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ABSTRACT

Due to limited resources of fossil fuels and overproduction of greenhouse gases, 
a need for alternative means for vehicle communication appeared. Because of that 
hybrid electric vehicles, as well as battery electric vehicles, were proposed to replace 
some of conventional vehicles based on internal combustion engine [3]. To their 
advantages over conventional cars belong environmental friendliness and better 
performance (in case of hybrid electric vehicles), but they also suffer from greater 
purchase costs and limited range (in case of most battery electric vehicles) [4, 6]. 

Presented work briefly characterizes four types of vehicles equipped with elec-
tric motor (mild hybrid, full hybrid, plug-in hybrid and battery electric vehicles) 
along with generalised presentation of their battery requirements [4, 6].

Further in this work, the lithium-ion (Li-ion) battery working principle was 
explained, along with characterisation of its limitations due to its design and requ-
irements for inactive components e.g. 4-fold drop in specific capacity and energy 
density while moving from pure electrode material level to battery level [20].

Next, present Li-ion active components, such as LiCoO
2
, LiMnO

2
 and LiFePO

4
 

cathodes and graphite anode along with their capacities and energy densities as well 
as other characteristic regarding (e.g. environmental friendliness, safety and cost) 
are shown. Moreover electrode materials e.g. nanocomposite anodes and cathodes, 
multi-electron cathodes (e.g. Li

2
MnSiO

4
), as well as Li-metal and Li

4
Ti

5
O

12
 anodes, 

with their advantages and disadvantages were described [15, 20]. 
Presented article was summarized by gathered opinions of battery electric 

vehicles users, who share their experience regarding their electric cars in a survey. 
One can tell that they are fairly satisfied with their purchase and that improvement 
in range of battery electric vehicles along with predictable government policy regar-
ding electrification of cars are the most important factors when considering pur-
chase of electric vehicle [36].

Keywords: Li-ion, electrode materials, HEV, BEV
Słowa kluczowe: Li-ion, materiały elektrodowe, samochody hybrydowe, samochody 
elektryczne
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WPROWADZENIE

W ciągu ostatnich kilku lat na rynku pojawiło się wiele ofert i reklam promu-
jących zakup samochodu hybrydowego lub elektrycznego, jednakże ceny propo-
nowanych samochodów wyposażonych w silnik elektryczny są zwykle większe niż 
ich odpowiedników bazujących jedynie na konwencjonalnym silniku spalinowym. 
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie czytelnikowi sylwetek różnych typów 
samochodów elektrycznych. Ponadto autorzy starają się wyjaśnić co jest przyczyną 
ograniczeń oraz zalet charakteryzujących samochody hybrydowe i  elektryczne 
w oparciu o opis działania akumulatora służącego do ich zasilania. Praca oferuje 
również przedstawienie najważniejszych kierunków rozwoju akumulatorów litowo-
-jonowych. Podsumowanie rozważań stanowi przedstawienie czytelnikowi wyni-
ków ankiety przeprowadzonej wśród posiadaczy samochodów elektrycznych.

WSTĘP

PRZESŁANKI WSKAZUJĄCE NA POTRZEBĘ ROZWIJANIA TECHNOLOGII 
AKUMULATORÓW DO ZASTOSOWAŃ W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM

Samochody wyposażone w napęd elektryczny, mimo iż znane były już na 
początku ubiegłego wieku utraciły na popularności z powodu braku możliwości 
konkurowania z silnie rozwijającymi się w XX wieku samochodami napędzanymi 
silnikiem o spalaniu wewnętrznym [1]. Jednakże obecnie zainteresowanie pojazdami 
elektrycznymi wzrasta, co jest spowodowane wyczerpywaniem się zasobów paliw 
kopalnych, potrzebą efektywniejszego wytwarzania energii z uwagi na jej rosnące 
zużycie, dbałością o  środowisko naturalne oraz dążeniem do autonomiczności 
ekonomiczno-energetycznej krajów [2–4]. 

