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MAGAZYNOWANIE ENERGII W POJAZDACH PROEKOLOGICZNYCH 

 

Streszczenie 
 

Wstęp i cel: W pracy scharakteryzowano akumulatory kinetyczne, hydropneumatyczne oraz elek-
trochemiczne. Omówiono superkondensator, jego właściwości, budowę i nowe rozwiązania kon-
strukcyjne. Podano zestawienia porównawcze właściwości różnych typów zasobników ze wzglę-
du na zastosowanie ich w pojeździe. Celem pracy jest ukazanie zagadnień związanych ze sposo-
bami magazynowania energii w pojazdach proekologicznych. 
Materiał i metody:  W pracy posłużono się materiałem opartym na cytowanej literaturze. Zasto-
sowano metodę analizy teoretycznej. 
Wyniki:  Rozwój systemów magazynowania energii w pojazdach proekologicznych to współcze-
sne kierunki w rozwoju motoryzacji. Wprowadzanie w napędach pojazdów środków alternatyw-
nych obejmuje zarówno oszczędzanie energii, jak i ograniczanie emisji składników szkodliwych 
spalin, ale przede wszystkim zastępowanie tradycyjnych nośników energii nośnikami ze źródeł 
odnawialnych. Analizy wykazały, iż rozwój motoryzacji w kierunku ograniczania zużycia energii 
(rozwiązania konstrukcyjne) i zastępowanie paliw konwencjonalnych źródłami alternatywnymi 
poprzez zastosowanie akumulatorów kinetycznych, ogniw paliwowych czy superkondensatorów 
są rozwiązaniami niedalekiej przyszłości. 
Wniosek: Dynamiczny rozwój prac nad magazynowaniem energii w pojazdach proekologicznych 
jest wynikiem ciągle wprowadzanych nowych zaostrzonych norm dotyczących emisji spalin          
w pojazdach samochodowych. 

Słowa kluczowe: Pojazdy, energia,  magazynowanie. 
(Otrzymano: 05.01.2015; Zrecenzowano: 10.01.2015; Zaakceptowano: 25.01.2015) 

 
ENERGY STORAGE IN PRO-ECOLOGICAL VEHICLES 

 

Abstract 
 

Introduction and aim: This paper presents some characterization kinetic, hydro and 
electrochemical accumulators. Has been discussed a supercapacitor, its properties, structure and 
new construction solutions. Provide summaries of the comparative characteristics of different 
types of trays due to the use of the vehicle. The main aim of this study is to show the problems 
associated with the methods of energy storage in vehicles ecology. 
Material and methods: The paper contains the material which was based on the cited literature. 
The method of theoretical analysis has been used in this paper. 
Results: Development of energy storage systems in vehicles are environmentally friendly modern 
trends in the development of the automotive industry. Entering the vehicle drives alternative 
measures includes both save energy, reduce emissions of harmful exhaust gases, but above all the 
substitution of traditional energy carriers from renewable sources. The analyzes show that the 
development of the automotive industry in the direction of reducing energy consumption (design 
solutions) and replace conventional fuels through the use of alternative sources of kinetic 
batteries, fuel cells and supercapacitors are solutions of the near future. 
Conclusion: Dynamic development work on energy storage in vehicles is the result of pro-
ecological constantly introduced new stricter emission standards for motor vehicles. 

Keywords: Vehicles, energy storage. 
(Received: 05.01.2015; Revised: 10.01.2015; Accepted: 25.01.2015)  



J. Frąś, M. Matulewski  
 

 118 

1. Wstęp 
  

 Elementem niezbędnym do prawidłowej pracy silników elektrycznych stosowanych                 
w pojazdach jest źródło energii, którym najczęściej jest akumulator. Doskonała ich jakość 
warunkuje efektywną i niezawodną eksploatację pojazdów proekologicznych [3].   

Szerokie zainteresowanie magazynowaniem energii w pojazdach proekologicznych było 
wprowadzanie nowych technologii do przemysłu motoryzacyjnego spowodowane wystąpie-
niem na świecie kryzysu paliwowego (związanego z niedoborem paliw lub zwyżką cen wy-
dobywanej ropy naftowej). Kolejnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi prac nad magazy-
nowaniem energii w pojazdach proekologicznych jest wprowadzanie nowych zaostrzonych 
norm dotyczących emisji spalin, których silniki zasilane tylko tradycyjnymi paliwami ropo-
pochodnymi nie będą w stanie spełnić. Na zakończenie omówiono superkondensator, jego 
właściwości, budowę i nowe rozwiązania konstrukcyjne.  
 

