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EKSPLOATACJA LITOWO-JONOWYCH MAGAZYNÓW ENERGII 

 

W artykule omówiono zagadnienia związane z eksploatacją litowo-jonowych magazynów energii elektrycznej na przykła-

dzie badań wykonanych w Laboratorium fotowoltaiki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Puła-

skiego w Radomiu. Przedstawiono wyniki badań związanych z ładowaniem oraz rozładowaniem litowo-jonowego magazynu 

energii współpracującego z hybrydowym falownikiem fotowoltaicznym. Przeanalizowano wpływ zmniejszenia mocy odbiornika 

na charakterystykę rozładowania litowych magazynów energii elektrycznej. 

 

WSTĘP 

Wykorzystanie elektrochemicznych magazynów energii jest co-
raz bardziej powszechne, a rozwój technologii z nimi związanych 
jest bardzo dynamiczny. Źródła energii elektrycznej takie jak energia 
wiatru czy energia promieniowania słonecznego charakteryzują sie 
niestabilną produkcją energii elektrycznej [2,4,15,21]. Dla wymie-
nionych źródeł występuje ścisły związek ilości wyprodukowanej 
energii z warunkami atmosferycznymi panującymi w miejscu zain-
stalowania elektrowni zarówno wiatrowej jak i fotowoltaicznej 
[3,5,17,20]. Są to przykłady, w których magazynowanie chwilowych 
nadwyżek energii zwiększyłoby jakość zasilania odbiorców końco-
wych [7,8,10,13,24]. Kolejnym przykładem jest coraz większe zain-
teresowanie pojazdami elektrycznymi, w których głównym proble-
mem jest zgromadzenie w pojeździe energii i ładowanie pojazdu 
energią elektryczną zapewniając komfort podróżowania 
[9,14,19,23,28]. Wobec powyższego można stwierdzić, że jednym z 
elementów stanowiących wyzwanie dla świata nauki oraz przemysłu 
w dzisiejszych czasach jest magazynowanie energii elektrycznej. 
Pierwsze eksperymenty związane z magazynowaniem energii miały 
miejsce w 1880 roku w Nowym Jorku. Użyto wówczas baterii oło-
wiowo-kwasowych. Wraz z rozwojem przemysłowym rozwijały się 
technologie magazynowania energii elektrycznej takie jak:  
– magazynowanie bezpośrednie – w polu elektrycznym oraz 

magnetycznym; 
– magazynowania pośredniego – wykorzystanie przemian energii 

elektrycznej na energię np.: chemiczną, kinetyczną, potencjalną 
[6].  
Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źró-

dłach energii magazyn energii jest to wyodrębnione urządzenie lub 
zespół urządzeń służących do magazynowania energii elektrycznej 
w innej postaci energii powstałej w wyniku procesów technologicz-
nych lub chemicznych [26]. 

1. TECHNOLOGIE MAGAZYNOWANIA ENERGII  
ELEKTRYCZNEJ 

Obecnie istnieje kilka sposobów magazynowania energii elek-
trycznej. Wśród nich można wyróżnić mechaniczne, elektroche-
miczne oraz elektryczne magazyny energii (rys. 1). 

Wykorzystanie magazynów energii elektrycznej w instalacjach 
fotowoltaicznych bądź elektrowniach wiatrowych umożliwia składo-
wanie nadwyżek produkowanej energii elektrycznej. Zgromadzoną 
energię można wykorzystać w okresie bezprodukcyjnym [25]. 
Wśród technologii magazynowania energii elektrycznej znajdują się 

litowo-żelazowe magazyny energii. Charakteryzują się dość długim 
– około 20-letnim okresem użytkowania, a liczba cykli ładowań oraz 
rozładowań dochodzi do 7000 [11,29].  

