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W pracy rozpatrywane jest wykorzystanie zasobników energii w układach zasilania 

elektrycznego. Przeanalizowano i porównano parametry oraz własności użytkowe 
akumulatorów i superkondensatorów, jako często stosowanych magazynów energii. 
Przeprowadzone rozważania wykorzystano do analiz funkcjonalnych związanych 
z gromadzeniem energii w systemach zasilania gwarantowanego, jak również z układami 
zasilania stosowanymi w samochodach elektrycznych bądź hybrydowych. 

W pierwszej części pracy opisano ważność poruszanej tematyki, scharakteryzowano 
krótko najczęściej wykorzystywane magazyny energii oraz przedstawiono własności 
funkcjonalne i parametry akumulatorów oraz superkondensatorów. W części drugiej 
dokonano analizy porównawczej akumulatorów i superkondensatorów oraz zamieszczono 
wyniki analiz zastosowań tych zasobników energii w systemach zasilania (na przykładzie 
UPS EVER serii SINLINE oraz układu napędowego samochodu osobowego). 
 
 

1. WPROWADZENIE 
 
 Informacje wstępne, uzasadnienie ważności tematyki, krótką charakterystykę 
najbardziej dostępnych magazynów energii, a także opisy własności 
funkcjonalnych i parametrów technicznych akumulatorów oraz 
superkondensatorów zamieszczono w części pierwszej pracy. W niniejszej części 
zawarto porównanie akumulatorów i superkondensatorów, jako korzystnych 
rozwiązań zasobników energii w dalszych rozważaniach aplikacyjnych. Dokonano 
analiz zastosowań tych magazynów energii w systemach zasilania 
gwarantowanego – UPS EVER serii SINLINE w wersjach: z modułami 
akumulatorowymi oraz EVOLUTION (z superkondensatorami), jak również 
efektów wykorzystania rozważanych źródeł w układzie zasilania samochodu 
elektrycznego. 
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2. PORÓWNANIE AKUMULATORÓW 
I SUPERKONDENSATORÓW  

 
Dotychczas jako źródła zmagazynowanej energii elektrycznej (poza 

aplikacjami w systemie elektroenergetycznym) najczęściej były wykorzystywane 
akumulatory elektrochemiczne. W oparciu o zamieszczone w części pierwszej 
pracy materiały (dotyczące własności funkcjonalnych i parametrów technicznych 
rozważanych źródeł) można postawić tezę, że jednymi z najbardziej 
przyszłościowych zasobników energii są superkondensatory [1-4, 7-13].  