2. Charakterystyka akumulatorów stosowanych w pojazdach proekologicznych 
 

2.1. Akumulator kinetyczny 
 

 Akumulator kinetyczny jest tradycyjnym zasobnikiem energii wykorzystującym koło za-
machowe o dużej masie i momencie bezwładności do gromadzenia energii. Charakteryzuje 
się on prawie nieograniczoną gęstością mocy. Ze względu na swoje specyficzne właściwości 
koło zamachowe zostało zakwalifikowane przez Amerykański Departament Energii do spe-
cjalnej kategorii baterii elektromechanicznych. Koło zamachowe stanowi tarcza lub cylinder  
o znaczącej masie. Gdy zostaje wprawione w ruch, gromadzi energię kinetyczną, podczas 
zmniejszania prędkości zwraca ją. Energia, która może być zmagazynowana w kole zama-
chowym, zależy od prędkości obrotowej oraz od masy samego koła i jego wymiarów. Jest to 
szybkoobrotowa maszyna elektryczna charakteryzująca się przeważnie dużym osiowym mo-
mentem bezwładności, dużą energią kinetyczną umieszczona w komorze próżniowej.  
 Nowoczesne koło zamachowe jest wykonane z włókna węglowego o dużej wytrzymałości 
i osadzone na piaście z tytanu, z łożyskami magnetycznymi o małym prześwicie, rzędu 
130pm, pomiędzy stałymi a obracającymi się częściami urządzenia. Umożliwia to zreduko-
wanie do minimum oporów tarcia. Do obrotu tarczy stosuje się specjalną pompę próżniową  
ssącą z wykorzystaniem sił molekularnych. Dzięki nowoczesnej technologii zostały wyelimi-
nowane kontakty mechaniczne. Podczas pozostawania pojazdu w spoczynku koło zamachowe 
może obracać się nawet przez kilka tygodni, a jego energia może być wykorzystana do rozru-
chu turboprądnicy. Rezerwowe zasilanie stanowi akumulator na napięcie 12V, który jest             
w stanie przywrócić maksymalną prędkość koła w czasie 2 minut. W celu uniknięcia oddzia-
ływań żyroskopowych zespół koło zamachowe-silnik / prądnica jest zakotwiony za pomocą 
zawieszenia kardanowego. Korpus jest wykonany ze stali wzmocnionej włóknem węglowym, 
co zapewnia bezpieczeństwo w przypadku awarii technicznej [3]. 
 Akumulatory kinetyczne powinny charakteryzować się dużą wytrzymałością na rozciąga-
nie przy dużych prędkościach kątowych. Na koło zamachowe powinno stosować się materiały 
zarówno o małej gęstości masy, jak i dużej wytrzymałości na rozerwanie. Prowadzi się bada-
nia nad otrzymaniem takich materiałów, aby zmniejszyć masę tarczy i jednocześnie, aby taka 
tarcza wytrzymała zwiększenie prędkości. Dobre wyniki daje zastosowanie włókien węglo-
wych. Badania nad ulepszeniem koła zamachowego i jego zastosowaniem w pojazdach elek-
trycznych i hybrydowych są szczególnie zaawansowane w USA i w Kanadzie.  

Aktualnie także w Japonii opracowuje się specjalne łożyska wysokotemperaturowe, które 
mają umożliwi ć uzyskanie dużych prędkości obrotowych, a zatem dużej energii magazyno-
wania. Przewiduje się, że możliwe jest osiągnięcie przez koło zamachowe prędkości obroto-
wej 200000 obr/min., co zapewniłoby małemu samochodowi zasięg 480 km. 
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Właściwości akumulatorów kinetycznych zależą również od ich kształtu. Porównanie wła-
ściwości materiałów stosowanych na akumulatory kinetyczne przedstawię w tabeli 1. 

Tab. 1.  Porównanie właściwości materiałów stosowanych na akumulatory kinetyczne [2] 
Tab. 1.  Comparison of properties of materials used for kinetic accumulators [2] 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                     Źródło: Opracowanie Autorów / Source: Elaboration of the Authors 
 

Na podstawie obliczeń stwierdzono, że akumulator kinetyczny kompozytowy przy 3,5-
krotnie mniejszej masie charakteryzuje się dwukrotnie większą energią niż stalowy (gęstość 
kompozytu jest około 5 razy mniejsza niż gęstość stali). Ponadto dla takiej samej prędkości 
obrotowej akumulator kinetyczny stalowy ma mały promień zewnętrzny i dużą wysokość, 
podczas gdy kompozytowy ma duży promień zewnętrzny i małą wysokość [3].  
 