Związki, których podstawą jest żelazo są tanie, ponieważ są ła-
two dostępne i występują w skorupie ziemskiej. Ponadto żelazo jest 
bardziej neutralne dla środowiska, aniżeli nikiel kobalt, czy też 
mangan. Należy jednak pamiętać, że LiFeO2 (LFO), czyli tlenek 
litowo żelazowy, który ma strukturę warstwową jest niestabilny 
strukturalnie [22,27]. W związku z tym naukowcy skierowali swoje 
badania na LiFePO4 (LFP), czyli fosforan litowo-żelazowy, który ma 
strukturę oliwinu [1].  

 

 
Rys. 1. Podział wybranych technologii magazynowania energii 
elektrycznej 

 
Wspomniane wcześniej zalety takie jak niski koszt, niski nega-

tywny wpływ na środowisko, a ponadto stabilność chemiczna oraz 
termiczna daje duże bezpieczeństwo ogniw oraz wysoką wydajność 
elektrochemiczną (pojemność ok. 170 mAh/g przy potencjale 3,5 V). 
Mimo wielu zalet LFP nie może być uznawany za idealny materiał. 
Fundamentalną barierą w jego szerszym rozpropagowaniu jest małe 
przewodzenie elektryczne (10-9 S/cm w temperaturze pokojowej. W 
związku z tym nie można wykorzystać jego potencjału pojemno-
ściowego. Problem ten rozwiązano poprzez zmniejszenie wielkości 
ziaren, pokrycie ziaren fosforanu litowo-żelazowego powłoką mate-
riałów przewodzących, do których należy choćby węgiel, jak również 
domieszkowaniem katody kationami metali, które posiadają  sto-
sowną konfigurację elektronową w odniesieniu do żelaza [16,18]. 

Litowo-żelazowe magazyny energii potrzebują dokładnej kon-
troli poszczególnych parametrów ich pracy jak napięcie ładowania 
oraz rozładowania oraz temperatura ogniw. Dlatego też wszystkie 
magazyny energii stworzone w technologii litowej zaopatrzone są w 
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zintegrowany bądź zewnętrzny system zarządzania pracą magazy-
nu energii BMS (Battery Managment System) [11,12]. System BMS 
w przypadku wykrycia nieprawidłowego stanu pracy baterii, może 
wyłączyć poszczególne ogniwa lub cały magazyn. Całkowite odłą-
czenie może nastąpić gdy przekroczone zostaną poniższe parame-
try: 
– graniczna temperatura ogniwa, 
– maksymalna wartość napięcia ogniwa, 
– minimalna wartość napięcia ogniwa. 

Skutkiem powyższych stanów awaryjnych może być rozszczel-
nienie obudowy ogniwa oraz wyciek litu, który przy połączeniu z 
tlenem doprowadzi do samozapłonu litu. 

2. BADANIA EKSPLOATACYJNE LITOWO-JONOWEGO 
MAGAZYNU ENERGII 

Baterie litowo-jonowe coraz częściej znajdują zastosowanie 
przy magazynowaniu energii w instalacjach fotowoltaicznych. Na 
potrzeby badawcze na Wydziale Transportu i Elektrotechniki Uni-
wersytetu Technologiczno – Humanistycznego zbudowano stanowi-
sko laboratoryjne wyposażone w baterię litowo-jonową oraz hybry-
dowy falownik fotowoltaiczny. Na stanowisku wykonano badania 
dotyczące efektywności magazynowania energii (rys.2). 

 

 
Rys. 2. Widok stanowiska badawczego 

 
Użyty do badań magazyn energii Fona Mine wykonano w tech-

nologii litowo-jonowej z wykorzystaniem niklu, kobaltu i magnezu 
(LiNiMnCoO2). Wykonanie magazynu dedykowane jest dla aplikacji 
telekomunikacyjnych. Parametry techniczne magazynu umieszczo-
no w tabeli nr 1. 