Warto zauważyć, że przemysł motoryzacyjny oparty na konwencjonalnych sil-
nikach zasilanych paliwami bazującymi m.in. na ropie naftowej, przyczynia się do 
emisji gazów cieplarnianych (np.: dwutlenku węgla). Konwencjonalny samochód 
osobowy o rocznym przebiegu 18 tys. km (50 km dziennie) emituje około 4.7 tony 
dwutlenku węgla rocznie [4], podczas gdy samochody elektryczne lub hybrydowe 
o podobnym zasięgu (długości trasy, którą samochód jest w stanie pokonać przy 
jednokrotnym ładowaniu akumulatora lub napełnieniu zbiornika paliwa) przy 
użyciu jedynie akumulatora pozwoliłoby na znaczną redukcję ilości emitowanego 
dwutlenku węgla (10–24% [5]), zwłaszcza przy pozyskiwaniu potrzebnej do zasila-
nia energii ze źródeł odnawialnych takich jak elektrownie słoneczne lub wiatrowe 
[3]. Szczegółowe rozważania dotyczące tego tematu zaprezentowane są w pracy  
O. Gröger et al. [3].



AKUMULATORY LITOWO-JONOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM 189

PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE PRACĘ OGNIWA

W celu obiektywnego porównania omawianych w artykule zagadnień dotyczą-
cych pojemności akumulatorów przydatne jest zdefiniowanie takiego pojęcia jak 
gęstość magazynowanej energii. Oznacza ono ilość energii magazynowanej w aku-
mulatorze w przeliczeniu na jednostkę wielkości tego akumulatora. W szczególności 
wyróżnia się dwa jej rodzaje: gęstość energii grawimetryczną – ilość magazynowa-
nej energii na jednostkę masy, wyrażana w Wh/kg oraz gęstość energii wolume-
tryczną – ilość magazynowanej energii na jednostkę objętości, wyrażana w Wh/L. 
Analogicznie zdefiniować można grawimetryczną i wolumetryczną gęstość mocy 
wyrażając je w jednostkach W/kg i W/L.

Aby odpowiednio porównać same materiały elektrodowe używać można gęsto-
ści energii przy założeniu, że ich potencjał odpowiada wartości potencjału liczo-
nej względem np.: metalicznego litu, jednakże bardziej uniwersalnym parametrem 
jest pojemność przeliczona na jednostkę masy wyrażana w mAh/g. Odpowiada 
ona gęstości upakowania jonów litu w  jednostkowej ilości materiału aktywnego 
(ładunkowi jonów litu zdolnych do migracji między wnętrzem a otoczeniem mate-
riału elektrodowego). Dzięki tak zdefiniowanej pojemności możliwe jest porówny-
wanie materiałów elektrodowych bez odwoływania się do użytej elektrody przeciw-
nej. 

Innym parametrem charakteryzującym ogniwo jest jego wydajność kulom-
bowska. Określa ona ilość energii pobranej z ogniwa w stosunku do ilości energii 
zużytej podczas ładowania ogniwa. Wyrażona jest w procentach.

AKUMULATORY STOSOWANE W MOTORYZACJI

Niemal każdy pojazd wyposażony jest w akumulator, do którego zadań należy 
zasilanie systemów elektrycznych niezwiązanych z napędem podczas postoju 
pojazdu (np.: reflektorów) oraz umożliwienie rozruchu silnika [6, 7]. Funkcje te peł-
nią zwykle akumulatory kwasowo-ołowiowe, które dzięki swojej niskiej cenie i dużej 
gęstości mocy sprawdzają się znakomicie [6, 7]. Ponadto ich stosowanie rozszerzyć 
można o system wyłączania silnika na biegu jałowym (ang. Idle Stop). Rozwiązanie 
to pozwala na zmniejszenie zużycia paliwa, a  przez to również emisji dwutlenku 
węgla, poprzez wyłączenie silnika gdy przechodzi on na bieg jałowy i przywrócenie 
jego pracy w momencie wrzucania biegu. Samochody wyposażone w system Idle 
Stop nazywa się pojazdami mikro hybrydowymi (ang. Micro Hybrid) ze względu 
na ich zdolność do redukcji zużycia paliwa. Technologia ta pozwala na około 5% 
oszczędność kosztów paliwa [4, 6, 8]. 