2.2. Akumulator hydropneumatyczny 
 

Sposób działania akumulatorów hydropneumatycznych oparty jest na wykorzystaniu ści-
śliwości gazu do akumulowania energii. Czynnikiem roboczym najczęściej jest azot, gaz obo-
jętny dla otoczenia. Akumulatory gazowe składają się z komory ciśnieniowej podzielonej na 
przestrzeń gazu i przestrzeń cieczy oraz z przegrody gazoszczelnej. Przestrzeń cieczy połą-
czona jest z układem hydraulicznym, wobec czego przy narastaniu ciśnienia występuje sprę-
żanie gazu w przestrzeni gazowej. Przy spadku ciśnienia sprężony gaz może się rozszerzać, 
wskutek czego ciecz robocza zostaje wyparta z powrotem do układu hydraulicznego. W uję-
ciu termodynamicznym akumulator można rozpatrywać jak jednorodny zamknięty układ  
z odpowiednimi parametrami stanu [2]. Akumulator hydropneumatyczny wykazuje zalety 
zbliżone do akumulatora kinetycznego. Technologia wytwarzania i szerokie zastosowanie  
w przemyśle akumulatora hydropneumatycznego umożliwia jego seryjną produkcję. Rozróż-
nia się dwa rozwiązania konstrukcyjne akumulatorów hydropneumatycznych: 

� akumulatory tłokowe, 
� akumulatory pęcherzowe. 

 Ich działanie w zakresie magazynowania energii bazuje na wykorzystaniu ściśliwości ga-
zu. Ładowanie i rozładowywanie jest równoznaczne w tych akumulatorach ze sprężaniem        
i rozprężaniem. Podczas tych procesów masa gazu nie ulega zmianie. Czas trwania procesu 
decyduje o charakterze przemiany i tak: 

� czas trwania procesu poniżej 60 s − przemiana adiabatyczna,  
� czas trwania procesu 60180 s − przemiana politropowa,  
� czas trwania procesu powyżej 180 s − przemiana izotermiczna.  
 W akumulatorze tłokowym - podstawową częścią jest rura o przekroju kołowym                         
z umieszczonym wewnątrz tłokiem. Tłok jest wyposażony w układ uszczelnień. Po obu stro-
nach rury znajdują się pokrywy zamykające z przyłączami: cieczowym i gazowym.  

Materiał 
Właściwość Jednostka 

Stal Tytan 
Włókno 
szklane 

Włókno 
węglowe 

Gęstość masy kg/m3 · 103 7,8 4,5 2,0 1,5 

Wytrzymałość na rozerwanie GPa 1,8 1,2 1,6 2,4 

Masowy współczynnik                       
efektywności magazynowania 
energii dla maksymalnej                
prędkości obrotowej 

MJ/kg 0,1 0,12 0,36 0,72 

Maksymalna prędkość liniowa 
zewnętrznej powierzchni                 
pierścienia 

m/s 480 516 894 1265 
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Zadaniem rury jest prowadzenie tłoka i przenoszenie ciśnienia roboczego. Tłok oddziela 
gaz od cieczy. Ciśnienie w obu częściach rury powinno mieć wyrównany poziom (Rys. 1). 

Pakiet uszczelniający  ma decydujące znaczenie dla poprawnej pracy akumulatora, musi on 
bowiem realizować dwa wymagania: 

� zapewnić wysoką szczelność, 
� minimalizować opory tarcia. 

W związku z tym spotyka się dwie odmiany konstrukcyjne tłoka i pakietu uszczelniającego: 
� tłok i pakiet dostosowany do typowych warunków pracy, realizujący tylko wymaganie                      

pierwsze, 
� tłok i pakiet dostosowany do pracy beztarciowej i dużych prędkości, dużej częstotliwości    

włączeń, realizujący wymaganie drugie za cenę ewentualnych nieznacznych przecieków     
� cieczy do komory  gazowej. 

 Spośród akumulatorów gazowych najczęściej stosowane są akumulatory pęcherzowe. 
Przykładem tego typu konstrukcji jest akumulator pokazany na rysunku 2. Butla  wykonana 
jest ze stali odpornej na korozję. Wewnętrzną powierzchnię butli poddaje się bardzo dokład-
nej obróbce gładkościowej dla zminimalizowania tarcia pęcherza. Pęcherz wykonany jest         
z akronitrylowego tworzywa sztucznego. W górnej części pęcherza wtopiony jest korpus za-
woru napełniania gazem. W przyłączu cieczowym znajduje się zawór talerzowy, utrzymywa-
ny w górnym położeniu za pomocą sprężyny. Zadaniem tego zaworu jest zamknięcie wylotu 
komory cieczowej podczas całkowitego rozładowania akumulatora i tym samym zabezpie-
czenie pęcherza  przed uszkodzeniem. Przyłącze cieczowe  jest wyposażone w gniazdo gwin-
towe do zamontowania manometru kontrolnego [8]. 