Tab. 1. Parametry techniczne magazynu energii  
L.p. Nazwa parametru Wartość Jednostka 

1.  Typ ogniw 
Li-ion 
NCM 

- 

2.  Pojemność znamionowa 50 Ah 

3.  Napięcie znamionowe 50,4 V 

4.  Napięcie pracy buforowej 55,6 V 

5.  Napięcie pracy 40,6 – 57,4 V 

6.  Energia nominalna 2,5 kWh 

7.  Prąd maksymalny ciągły 45 A 

8.  Maksymalna ciągła moc rozładowania 2,25 kW 

9.  Maksymalna ciągła moc ładowania 2,25 kW 

10.  Temperatura pracy – rozładowanie -20 do 50 °C 

11.  Temperatura pracy – ładowanie 0 do 50 °C 

12.  Maksymalna liczba cykli przy 80% gł. rozładowania 7000 cykl 

13.  Żywotność projektowana 20 lata 

14.  Masa 32 kg 

15.  Napięcie przechowywania 49 V 

 

Magazyn energii ładowano i rozładowywano za pośrednictwem 
hybrydowego falownika fotowoltaicznego Infini 3kW. Do pomiarów 
napięć i prądów ładowania/rozładowania wykorzystano przetwornik 
parametrów obwodów DC P30H. W trakcie ładowania magazynu 
energii pobierano energię z sieci elektroenergetycznej. Przy rozła-
dowaniu akumulatora energia elektryczna była dostarczana do sieci 
elektroenergetycznej. Badania wykonano w okresie letnim od 
czerwca do sierpnia 2017 r. Schemat stanowiska pomiarowego 
przedstawiono na rysunku 3. 

 

 
Rys. 3. Schemat elektryczny stanowiska pomiarowego 

3. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ 

Badania eksploatacyjne miały na celu określenie charaktery-
styki ładowania oraz rozładowania magazynu energii Fona Mine. 
Badania wykonywano przy ładowaniu magazynu Fona prądem I o 
stałej wartości 25A. Ładowanie trwało do momentu osiągnięcia 
przez magazyn napięcia U o wartości 57,0 V. W trakcie badań 
magazyn energii rozładowywany był stałą zadaną mocą P o warto-
ściach 1200W oraz 550 W. Rozładowanie magazynu kończyło się 
przy spadku napięcia U do wartości 46,0V. 

 

 
Rys. 4. Przebieg napięcia U (linia przerywana) oraz prądu I (linia 
ciągła) w cyklu przy rozładowaniu mocą ok. 1200W 

 
Ładowanie magazynu energii prądem I o stałej wartości nastę-

powało w czasie od t1 do t2 (rys. 4). W trakcie ładowania następował 
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przyrost wartości napięcia U magazynu energii. Przyrost ten był 
nieliniowy. Proces ładowania (od t1 do t2) można podzielić na dwa 
etapy. Pierwszy etap to ładowanie magazynu prądem I o zadanej 
wartości. Etap drugi to jest nieliniowe zmniejszenie wartości prądu I 
ładowania do wartości 20% prądu zadanego, a następnie zakoń-
czenie procesu ładowania. W czasie od od t2 do t3 naładowany 
magazyn nie był wykorzystywany. W czasie t3 rozpoczęto proces 
rozładowania magazynu. Stabilne rozładowanie stałą wartością 
mocy P trwało do czasu t4.  

Ponieważ stałym parametrem w trakcie rozładowania magazy-
nu energii była moc P (rys. 5), to można w czasie rozładowania (od 
t3 do t4) odnotować wzrost bezwzględnej wartości prądu rozładowa-
nia I (rys. 4). Ma to związek ze spadkiem napięcia U w trakcie trwa-
nia procesu rozładowania magazynu energii. Podobnie jak w proce-
sie ładowania, zmiany napięcia U mają charakter nieliniowy. W 
czasie t4 kończy się proces stabilnego rozładowania magazynu i 
rozpoczyna się proces niestabilnej jego pracy. Niestabilna praca 
magazynu w okresie od t4 do t5 spowodowana jest nieprecyzyjnym 
oszacowaniem aktualnego poziomu energii w magazynie.  