Największą zaletą superkondensatorów jest bardzo duża gęstość mocy, 
sięgająca 10000 W/kg. Świadczy ona o wielkiej dynamice przyjmowania 
i oddawania ładunku elektrycznego, czyli o możliwościach poboru z tych źródeł 
bardzo dużych energii w krótkim czasie oraz (jak jednocześnie z tego wynika) 
możliwościach stosowania bardzo dużych prądów ładowania i rozładowania. 
Wiąże się to także z osiąganiem krótkich czasów uzupełniania gromadzonej 
energii (rzędu kilku minut), czyli znacznej szybkości uzyskiwania gotowości do 
ponownej pracy po rozładowaniu. Parametry te są zdecydowanie gorsze 
w przypadku akumulatorów, w których gęstość mocy ma wartość rzędu 100 W/kg. 
Krótkotrwale można obciążać je dużymi prądami (jak np. podczas rozruchów 
silników spalinowych). Stosowanie dużych prądów ładowania i rozładowania 
w dłuższych okresach czasu skutkuje powstawaniem nieodwracalnych zmian 
w ich strukturze (trwałe zasiarczenia płyt, powstawanie ubytków masy czynnej 
elektrod), co w efekcie prowadzi do znacznego obniżenia trwałości i pojemności 
źródeł elektrochemicznych. W zalecanych procedurach ładowania określa się, że 
początkowy prąd ładowania nie powinien przekraczać empirycznej wartości 
0,3 Cn [A], gdzie Cn jest znamionową pojemnością elektryczną akumulatora 
wyrażaną w [Ah]. Przy pojemności 40 Ah prąd ten wynosi 12 A, natomiast 
w superkondensatorach można stosować prądy o wartościach rzędu kA. 
Najbardziej zalecaną wartością prądu ładowania w akumulatorach jest 0,1 Cn [A], 
co dla wspomnianego źródła elektrochemicznego daje wartość 4 A. W przypadku 
akumulatorów stosowanych w zasilaczach awaryjnych UPS prądy te mają jeszcze 
mniejsze wartości, ponieważ są to rozwiązania o niższych pojemnościach. 
Z małymi wartościami prądów ładowania powiązane są jednoznacznie długie 
czasy ładowania (uzupełniania energii) źródeł elektrochemicznych, wahające się 
w granicach od kilku do kilkunastu godzin (w zależności od stopnia rozładowania 
akumulatroa). Należy również nadmienić, że z akumulatorów nie można pobierać 
całkowitej zgromadzonej energii elektrycznej. Zbyt głębokie rozładowania 
prowadzą w nich do zmniejszenia trwałości (żywotności) i pojemności 
elektrycznej. Ograniczeń takich nie mają superkondensatory – głębokość 
rozładowania w ich przypadku wynika wyłącznie z progowej wartości napięcia 
(obniżającego się podczas rozładowania), przy którym mogą być jeszcze zasilane 
odbiorniki. Trwałość akumulatorów (nawet w warunkach użytkowania zgodnych 
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z zaleceniami) jest zdecydowanie mniejsza niż superkondensatorów. Wyraża się ją 
w ilości cykli ładowania-rozładowania (w superkondensatorach jest ponad 
1000 razy większa) lub w latach eksploatacji (akumulatory mają tę liczbę 
kilkakrotnie mniejszą). 

Korzystniejszym parametrem w akumulatorach niż w superkondensatorach jest 
gęstość energii. We wtórnych ogniwach elektrochemicznych jest ona na poziomie 
100 Wh/kg, a w ultrakondensatorach jest około dziesięciokrotnie mniejsza. Jest to 
bardzo istotny parametr, ponieważ świadczy o zdolności do gromadzenia energii, 
a w układach zasilania ważna jest duża zasobność źródła. 
 Superkondensatory mają wyższe sprawności niż ogniwa elektrochemiczne. 
Osiągają one wartości ok. 95%, natomiast w akumulatorach rzędu 70%. Wynika to 
między innymi z mniejszych rezystancji wewnętrznych (nawet poniżej 0,3 m, 
a w akumulatorach kształtują się na poziomie kilku do kilkunastu m), co pociąga 
za sobą mniejsze straty wewnętrzne, jak również z faktu, że 
w superkondensatorach nie zachodzą reakcje chemiczne.  