W wypadku napędu hydrostatycznego zasilanego z akumulatora energii hydropneuma-
tycznego występują ograniczenia współpracy wynikające z zależności pomiędzy ciśnieniem 
roboczym gazu a prędkością jazdy samochodu. Napęd hydrostatyczny wprowadziła do spy-
charek gąsienicowych w 1968 roku firma Liebherr, zastępując stosowany poprzednio w tym 
zakresie napęd hydrokinetyczny firmy Allis Chalmers. 
 
3. Akumulatory elektrochemiczne 
 
3.1. Akumulatory kwasowo – ołowiowe 
 

Akumulator kwasowo-ołowiowy jest to rodzaj akumulatora elektrycznego, opartego na 
ogniwach galwalniczych zbudowanych z katody z tlenku ołowiu, z anody ołowiowej, oraz  
z 37% roztworu wodnego kwasu siarkowego, pełniącego rolę elektrolitu (Rys. 3). Akumulator 
zbudowany jest z 6 ogniw ołowiowo-kwasowych połączonych szeregowo. Ogniwa te wyka-
zują dużą odporność na zmieniające się warunki zewnętrzne, dużą ilość cykli ładowania oraz 
rozładowania. Został wynaleziony przez Raymonda Gaston Plante’a w 1860 roku. Są bardzo 
powszechne i stanowią 60% całkowitej ilości akumulatorów w sprzedaży.  

Dzięki chemicznym reakcjom między dwutlenkiem ołowiu, ołowiem a rozcieńczonym 
kwasem siarkowym akumulator kwasowo - ołowiowy ma zdolność gromadzenia energii elek-
trycznej (ładowanie), zamiany i przechowywania jej w formie energii chemicznej (akumulo-
wanie) i oddawania jej ponownie w postaci energii elektrycznej (rozładowywanie). W pełni 
naładowane ogniwo akumulatora kwasowo-ołowiowego ma napięcie znamionowe 2,1V. Na-
pięcie to spada w chwili dołączenia go do obwodu. Wielkość spadku napięcia zależy od po-
jemności ogniwa, prądu rozładowującego, temperatury, konstrukcji i stanu naładowania przed 
rozpoczęciem rozładowywania [6].  

Akumulatory ołowiowe stosuje się do zasilania rozrusznika w samochodzie, lub jako źró-
dło mocy zapasowej. Dużą zaletę tego akumulatora stanowi zdolność szybkiego rozładowania 
dużymi prądami.  
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W wypadku akumulatora ołowiowego z zaworem regulacyjnym może on być w czasie 
krótszym od 5s obciążony prądem odpowiadającym 15-krotnej wartości jego pojemności.  
Dawniej stosowano akumulatory ołowiowe otwarte, w dzisiejszych czasach akumulatory bez-
obsługowe hermetyczne albo z zaworem regulacyjnym. 

 

  
Rys. 1. Akumulator tłokowy [11]: 1 - cylinder, 2 - tłok,           

3 - pokrywa górna, 4 - pokrywa  dolna,  5 - przyłącze cieczowe,  
6 - przyłącze zaworu gazowego; 7, 8 - tuleje mocujące,                     

9 - pakiet uszczelniający 

 Fig. 1. Piston accumulator [11]: 1 - cylinder,  2 - piston,    
3 - top cover, 4 - bottom cover,  5 - liquid connection,  6 - gas 

valve connection; 7, 8 - fixing bushes, 9 - sealing package 

Rys. 2. Akumulator pęcherzowy [11]: 1 - butla (zbiornik 
ciśnieniowy), 2 - pęcherz, 3 - zawór napełniania gazem,         
4 - przyłącze cieczowe, 5 - zawór talerzowy, 6 - komora 
cieczowa, 7 - zaślepka przyłącza manometru kontrolnego 

Fig. 3. Bladder accumulator [11]: 1 - bottle, 2 - bladder, 3 - gas filling 
valve,  4 - liquid connection, 5 - disk valve, 6 - liquid receptacle,                    

7 - end cup of manometer control connection 
  

 
Rys. 3. Budowa akumulatora kwasowo - ołowiowego [2]: 1 - pokrywa,  2 - końcówka biegunowa, 3 - znacznik 
poziomu elektrolitu,  4 - łącznik międzyogniowy,  5 - korek  wlewowy, 6 - mostek biegunowy, 7  -  obudowa   

akumulatora, 8 - próg do mocowania  akumulatora, 9 - płyta z masą czynną, 10 - separator 
Fig. 3. Construction acid battery - lead [2]: 1 - cover,  2 - polar tip, 3 - electrolyte level marker,  4 - between-fire 

connector,  5 - filler cap,  6 - polar jumper,  7 - accumulator casing, 8 - threshold of accumulator  fixing,                               
9 - active ground plate, 10 - separator 
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3.2. Akumulatory niklowo-metaliczno-wodorkowe 
 

Akumulator niklowo-metaliczno-wodorkowy (NiHM) składa się z płytki niklowej, stano-
wiącej elektrodę dodatnią, stopu metali ziem rzadkich (manganu, niklu, aluminium, magnezu 
i kobaltu  -  ich skład procentowy decyduje o właściwościach akumulatora), będącego elek-
trodą ujemną, elektrolitu zasadowego oraz separatora poliamidowego lub polietylenowego 
(Rys. 4).  