Znacznie niższe gęstości przechowywanej energii ogniw kwasowo-ołowiowych 
czy niklowo-metalowo-wodorkowych w porównaniu z ogniwami litowo-jonowymi 
[6, 7] stanowią przyczynę, przez którą rzadziej są one brane pod uwagę w przy-
padkach akumulatorów zasilających pojazdy o napędzie elektrycznym [6]. Z tego 
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powodu ich opis w tej pracy został pominięty. Dokładniejsze informacje o tych tech-
nologiach, jak również o podstawowych parametrach charakteryzujących ogniwa 
wtórne oferuje praca dr Moniki Bakierskiej i dr Agnieszki Chojnackiej pod tytułem 
„Akumulatory Litowe Jako Współczesne Systemy Magazynowania Energii” [7].

1. PODZIAŁ SAMOCHODÓW WYPOSAŻONYCH W NAPĘD 
ELEKTRYCZNY

Wraz z rozwojem zasobników energii o coraz większych oferowanych pojem-
nościach i mocach, na rynku oprócz pojazdów całkowicie elektrycznych pojawiły 
się również samochody hybrydowe łączące napęd elektryczny z silnikiem o spala-
niu wewnętrznym. Wyróżnić można trzy podstawowe typy pojazdów hybrydowych 
korzystających z  akumulatorów w celu wspomagania konwencjonalnego silnika: 
Mild Hybrid, Full Hybrid (określane skrótem HEV – ang. Hybrid Electric Vehicles, 
hybrydowe samochody elektryczne) oraz Plug-In Hybrid [4, 6]. 

MILD HYBRID

Samochody hybrydowe niezdolne do jazdy jedynie przy użyciu napędu elek-
trycznego (częściowo, łagodnie hybrydowe; ang. Mild Hybrid) posiadają akumula-
tor o względnie niewielkich pojemności i mocy w stosunku do akumulatorów oma-
wianych w dalszej części [6, 8]. Napęd elektryczny samochodu Mild Hybrid służy 
jedynie do inteligentnego wspomagania napędu konwencjonalnego. Ładowanie 
akumulatora odbywa się podczas hamowania rekuperacyjnego oraz podczas pracy 
silnika na niskich obrotach, natomiast zwrot zmagazynowanej energii realizowany 
jest poprzez wspomaganie silnika podczas rozruchu w czasie korzystania z funkcji 
Idle Stop oraz podczas przyspieszania pojazdu w trakcie dynamicznej jazdy [4, 9]. 
Ten typ samochodu hybrydowego pozwala na oszczędzenie od około 10% do 15% 
(30% [8]) paliwa w czasie jazdy po mieście [6]. Zastosowanie silnika elektrycznego 
niskiej mocy oraz akumulatora o niewielkiej pojemności pozwoliło na wprowadze-
nie tego systemu przy niewielkim wzroście kosztów pojazdu [10]. Większość aku-
mulatorów używanych w tej technologii to ogniwa niklowo-metalowo-wodorkowe, 
jednakże od 2010 roku w tym celu montuje się również akumulatory litowo-jonowe 
(np.: Mercedes S400 hybrid) [6].

FULL HYBRID

Samochody w pełni hybrydowe (ang. Full Hybrid) różnią się od samochodów 
Mild Hybrid wielkością posiadanego silnika elektrycznego oraz akumulatora, które 
oprócz pełnienia funkcji właściwych dla pojazdów Mild Hybrid pozwalają na jazdę 
jedynie przy użyciu silnika elektrycznego [6, 8]. Zasięg samochodu w trybie elek-
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trycznym ograniczony jest przez pojemność zainstalowanego w nim akumulatora 
i  osiąga wartości rzędu kilku kilometrów. Ładowanie akumulatora odbywa się, 
podobnie jak w przypadku pojazdów Mild Hybrid, podczas hamowania rekupe-
racyjnego oraz podczas korzystania z  konwencjonalnego silnika przy użyciu niż-
szej od optymalnej mocy do napędzania pojazdu [6, 9]. Rozwiązanie to pozwala 
na osiągnięcie do 40% oszczędności w  zużyciu paliwa [8, 10], jednakże wymaga 
zastosowania silnika elektrycznego o większej mocy oraz akumulatora o większej 
pojemności, co niekorzystnie wpływa na masę pojazdu oraz zwiększa jego cenę [10]. 
Akumulatory stosowane w tej wersji samochodów hybrydowych to głównie akumu-
latory niklowo-metalowo-wodorkowe, oferujące zasięg w trybie elektrycznym około 
1,5 km (Toyota Prius) oraz akumulatory litowo-jonowe, oferujące większe wolume-
tryczne gęstości energii i mocy oraz zasięg około 4 km (BMW Active Hybrid 3) [6].