Bardzo istotnym parametrem jest szerszy temperaturowy zakres pracy 
ultrakondensatorów (– 40˚C ÷ 65˚C) niż wtórnych ogniw elektrochemicznych 
(0˚C ÷ 40˚C) oraz w przeciwieństwie do akumulatorów mała zależność 
parametrów od zmian temperatury. W zaleceniach eksploatacyjnych 
akumulatorów zawarte są informacje, że deklarowany czas ich użytkowania 
odnosi się do temperatury 25˚C, natomiast każdy trwały wzrost temperatury 
o około 8 ÷ 10˚C zmniejsza żywotność akumulatora o połowę (czyli przykładowo 
eksploatacja akumulatora przy 41˚C skraca czas użytkowania do 25% jego 
projektowanej żywotności). W przypadku superkondensatorów degradacja ich 
własności funkcjonalnych, związanych z upływem czasu i zmianami czynników 
środowiskowych, jest pomijalnie mała. Za wykorzystaniem superkondensatorów 
przemawiają ponadto bezobsługowość i niskie koszty eksploatacyjne oraz mała 
szkodliwość dla środowiska.  
 Z przedstawionej analizy porównawczej wynika, że akumulatory 
i superkondensatory swoimi własnościami funkcjonalnymi w wielu przypadkach 
wzajemnie się uzupełniają (szczególnie w zakresie tak istotnych parametrów, jak 
gęstość mocy i gęstość energii). Na pewno ciekawym rozwiązaniem, optymalnym 
użytkowo byłaby ich praca hybrydowa, czyli połączenie równoległe tych dwóch 
źródeł napięcia i wykorzystanie superkondensatorów w stanach pracy o wysokiej 
dynamice przesyłu energii (zarówno oddawania, jak i magazynowania ładunku 
elektrycznego), natomiast akumulatorów jako główne źródło zasilania w stanach 
pracy stabilnej. Należy jednak mieć na względzie, że większość parametrów 
użytkowych ma wartości korzystniejsze w przypadku superkondensatorów, a z 
uwagi na niezwykle dynamiczny rozwój technologii ich produkcji w najbliższym 
czasie mogą stać się jednymi z najbardziej efektywnych pod wszystkimi 
względami magazynów energii. 
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3. ZASTOSOWANIA ZASOBNIKÓW ENERGII W UPS-ach 
 
 Bardzo ważnym pod względem użytkowym elementem składowym systemów 
zasilania gwarantowanego (UPS) są zasobniki energii. Dotychczas 
najpopularniejszym magazynem energii w tych urządzeniach były akumulatory. 
Dynamiczny rozwój nanotechnologii sprawił, że najpoważniejsi producenci UPS 
zaczęli wykorzystywać w rozwiązaniach technicznych swoich układów jako 
zasobniki energii superkondensatory.  
 Przykładem takiego rozwiązania może być UPS EVER serii SINLINE w wersji 
EVOLUTION (rys. 1) [15]. Jest to zasilacz o mocy pozornej wyjściowej 2000 VA 
(a mocy czynnej 1650 W), wyposażony w moduł superkondensatorowy 
3 × LSUM 050R4P 0166F EA (którego parametry techniczne zestawiono 
w części 1 pracy w tabeli 2). Najbardziej zbliżonym parametrami zasilaczem 
SINLINE z modułem akumulatorowym AGM EP 5-12 (którego parametry 
użytkowe zamieszczono w części 1 pracy w tabeli 1) jest RACK 2000, 
posiadający moc pozorną wyjściową 2000 VA (a moc czynną 1350 W).  
 

a)                b) 

 

 

 

 
 

 
 

Rys. 1. UPS EVER serii SINLINE w wersji EVOLUTION (a) oraz moduł superkondansatorowy (b) 
 

Wielką zaletą UPS EVOLUTION w stosunku do rozwiązania 
z bezobsługowymi akumulatorami siarkowo-ołowiowymi jest bardzo krótki czas 
ładowania, wynoszący 3 ÷ 5 min (w wersji RACK 2000 wynosi on ponad 
300 min). Różnice te wynikają z wartości prądów ładowania obu magazynów 
energii. W module superkondensatorowym wynosi on 150 A, natomiast 
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w przypadku akumulatorów 0,5 A. Bardzo duża liczba cykli ładowania (powyżej 
1000000, czyli ponad 1000-krotnie wyższa niż w akumulatorach) oraz liczba lat 
eksploatacji ponad 3 razy wyższa niż w ogniwach elektrochemicznych, a także 
około 5-krotnie mniejsze straty energetyczne w superkondensatorach, wynikające 
z różnic w sprawnościach tych zasobników energii, świadczą o tym, że wysokie 
pierwotne koszty inwestycyjne rozwiązania z superkondensatorami zostaną 
zrekompensowane niskimi kosztami eksploatacyjnymi. Jednym z najważniejszych 
parametrów funkcjonalnych podczas użytkowania systemów zasilania 
gwarantowanego jest czas podtrzymania zasilania w przypadku pracy bateryjnej 
(podczas zaniku bądź nieprawidłowych parametrów napięcia sieciowego). Czasy 
podtrzymania zasilania w UPS EVER serii SINLINE 2000 dla wersji: RACK 
(z modułem akumulatorowym) oraz EVOLUTION (z superkondensatorami) 
w zależności od mocy podłączonego obciążenia przedstawiono w postaci 
charakterystyk na rys. 2. 
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Rys. 2. Porównanie czasów podtrzymania zasilania przez UPS EVER: SINLINE 2000 EVOLUTION 