Ogniwo, w trakcie swojej pracy, uwalnia gazowy wodór, a następnie magazynuje go  
w stopie metalu. Gazowy wodór przemieszczony zostaje pomiędzy elektrodami podczas ła-
dowania oraz rozładowywania. Od składu stopu metali zależy zdolność absorpcji wodoru, co 
decyduje o pojemności akumulatora.  

Zwiększenie pojemności wywołuje, niestety, zmniejszenie szybkości reakcji fizyko-
chemicznej, a wpływ na to ma również prąd rozładowania oraz czas ładowania. Baterie Ni-
MH posiadają zawór bezpieczeństwa zapobiegający nadmiernemu ciśnieniu w ogniwie.  

NiMH jest jedynym typem akumulatora, który nie zawiera metali ciężkich, zanieczyszcza-
jących otoczenie i dlatego jest znacznie korzystniejszy dla środowiska niż inne typy. Stosunek 
ciężaru do pojemności jest jego ważną zaletą. Jest to też ogniwo o największej gęstości ener-
gii. Czas eksploatacji jest dobry przy pracy pełnymi cyklami ładowania i rozładowania, ale 
nie wypada korzystnie przy ładowaniu podtrzymującym. Ładowanie wymaga bardziej precy-
zyjnej kontroli niż przy innych typach akumulatorów.  

Podobnie jak w akumulatorach niklowo - kadmowych parametry ogniwa NiMH zależą od 
temperatury, dlatego powinna być bezwzględnie przestrzegana znamionowa temperatura pra-
cy. 

 
3.3. Akumulatory litowo – jonowe 

 
Samochody z napędem hybrydowym i elektrycznym będą w przyszłości wyposażone  

w akumulatory litowo-jonowe. Prognozuje, że do 2015 roku udział samochodów z hybrydo-
wymi i elektrycznymi układami napędowymi w światowym rynku będzie wynosił 3%.  

Akumulator litowo-jonowy (j.ang. Li-Ion) – to rodzaj akumulatora elektrycznego, w któ-
rym jedna z elektrod jest wykonana z porowatego węgla, a druga z tlenków metali, zaś rolę 
elektrolitu pełnią złożone chemicznie sole litowe rozpuszczone w mieszaninie organicznych 
rozpuszczalników (Rys. 5). Akumulatory tego typu produkują 3,6 V  na ogniwo. Technologia 
ta pozwala na skumulowanie dwa razy więcej energii niż w akumulatorach NiMH o tym sa-
mym ciężarze i wielkości [7]. 

Od pewnego czasu rośnie także zainteresowanie użyciem dużych pakietów akumulatorów 
litowo-jonowych (zazwyczaj od 20 do nawet 100 kWh) w pojazdach elektrycznych. Wpro-
wadzenie do produkcji samochodów i ciężarówek elektrycznych na skalę masową może,  
w niedalekiej przyszłości, wielokrotnie zwiększyć produkcję ogniw litowo-jonowych. Także 
producenci pojazdów z napędem hybrydowym coraz częściej zaczynają stosować ogniwa 
litowo-jonowe zamiast NiMH. 

Ogniwa litowo-jonowe stosowane w pojazdach elektrycznych znacznie różnią się od tych 
stosowanych w sprzęcie elektronicznym. Różnice wynikają przede wszystkim z większych 
wymagań związanych z warunkami pracy oraz większą wymaganą trwałością, sięgającą na-
wet 10 lat. Ponadto pakiety wyposażone są w specjalne układy chłodzenia i ogrzewania, za-
pewniające optymalną temperaturę pracy.  

Ogniwa litowo-jonowe używane w pojazdach mogą być także szybko ładowane, zazwy-
czaj od 0 do 80% w 15-30 minut bez znaczącego wpływu na ich żywotność. 
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Rys. 4. Akumulator niklowo - metaliczno - wodorkowy firmy Varta [2] 
Fig. 4. Nickel - metallic - hydride accumulator of Varta Company [2] 

Rys. 5. Akumulatory litowo - jonowy Forda i firmy Magna [9] 
Fig. 5. Ford lithium - ion accumulator and Magna Company [9]  