PLUG-IN HYBRID

Hybrydowe samochody elektryczne wyposażone w  możliwość ładowania 
z sieci (ang. Plug-In Hybrid Electric Vehicles, PHEV) stanowią ogniwo łączące wcze-
śniej opisane samochody hybrydowe z samochodami w pełni elektrycznymi. Posia-
dają one możliwość magazynowania energii zarówno w formie konwencjonalnych 
paliw jak i w formie elektrochemicznej [6, 9, 10]. Pojazdy tego typu można ładować 
z sieci energetycznej podczas postoju, a zmagazynowaną energię elektryczną użyć 
na początku podróży [8, 10]. Gdy energia elektryczna zmagazynowana w akumula-
torach zostanie wyczerpana, samochód automatycznie uruchamia silnik spalinowy, 
natomiast moduł elektryczny używany jest w tym czasie w sposób identyczny jak 
w pojazdach Full Hybrid. Akumulatory stosowane w tego typu pojazdach to głównie 
ogniwa litowo-jonowe, gdyż zapewniają one wystarczające gęstości energii i mocy, 
aby zasięg samochodów PHEV w trybie elektrycznym osiągał użyteczne wartości 
[6] (zasięg w trybie elektrycznym to około 40 km w przypadku Toytoy Prius PHEV 
[11] i 85 km dla Chevroleta Volt [12]).

SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY

Samochody elektryczne (ang. Battery Electric Vehicles, BEV) w  odróżnieniu 
od pojazdów hybrydowych nie posiadają konwencjonalnych silników o spalaniu 
wewnętrznym. Energia do ich zasilania pobierana jest w  całości z pakietu ogniw 
stanowiących akumulator. Rozwiązanie to pozwala na całkowitą eliminację emisji 
dwutlenku węgla podczas jazdy [3, 6, 9, 10]. W celu zwiększenia zasięgu wyposaża 
się je również w systemy odzyskiwania energii z hamowania. Z powodu rygorystycz-
nych wymagań dotyczących grawimetrycznej i wolumetrycznej gęstości energii, jak 
również innych aspektów użytkowania (wymienionych w kolejnym punkcie), aku-
mulatory zasilające pojazdy elektryczne bazują w znacznej większości na pakietach 
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ogniw litowo-jonowych [6]. Dzięki eliminacji elementów wyposażenia związanych 
z konwencjonalnym silnikiem spalinowym możliwe stało się wyposażenie pojaz-
dów elektrycznych w większe akumulatory niż w przypadku PHEV, co zapewnia 
im większy zasięg (średnio około 170 km w przypadku Nissana LEAF [3], 400 km 
w przypadku modeli Tesla Roadster S [3, 13]).

PODSUMOWANIE POWYŻSZYCH ROZWIĄZAŃ

Poniższa tabela poglądowo podsumuje zapotrzebowanie wyżej wymienionych 
typów pojazdów elektrycznych i hybrydowych pod względem wymaganych gęstości 
mocy i energii.

Tabela 1.  Podsumowanie dotyczące wymagań gęstości mocy i energii stosowanych w samochodach wypo-

sażonych w napęd elektryczny [6]

Table 1.  Summary of energy and power densities in relations to various types of hybrid electric vehicles 

and battery electric vehicles [6]

Wymagania – typ pojazdu Mild Hybrid Full Hybrid PHEV BEV

Gęstość energii niewielka niewielka średnia duża

Gęstość mocy* średnia duża duża duża

* określenie „niewielka” można by przypisać niewymienionemu w tabeli typowi Micro Hybrid.

Ponadto w celu lepszego zobrazowania porównań dotyczących pojemności 
wpływającej bezpośrednio na zasięg omawianych pojazdów elektrycznych, warto 
nadmienić, że średnie zużycie energii waha się między 0,12 a 0,19 kWh/km. Można 
zatem prosto obliczyć, że pojazd elektryczny zużywający średnio 0,16  kWh/km, 
charakteryzujący się bazową 70%-ową aktywną pojemnością ogniw o nominalnym 
zasięgu 100km powinien mieć akumulator o pojemności około 23 kWh. Biorąc pod 
uwagę wydajność kulombowską rzędu 90%, pobierałby on z sieci około 18 kWh 
(proponowana cena energii elektrycznej na 2017 rok to 0,4986 zł/kWh +VAT [14]) 
podczas ładowania [3]. 