oraz SINLINE 2000 RACK przy różnych mocach obciążenia 
 
 Z wykresów można wnioskować, że dłuższe czasy podtrzymania zapewnia 
przy większości obciążeń system z superkondensatorem. Jest to nietypowa 
sytuacja, a wynika z faktu, że jako akumulatory wewnętrzne w SINLINE 2000 
RACK zabudowane są źródła o małej pojemności elektrycznej. Wydłużenie czasu 
podtrzymania zasilania w UPS-ach uzyskuje się przez równoległe dołączanie 
dodatkowych zewnętrznych modułów bateryjnych (co może być kreowane przez 
użytkownika, mającego możliwość decydowania o kosztach inwestycyjnych oraz 
uzyskiwanych własnościach funkcjonalnych systemu). Zauważyć można jednak 
jeszcze inną zależność, że w zakresie niższych obciążeń (do 200 W) dłuższe czasy 
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podtrzymania zasilania zapewnia UPS z modułem akumulatorowym, a przy 
wyższych obciążeniach (powyżej 200 W) dłuższe czasy pracy bateryjnej uzyskuje 
się w wersji zasilacza z superkondensatorem. Związane jest to z różnicą 
w sprawnościach tych zasobników energii. Od wielkości obciążenia zależą 
powstające straty energetyczne, co mniej korzystnie kształtuje się w przypadku 
akumulatorowego zasobnika energii. 
 

4. ZASTOSOWANIA ZASOBNIKÓW ENERGII W POJAZDACH 
ELEKTRYCZNYCH I HYBRYDOWYCH 

 
 Zasobniki energii w pojazdach elektrycznych i hybrydowych powinny 
charakteryzować się dużą zdolnością do gromadzenia energii, a jednocześnie małą 
masą i gabarytami. Często wystarczające do celów napędowych są tradycyjne 
akumulatory. Jednak charakteryzują się one gęstościami mocy rzędu 
kilkudziesięciu W/kg, co jest zbyt małą wartością w stanach dynamicznych, takich 
jak nagłe przyspieszanie, czy „hamowanie odzyskowe”. Także ograniczona liczba 
cykli ładowania (zazwyczaj do 1000) świadczy o tym, że tradycyjne akumulatory 
mogą się szybko zużywać, a koszt ich wymiany może spowodować, że pojazd 
elektryczny będzie nieekonomiczny [9-14]. 

Z tego punktu widzenia, do spełnienia rozważanych celów najlepszym 
rozwiązaniem wydają się być superkondensatory, których gęstość mocy wynosi 
kilka tysięcy W/kg. Podkreślić należy też, że posiadają one małą rezystancję 
wewnętrzną (poniżej 1 m) i są w stanie przenosić prądy dochodzące nawet do 
1000 A. Również liczba cykli ładowania (rzędu kilku milionów) i trwałość (do 
20 lat) przekonuje do wyboru superkondensatora jako zasobnika energii 
w pojazdach elektrycznych lub hybrydowych. Należy jednak zwrócić uwagę na 
małą gęstość energii superkondensatorów, której wartość jest od kilku do 
kilkudziesięciu razy mniejsza niż w akumulatorach. Z tego względu 
wyeliminowanie tradycyjnych akumulatorów jest niekorzystne. 