 
4. Superkondensator 
 
 Rosnące zapotrzebowanie samochodu na moc elektryczną, zarówno do zespołu napędowe-
go w pojeździe hybrydowym czy elektrycznym, jak i do zasilania rosnącej liczby pozostałych 
urządzeń elektrycznych, w znacznym stopniu będzie mogło być zaspokajane dzięki superkon-
densatorom, pełniącym funkcję zaawansowanych magazynów energii. 
 Elektroniczne systemy zasilania w pojazdach ulegają wielkim zmianom. Przede wszystkim 
wiąże się to z przechodzeniem od silników spalinowych do hybryd spalinowo elektrycznych 
oraz ogniw paliwowych i ich współdziałania w zwiększaniu momentu napędowego. Równo-
cześnie konstrukcje samochodowe stają się coraz bardziej wyrafinowane, ewoluując w kie-
runku elektrycznie zasilanych inteligentnych systemów z rosnącą liczbą elektronicznych pod-
zespołów i akcesoriów, wymagających istotnego zwiększenia elektrycznej mocy zasilania. 
 Superkondensator to rodzaj kondensatora elektrolitycznego o bardzo dużej pojemności 
elektrycznej. Jego dużą zaletą jest krótki czas ładowania w porównaniu z innymi urządzenia-
mi do przechowywania energii. Superkondensator ma szansę stać się tanim źródłem prądu, 
napędzającym m.in. samochody i pojazdy rolnicze (Rys. 6). 
 Źródło zasilania pojazdu stanowi ultrakondensator, rodzaj kondensatora elektrolitycznego 
o konstrukcji umożliwiającej uzyskanie niezwykle dużej, w porównaniu do powszechnie sto-
sowanych kondensatorów, pojemności elektrycznej rzędu kilku tysięcy faradów. 
 Zasada działania superkondensatora, opartego na podwójnej warstwie elektrolitu, jest zna-
na od ponad stu lat. Pomimo że superkondensator jest urządzeniem elektrochemicznym,          
w jego mechanizmie magazynowania energii elektrycznej nie biorą udziału żadne reakcje 
chemiczne. Mechanizm ten jest w wysokim stopniu odwracalny i pozwala ładować i rozła-
dowywać superkondensator setki tysięcy razy. Najnowsze superkondensatory nominalnie 
wytrzymują milion cykli ładowania.  
 Superkondensator składa się z dwóch niereaktywnych porowatych elektrod z elektrolitem, 
pomiędzy które jest przyłożone napięcie. Do dodatniej płyty przyciąga ono jony ujemne, a do 
ujemnej jony dodatnie. Powstają w ten sposób dwie warstwy oddzielonych od siebie ładun-
ków, jedna w płycie dodatniej, a druga w ujemnej. Pojemność jest proporcjonalna do po-
wierzchni elektrod, a odwrotnie proporcjonalna do odległości pomiędzy nimi. Porowate płyty 
superkondensatora są wykonane z węgla, a ich powierzchnia dochodzi do 3000m²/g, znacznie 
przewyższając powierzchnię kondensatora konwencjonalnego. Odległość oddzielającą ładun-
ki wyznacza rozmiar znajdujących się w elektrolicie jonów, przyciągniętych przez elektrodę. 
Nie przekracza ona kilku nanometrów i jest znacznie mniejsza od osiągalnej przy użyciu 
konwencjonalnych materiałów dielektrycznych (Rys. 7). Z łączenia ogromnej powierzchni          
z niezwykle małą odległością otrzymuje się olbrzymią pojemność nawet tysięcy faradów               
w objętości szklanki. Superkondensatory mają niewielkie rozmiary, mogą magazynować 
znacznie więcej energii niż kondensatory konwencjonalne i uwalniać ją ze znacznie większą 
mocą niż akumulatory [4]. 
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Rys. 6. Superkondensator firmy Maxwell [4] 

Fig. 6. Supercapacitor of Maxwell Company [4] 
 

Rys. 7. Schemat budowy superkondensatora [10]:             
1 - płyty zewnętrzne, 2 - separator; 3,4 - elektrody 

węglowe nasączone elektrolitem, 5 - uszczelki 

Fig. 7. Schematic structure of supercapacitor [10]:          
1 - external plates, 2 - separator; 3,4 - carbon 
electrodes soaked with electrolyte, 5 - seals 

  