2. ZASADA DZIAŁANIA OGNIW LITOWO-JONOWYCH

Zasada działania ogniw litowo-jonowych opiera się na transporcie jonów litu 
pomiędzy elektrodami poprzez elektrolit oraz transporcie elektronów zewnętrz-
nym obwodem, gdzie zdolne są do wykonania pracy (Równania  1a-c, Rys.  1a). 
Zamknięcie obwodu elektrycznego między kolektorami prądowymi ogniwa umoż-
liwia dyfuzję jonów litu z materiału anodowego do katodowego, która jest procesem 
samorzutnym i odwracalnym. Następuje wtedy rozładowanie ogniwa, a prąd pły-
nący przez zamknięty obwód może wykonać pracę – np.: zasilić silnik elektryczny. 
Przyłożenie odpowiedniego potencjału do kolektorów prądowych ogniwa wymusza 
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przepływ jonów litu oraz elektronów z materiału katodowego do anodowego – łado-
wanie ogniwa [7, 15, 16].

gdzie M jest metalem przejściowym, X tlenem lub polianionem, x, y i z są współ-
czynnikami stechiometrycznymi przy założeniu że: 0 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 1, z ≤ x oraz  
z ≤ y, a LFP oznacza fosforan litowo-żelazowy o wzorze LiFePO

4
. 

Rysunek 1.  a) zasada działania ogniwa Li-ion, b) schemat poziomów energetycznych materiałów elektrodo-

wych i elektrolitu

Figure 1.  a) Li-ion battery working principle, b) energy levels of electrode materials and electrolyte

CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW AKTYWNYCH OGNIWA

Materiały elektrodowe stosowane w  ogniwach litowo-jonowych powinny 
cechować się zdolnością interkalacji jonów litu do swojej struktury. Interkalacją 
określa się proces odwracalnej migracji jonów litu z otoczenia do wnętrza ziaren 
materiału aktywnego. Procesem do niego odwrotnym jest deinterkalacja. Ponadto, 
w celu minimalizacji oporu wewnętrznego ogniwa, materiały elektrodowe powinny 
charakteryzować się wysokimprzewodnictwem jonowym i  elektronowym oraz 
dostatecznie krótkimi drogami dyfuzji jonów litu w celu uzyskania możliwie wyso-
kich potencjalnych mocy ogniwa – są one proporcjonalne do strumienia jonów litu 
biorących udział w procesach interkalacji i deinterkalacji [15, 17] . 
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Elektrolity powinny charakteryzować się wysokim przewodnictwem jono-
wym oraz niskim przewodnictwem elektronowym, aby zapobiegać wewnętrznemu 
zwarciu ogniwa i wymuszać przepływ prądu zewnętrznym obwodem, gdzie jest on 
zdolny do wykonania pracy [7, 15, 18]. 

Istotnymi cechami, które należy rozważyć w przypadku projektowania ogniw 
litowo jonowych są również potencjały elektrod względem litu metalicznego oraz 
poziomy HOMO (ang. Highest Occupied Molecular Orbital – najwyższy obsadzony 
orbital molekularny) i LUMO (ang. Lowest Unoccupied Molecular Orbital – najniższy 
nieobsadzony orbital molekularny) elektrolitu, które wpływać będą między innymi 
na potencjał oraz stabilność pracy ogniwa w przypadku niewłaściwego użytkowania 
[18] .

Materiał katodowy (o niskiej zawartości litu w  przypadku naładowanego 
ogniwa) powinien mieć możliwie niski potencjał względem litu metalicznego, pod-
czas gdy materiał anodowy (o wysokiej zawartości litu w przypadku naładowanego 
ogniwa) powinien mieć niższy lecz możliwie zbliżony potencjał do potencjału litu 
metalicznego. Taka struktura energetyczna materiałów elektrodowych pozwala na 
osiągnięcie maksymalnej różnicy potencjałów (napięcia ogniwa) oraz zapobiegnie 
wytrącaniu się metalicznego litu, który mógłby doprowadzić do wewnętrznego 
zwarcia ogniwa [18]. 