Pewnym kompromisem jest zastosowanie obu wspomnianych zasobników 
energii. Superkondensatory, ze względu na swoje właściwości, wykorzystywane 
byłyby podczas konieczności przesyłu (oddawania lub odbierania) dużych mocy, a 
akumulatory w okresach pracy zbliżonej do warunków znamionowych. 

W celu przybliżenia warunków pracy układów napędowych i związanych z 
nimi parametrów elektrycznych zasobników energii stosowanych w pojazdach, 
przeprowadzono analizę zapotrzebowania na moc i energię samochodu 
osobowego o masie 1500 kg. Przyjmując średnie opory ruchu (toczenia oraz 
aerodynamiczne) dla przeciętnego samochodu osobowego jadącego z prędkością 
60 km/h na poziomie 300 N, otrzymano moc potrzebną na utrzymanie stałej 
prędkości jazdy równą 5 kW. Uwzględniając sprawność silnika oraz przekładni, 
do rozważań przyjęto, że moc elektryczna potrzebna do utrzymania stałej 
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prędkości jazdy wynosi 6 kW. Dla wyznaczonej wartości mocy oraz przy 
założonym napięciu akumulatorów równym 84 V, określono wartość prądu 
wynoszącą 70 A. Wybór napięcia podyktowany był faktem, iż jest to napięcie 
bezpieczne (do 120 V w warunkach normalnych), często stosowane w pojazdach 
elektrycznych. Zakładając, że pojazd powinien przejechać z zadaną prędkością 
(60 km/h) drogę 200 km, uzyskuje się czas przejazdu równy 3 godz. 20 minut. Na 
jego podstawie, mając określoną moc, wyznaczono zapotrzebowanie na energię 
elektryczną wynoszącą około 20 kWh (co odpowiada 100 Wh/km) oraz ładunek 
na poziomie 230 Ah. Uwzględniając sprawność układu zasilającego oraz fakt, iż 
akumulator nie będzie pracował w warunkach znamionowych, wybrano 
akumulatory o łącznej pojemności 300 Ah. W celu uzyskania przez moduł 
akumulatorowy zadanego napięcia pracy akumulatory zestawiono w postaci 
2 bloków po 7 akumulatorów trakcyjnych typu Trojan T1275 150 Ah, 
przeznaczonych do pracy cyklicznej i do głębokiego rozładowania [16].  

W praktyce należy także uwzględnić zapotrzebowanie na krótkotrwałą moc 
szczytową na poziomie 30 kW, niezbędną dla komfortu jazy i bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, która zazwyczaj wykorzystywana jest w okresie poniżej 1% 
całkowitego czasu jazdy. Wymaga to pięciokrotnie większego prądu, co sprawia, 
że konieczne jest zastosowanie zasobników energii charakteryzujących się 
większą gęstością mocy, takich jak superkondensatory. Do tego celu 
zaproponowano zastosowanie trzech połączonych szeregowo modułów 
kondensatorowych typu LSUM 033R6P 0250F EA, jako zasobnika 
współpracującego z akumulatorami. Teoretycznie energia zgromadzona w takim 
kondensatorze (113 Wh) wystarczyłaby, aby dwukrotnie rozpędzić pojazd o masie 
1500 kg od 0 do prędkości 60 km/h lub odzyskać całą energię podczas hamowania 
– energia taka wynosi 57 Wh. 

Wykorzystanie samych akumulatorów, w celu zapewnienia wymaganej energii 
potrzebnej w stanach dynamicznych  (np. w stanach przyspieszania i hamowania 
w ruchu miejskim itp.), wiązałoby się z tym, że w systemie zasilania należałoby 
przewidzieć kilkakrotnie większą pojemność modułów bateryjnych, co mogłoby 
okazać się bardzo kosztownym przedsięwzięciem, które dodatkowo 
zwielokrotniłoby masę i objętość akumulatorów – stanowi to jeden z 
najistotniejszych problemów aktualnych pojazdów elektrycznych przeznaczonych 
do pokonywania dużych odległości. 