 

 
Rys. 5. Zmiana wartości mocy czynnej P w cyklu przy rozładowaniu 
mocą ok. 1200W 

 

W magazynach energii poziom ich naładowana interpretowany 
jest na podstawie napięcia U mierzonego na zaciskach magazynu. 
Gdy napięcie U w trakcie rozładowania magazynu osiągnęło zadaną 
wartość graniczną, falownik zakończył proces rozładowania. Prąd 
rozładowania spadł do wartości 0 A. W tym momencie przez rezy-
stancję szeregową Rs magazynu energii nie płynie prąd I i nie wy-
twarza się spadek napięcia URs na rezystancji wewnętrznej. W takiej 
sytuacji na zaciskach magazynu energii zwiększa się wartość na-
pięcia U. Ponieważ wartość napięcia U jest większą niż wartość 
graniczna zadana to rozpoczyna się proces rozładowania magazy-
nu.  

 

 
Rys. 6. Przebieg napięcia U (linia przerywana) oraz prądu I (linia 
ciągła) w cyklu przy rozładowaniu mocą ok. 550W  

Pobór prądu I rozładowania magazynu powoduje powstanie 
spadku napięcia URs i zmniejszenie napięcia U na zaciskach maga-
zynu do wartości niższej niż zadana wartość graniczna. W trakcie 
badań eksploatacyjnych określono, że czas niestabilnej pracy (od t4 
do t5) może trwać ponad godzinę. W trakcie badań pełnego cyklu 
ładowania i rozładowania magazynu energii wykonano również 
próby rozładowania mocą 550 W (rys. 6 oraz rys. 7). Proces łado-
wania (od t6 do t7) w tych próbach przebiegał podobnie jak w pierw-
szym analizowanym przypadku. W procesie rozładowania (od t8 do 
t9) zauważalne jest dwukrotne wydłużenie czasu rozładowania 
stabilnego. Jest to wynikiem ponad dwukrotnego zmniejszenia mocy 
P jaką magazyn był rozładowany. Również czas rozładowania 
niestabilnego (od t9 do t10) uległ wydłużeniu i wyniósł prawie 2,5 h. 
W trakcie analizy wyników badań zauważono, że przy  rozładowaniu 
magazynu mniejszą mocą P zmiana napięcia U na zaciskach ma-
gazynu energii jest również nieliniowa. Zarówno w przypadku pierw-
szym jak i w drugim charakter zmian napięcia jest zbliżony. 

 

 
Rys. 7. Zmiana wartości mocy czynnej P w cyklu przy rozładowaniu 
mocą ok. 550W 

PODSUMOWANIE 

Elektrochemiczne magazyny energii wykorzystywane są coraz 
powszechniej w różnych gałęziach gospodarki. Litowo-jonowy ma-
gazyn energii użyty do badań wykonany w technologii NCM jest 
produktem przeznaczonym na rynek telekomunikacyjny. Jednak 
technologia ta wykorzystywana jest również do magazynowania 
energii elektrycznej w pojazdach elektrycznych takich jak samocho-
dy osobowe czy nawet autobusy. Istotnym elementem w trakcie 
eksploatacji magazynów energii jest bieżąca kontrola poziomu 
naładowania magazynu. W dotychczasowych rozwiązaniach poziom 
naładowania magazynu energii szacowany jest na podstawie warto-
ści napięcia na jego zaciskach. Takie podejście powoduje, że infor-
macja na temat stanu naładowania magazynu jest nieprecyzyjna ze 
względu na nieliniową charakterystykę ładowania i rozładowania 
litowych magazynów energii. Rzetelna ocena stanu naładowania 
magazynu energii i dostosowanie prądów ładowania zapewniłoby 
zwiększenie żywotności oferowanych na rynku litowych magazynów 
energii. 
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Lithum-Ion energy storage exploatation 

This article discusses the issues related to the exploita-

tion of lithium-ion electricity storage facilities on the example 

of research carried out in the Photovoltaic Laboratory of the 

Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities 

in Radom. The results of studies related to the charging and 

discharging of lithium-ion energy storage device cooperating 

with hybrid photovoltaic inverter are presented. The dis-

charge power reduction influence on the lithium energy stor-

age characteristic was analyzed 
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