Superkondensatory początkowo służyły do podtrzymania zasilania niskonapięciowych 
układów pamięci. Jednak postępy w ich wytwarzaniu  i unowocześnianiu nieustannie trwają. 
W chwili obecnej można je wykorzystywać w układach znacznie wyższych napięć i mocy niż 
początkowo. Wprawdzie tradycyjne kondensatory już od dawna wykorzystuje się w elektro-
energetyce do poprawy warunków pracy sieci, lecz superkondensatory umożliwiają doskonal-
szą realizację tych zadań w daleko szerszym zakresie np. dostarczenie w bardzo krótkim cza-
sie ogromnej ilości energii rzędu setek megadżuli. Budowane są wielkie układy energoelek-
troniczne takie jak regulatory czy falowniki wykorzystujące do różnych celów superkonden-
satory, które mają pomóc w poprawie regulacji napięcia linii, sterowaniem w przepływie mo-
cy w linii, a także, aby zwiększyć pewność i jakość zasilania odbiorców. 
 W przemyśle motoryzacyjnym są szeroko stosowane głównie w połączeniu z innym źró-
dłem energii np. z akumulatorem do zasilania silnika elektrycznego w samochodach hybry-
dowych lub elektrycznych, do zasilania rozproszonego różnych podzespołów i do hamowania 
regeneracyjnego. Nieustanny rozwój tej technologii oraz poszerzające się spektrum zastoso-
wań wskazują na to, że superkondensatory będą jednymi z najczęściej używanych magazy-
nów energii [3]. 
 Od lat przedsiębiorstwa odpowiedzialne za transport komunalny prowadzą starania                 
w kierunku zredukowania emisji gazów cieplarnianych. Konsorcjum złożonego z chińskiego           
i amerykańskiego przedsiębiorstwa udało się skonstruować najbardziej ekologiczny i najbar-
dziej ekonomiczny środek transportu miejskiego jakim jest autobus będący dziełem Sinautec 
Automobile Technologies oraz jego chińskiego partnera, Shanghai Aowei Technology Deve-
lopment Company (Rys. 8). 
 Źródło zasilania pojazdu stanowi ultrakondensator, rodzaj kondensatora elektrolitycznego 
o konstrukcji umożliwiającej uzyskanie niezwykle dużej, w porównaniu do powszechnie sto-
sowanych kondensatorów, pojemności elektrycznej rzędu kilku tysięcy faradów.  
 W porównaniu do akumulatora litowo-jonowego pojemność kondensatora może wynosić 
zaledwie 5%, ale z drugiej strony jego zaletą jest bardzo krótki czas ładowania. Ponadto kon-
densator w niewielkim stopniu traci swoje własności wraz z wielokrotnymi cyklami rozłado-
wania i ładowania, przy jednocześnie wysokiej sprawności cyklu wynoszącej 95-99%.  
 Mimo swoich ograniczeń implementacja tej technologii w przypadku transportu miej-
skiego nie jest niemożliwa. Zakładając, że pojazd cyklicznie się zatrzymuje, można z łatwo-
ścią obliczyć częstotliwość i odległość pomiędzy przystankami tak by w czasie każdego przy-
stanku kondensator został doładowany. 
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 Jedno naładowanie kondensatora pozwala autobusowi na przejechanie do kilkunastu ki-
lometrów. To nie wszystko, bowiem autobus posiada także system odzyskiwania energii z 
hamowania. Pozwala to autobusowi zasilanemu superkondensatorem na zużycie do 40% 
mniej energii elektrycznej w porównaniu z klasycznym trolejbusem. Koszt implementacji 
technologii jest również sporo niższy od zastosowania odpowiedniego zespołu akumulatorów 
litowo-jonowych. Biorąc pod uwagę przebieg i zużycie paliwa konwencjonalnego autobusu, 
każdy jeden zasilany ultrakondensatorem w czasie cyklu swojego życia, który wynosi dla 
autobusu typowo 12 lat, pozwoliłby na oszczędności rzędu 200 000 USD. Egzemplarze te-
stowane w Szanghaju od trzech lat funkcjonują bez zarzutu i bez ani jednej awarii [11]. Od 
zyskania większej popularności powstrzymuje je stosunkowo niewielka prędkość maksymal-
na i przyśpieszenie oraz niewystarczający zasięg, który przy obecnej technologii spada o pra-
wie 1/3 przy włączonej klimatyzacji.  
 Kolejnym przykładem wykorzystania zmagazynowanej energii przez superkondensator 
jest przegubowy autobus miejski Solaris Urbino 18 DIWAhybrid (Rys. 9) wyposażony                    
w równoległy układ hybrydowy firmy Voith. 
 Jednostka napędowa pojazdu składa  się z silnika spalinowego oraz elektrycznego, który 
zasilany jest z superkondensatorów. Dzięki takiemu rozwiązaniu pojazd zużywa mniej paliwa                
i jest bardziej przyjazny dla środowiska naturalnego. Obecnie autobus przechodzi fazę testów 
w firmie   Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG w Niemczech. 
 Równoległy układ napędowy DIWAhybrid składa się z części elektrycznej opracowanej 
przez firmę Voith Turbo i silnika spalinowego. Silnik elektryczny wspomaga jednostkę spali-
nową w momentach największego zapotrzebowania na moc. Podczas hamowania energia ki-
netyczna zamieniana jest w energię elektryczną. Ta z kolei jest gromadzona w superkonden-
satorach. Superkondensatory zastosowane w Urbino 18 DIWAhybrid składają się z pięciu 125 
Voltowych modułów, które są w stanie zmagazynować energię o wartości 0,5 kWh. Ich łącz-
na waga to zaledwie 410 kg. Superkondensatory zamontowane są na dachu, a specjalne obu-
dowy sprawiają, że pojazd niemal niczym nie różni się od tradycyjnych autobusów. 