Zwielokrotnienie liczby akumulatorów byłoby niezbędne z uwagi na dbałość 
zarówno o pojemność, jak i trwałość akumulatorów, charakteryzujących się 
(nawet przy właściwych warunkach eksploatacji) małą liczbą cykli ładowanie-
rozładowanie. W praktyce (również przy współpracy akumulatorów z 
superkondensatorami) pewne zwiększenie pojemności akumulatorów jest 
potrzebne ze względów technicznych, ponieważ nie jest możliwe wykorzystanie 
całej energii zgromadzonej w zasobnikach, a jedynie do 60-70% jej wartości. Jest 
to szczególnie ważne w przypadku akumulatorów, ponieważ przy nadmiernych 
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rozładowaniach może dojść do wypaczania się płyt, prowadzącego w efekcie do 
ubytków masy czynnej oraz do ich zasiarczenia, co powoduje znaczące 
zmniejszenie trwałości i pojemności akumulatorów. 

Ważnym aspektem i jednocześnie wzbudzającym duże zainteresowanie jest 
analiza kosztów takich układów. Z tego powodu, na podstawie wyznaczonego 
zapotrzebowania na energię potrzebną do pokonania zadanego odcinka drogi 
(20 kWh), oszacowano koszt energii elektrycznej potrzebnej do pokonania 
zadanego odcinka jazdy wynoszący około 7 zł – zakładając że zasobniki będą 
ładowane z indywidualnego przyłącza sieci elektroenergetycznej (w domu) – co 
stanowi około 4 gr/km.  

Przyspieszenie i hamowanie oraz ukształtowanie terenu (jazda pod górkę 
i w dół) w samochodach elektrycznych mniej wpływają na całkowite zużycie 
energii z uwagi na możliwość jej odzysku. Powiązane jest to jednak ze 
sprawnościami przy przekształceniu energii, stąd należy uwzględnić dodatkowy 
koszt z tego wynikający, zatem ostatecznie uzyskano koszt przejazdu na poziomie 
6 gr/km. Dodatkowo należy uwzględnić koszt zakupu akumulatorów, który 
wynosi około 11 tys. zł oraz superkondensatora około 10 tys. zł. Czas eksploatacji 
superkondensatorów wynosi do 20 lat, natomiast w warunkach użytkowania 
charakterystycznych dla zasilania pojazdów elektrycznych, wykorzystywane 
akumulatory należy wymieniać przeciętnie co 2 lata. Wynika z tego, że w okresie 
10 lat eksploatacji pojazdu, który przeciętnie w tym okresie pokona drogę 
300 tys. km, zainwestować należy 83 tys. zł. 

Koszt zakupu paliwa do samochodu spalinowego zużywającego średnio 7 l 
paliwa na 100 km wyniósłby około 110 tys. zł, nie licząc kosztów wymiany 
filtrów, oleju itp. 

Z wstępnej analizy wynika, że koszty eksploatacyjne rozpatrywane w okresie 
10 lat są o około 25-30% niższe w przypadku samochodów elektrycznych. Należy 
jednak podkreślić, że ponad 70% wyznaczonych kosztów eksploatacyjnych 
pojazdu elektrycznego stanowią baterie akumulatorów, których wartość znacząco 
zależy od ich pojemności. Oznacza to, że jeśli założony dystans jazdy bez 
doładowywania energii zmniejszyłby się o połowę, przy zachowaniu 10-cio 
letniego przebiegu na tym samym poziomie (co jest wysoce prawdopodobne w 
przypadku większości pojazdów wykorzystywanych do użytku indywidualnego), 
to koszty eksploatacyjne zmniejszyłyby się do około 55 tys. zł i stanowiłyby 50% 
kosztów, w porównaniu do kosztów paliwa samochodu spalinowego. 

Z przeprowadzonych rozważań wynika, że pojazdy elektryczne są 
ekonomiczne, zwłaszcza w zastosowaniach miejskich, w których pojazd pokonuje 
krótkie odcinki drogi jednego dnia (bez doładowywania). Niewątpliwie niskie 
koszty eksploatacyjne pojazdów elektrycznych są istotną zaletą, lecz mimo, że 
wielu producentów ma w swojej ofercie coraz większą gamę samochodów 
elektrycznych, które przystosowane są do pokonania jednorazowo odcinków drogi 
dochodzących do 400-500 km bez doładowywania, to koszt ich zakupu, trudności 
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związane z miejscem oraz czasem uzupełniania energii, a także obniżone 
parametry elektryczne akumulatorów w okresie zimowym sprawiają, że większość 
społeczeństwa wciąż nie jest przekonana do wyboru rozwiązania ekologicznego. 
 

5. PODSUMOWANIE 
 
 Dobór zasobników energii do pracy w systemach elektrycznych w 
największym stopniu zależy od rodzaju zastosowań, a szczególnie od wielkości 
zapotrzebowania na energię elektryczną, diametralnie różniącego się np. dla 
systemu elektroenergetycznego oraz urządzeń mobilnych (sprzętu przenośnego, 
pojazdów itp.), jak również od potrzeb związanych z charakterem obciążeń 
(ewentualności występowania intensywnych wahań zapotrzebowanej mocy). 
Decydującymi czynnikami mogą okazać się również koszty inwestycyjne 
i eksploatacyjne, masa, objętość (gabaryty), a w niektórych przypadkach nawet 
względy lokalizacyjne (terenowe, hydro-geologiczne itp.). 

Bardzo korzystnym rozwiązaniem problemu magazynu energii w wielu 
systemach elektrycznych może być zastosowanie superkondensatorów. Może to 
nabrać szczególnej wagi podczas pracy w trudnych warunkach temperaturowych 
takich jak nasłonecznione pomieszczenia nie posiadające klimatyzacji, kopalnie 
czy samochody elektryczne lub hybrydowe. Wykorzystanie w takich przypadkach 
tradycyjnych akumulatorów wiąże się z koniecznością częstej ich wymiany (nawet 
dwa razy w roku), co pociąga za sobą znaczne koszty, natomiast 
superkondensatory są odporne na trudne warunki środowiskowe. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy energetycznej oraz kosztów 
inwestycyjnych i eksploatacyjnych rozważanego pojazdu elektrycznego 
wykazano, że zastosowanie superkondensatorów jako zasobnika energii 
współpracującego z akumulatorami trakcyjnymi może znacząco zmniejszyć koszty 
całkowite jego wieloletniej eksploatacji. Analogiczne korzyści uzyskać można 
przy wykorzystaniu połączenia tych dwóch magazynów energii w przypadku 
systemów zasilania gwarantowanego (UPS).  

Zastosowanie hybrydowego układu zasobników energii, składającego się 
z równolegle pracujących akumulatorów i superkondensatorów, jest 
nowoczesnym, optymalnym rozwiązaniem układu buforowania energii, 
poprawiającym sprawność ogólną oraz trwałość systemu zasilania, wysoce 
zasobnym i gotowym do dynamicznych warunków eksploatacji źródeł. 
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ENERGY STORAGE IN ELECTRIC SYSTEMS. 
Part II - COMPARATIVE ANALYSIS AND APPLICATIONS 

 
The study considered the use of energy storage in electric power systems. The 

parameters and application properties of batteries and supercapacitors, as energy storage is 
often used, was analyzed and compared. Conducted reflections were used for functional 
analysis of the accumulation of energy in uninterruptible power supply systems, as well as 
power supply systems used in electric or hybrid cars. 

The first part describes the importance of the issues discussed, briefly characterized 
most commonly used energy storage, and presents the functional properties and parameters 
of batteries and ultracapacitors. The second part of a comparative analysis of batteries and 
ultracapacitors, and provides results of analyzes of the energy storage applications in power 
systems (on the example of UPS EVER SINLINE series and propulsion system of the car). 

 