Jednostka elektryczna zastosowana w DIWAhybrid o mocy 150 kW skutecznie odciąża 
silnik spalinowy, dzięki czemu w autobusie można było zastosować silnik spalinowy marki 
Cummins ISB o pojemności zaledwie 6,7 litra i mocy 250 KM, spełniający restrykcyjną nor-
mę czystości spalin EEV. Urbino 18 DIWAhybrid może zabrać na pokład aż 161 pasażerów, 
w tym 51 na miejscach siedzących [4]. 
 Jak widać coraz częściej superkondensatory znajdują zastosowanie w napędach pojazdów 
elektrycznych co wpływa na poprawę pracy tych pojazdów, zwłaszcza przy rozruchu i poko-
nywaniu wzniesień, a także na zmniejszenie zużycie energii i emisji spalin. 

  
Rys. 8.  Testowy autobus produkcji chińsko -             

amerykańskiej zasilany superkondensatorem [9] 
Fig. 8.  Chinese - American production test bus - 

powered supercapacitor [9] 

Rys. 9.  Autobus Solaris 18 DIWAhybrid [12] 
Fig. 9.  Autobus Solaris 18 DIWAhybrid [12] 
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5. Dyskusja 
 

 Zaproponowane rozwiązania magazynowania energii w pojazdach proekologicznych 
przedstawione w pracy są najbardziej znanymi i najbardziej optymalnymi. Pozyskiwanie 
energii ze źródeł konwencjonalnych (ropa naftowa, gaz,) wiąże się z degradacją środowiska. 
Wprowadzanie środków zaradczych obejmuje zarówno oszczędzanie energii, jak i zastępo-
wanie jej tradycyjnych nośników, które są na wyczerpaniu. Najwięcej zalet wykazuje akumu-
lator kinetyczny który charakteryzuje się  nieograniczoną gęstością mocy, umożliwia szybkie 
gromadzenie dużych ilości energii i szybkie jej oddawanie. Ma najlepszą sprawność przemia-
ny, praktycznie nieograniczoną trwałość, niezawodność, nie wytwarza zakłóceń akustycz-
nych, a jego koszt jest niski. 
 Akumulator hydropneumatyczny ma mniejszą niż oba pozostałe typy akumulatorów gę-
stość energii, większą niż w akumulatorach elektrochemicznych gęstość mocy oraz nieograni-
czoną trwałość, niezawodność i niski poziom zakłóceń akustycznych. 
 Zdecydowanie najgorzej wypadają akumulatory elektrochemiczne. Mają najlepszą spraw-
ność magazynowania dla krótkich okresów, nie wytwarzają zakłóceń akustycznych, ale nie są 
odporne na przeciążenia, ich trwałość jest określona liczbą ładowań z malejącą sprawnością, 
wymagają częstych konserwacji. 
 Mimo znaczącej przewagi parametrów technicznych akumulatorów kinetycznych i hydro-
pneumatycznych nad elektrochemicznymi należy mieć na uwadze, że mogą stanowić one 
zagrożenie dla użytkownika (w czasie kolizji drogowych) i wymagają zabezpieczeń.  
 Największą pojemność energetyczną w stosunku do mocy charakteryzuje akumulator elek-
trochemiczny. Jego masowa pojemność energetyczna jest siedmiokrotnie większa niż akumu-
latora kinetycznego i około trzydziestokrotnie większa niż hydraulicznego. W wypadku aku-
mulatorów elektrochemicznych  znaczącym problemem jest jednak czas ich ładowania i wy-
ładowania. Kinematyczny zasobnik energii (koło zamachowe) najlepiej spełnia wymagania 
techniczne w zakresie jakości energii i ochrony środowiska. Cechuje go również największa 
sprawność konwersji, chociaż może tu dojść do samowyładowania. Coraz to większe prędko-
ści obrotowe koła zamachowego   wymagają  specjalnych  
względów bezpieczeństwa, co zwiększa koszty. 
 Akumulatory hydrauliczne wykazują możliwość szybkiego ładowania wyładowania, wy-
stępujące przy tym straty nie przekraczają z reguły 10%. Taki typ akumulatora sprawdza się 
tam, gdzie jest wymagana duża moc, np. w autobusie miejskim. 
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