Ponadto poziomy HOMO i LUMO elektrolitu, w celu zapobiegania samoroz-
ładowaniu ogniwa, powinny znajdować się odpowiednio powyżej poziomu HOMO 
materiału katodowego i poniżej poziomu LUMO materiału anodowego. Z powodu 
możliwości powstawania warstwy stałego elektrolitu na granicy faz elektroda–elek-
trolit (ang. Solid Electrolyte Interphase, SEI) nie jest to wymóg konieczny, jednakże 
jego spełnienie pozwala na osiągnięcie większego poziomu bezpieczeństwa pracy 
ogniw w przypadku np.: uszkodzenia mechanicznego, na które narażone są akumu-
latory w zastosowaniach motoryzacyjnych [18, 19] (Rys. 1b). 

POZOSTAŁE ELEMENTY AKUMULATORA

Do pozostałych elementów składowych akumulatora należą kolektory prądowe 
pełniące również funkcję podłoża pod warstwę materiału aktywnego, separatory 
zapobiegające mechanicznemu zwarciu elektrod oraz obudowa zapewniająca szczel-
ność konstrukcji, stanowiąca osłonę mechaniczną ogniwa i umożliwiająca przyłą-
czenie zewnętrznego oporu [20]. Ponadto akumulatory charakteryzujące się dużymi 
pojemnościami i napięciami, czyli takie, które znajdują zastosowanie w zasilaniu 
pojazdów elektrycznych i hybrydowych wyposażonych w tryb elektryczny, muszą 
zostać wyposażone w system kontroli (ang. Battery Management System, BMS). 
Mechanizm ten odpowiada za pomiar najważniejszych parametrów poszczególnych 
pakietów ogniw w akumulatorze (np.: napięcia, poziomu naładowania, temperatury 
czy prądu ładowania) oraz zarządzanie systemami kontrolującymi te parametry 
w celu zapewnienia jak najbardziej optymalnych warunków pracy akumulatora. 
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Poprawnie działający BMS pozwala na korzystanie z akumulatora w sposób zapew-
niający jego dłuższą żywotność i wyższy poziom bezpieczeństwa w  stosunku do 
akumulatora pozbawionego tego systemu [4, 21].

3. AKUMULATORY STOSOWANE W SAMOCHODACH ELEKTRYCZNYCH 
I HYBRYDOWYCH

KLUCZOWE PARAMETRY AKUMULATORA

Najważniejszymi parametrami elektrochemicznymi charakteryzującymi aku-
mulator zasilający pojazd elektryczny i wpływającymi bezpośrednio na komfort 
użytkowania związany z  jego zasięgiem oraz niezawodnością są między innymi 
pojemność, oferowana moc oraz zakres temperatur pracy. Wszystkie powyższe 
parametry zależą bezpośrednio od użytej kombinacji materiałów elektrodowych 
i elektrolitu [6]. 

Grawimetryczna i wolumetryczna pojemności akumulatora, określane odpo-
wiednio w jednostkach Wh/kg i Wh/L, zależą bezpośrednio od napięcia ogniwa oraz 
gęstości upakowania mobilnych jonów litu w strukturze materiału elektrodowego 
(atom litu może zjonizować się oddając tylko jeden elektron, zatem w przypadku 
gęstości upakowania litu używa się jednostek mAh/g). Warto również nadmienić, 
że zwiększanie pojemności akumulatora realizowane poprzez zwiększanie ilości 
ogniw, przyczynia się do zwiększenia masy całkowitej pojazdu, a zatem zwiększenia 
zużycia energii podczas jazdy. Wynika z tego, że zależność zasięgu samochodu elek-
trycznego od pojemności jego akumulatora nie jest wprost proporcjonalna.

Na zakres temperatur pracy oraz maksymalne potencjały elektrod ogniwa 
wpływa bezpośrednio rodzaj zastosowanego elektrolitu. Elektrolitem najczęściej jest 
sól litu rozpuszczona w mieszaninie rozpuszczalników organicznych (np.: komer-
cyjnie stosowana sól LiPF

6
 rozpuszczona w mieszaninie węglanu etylenu i dietylo-

węglanu) [7, 22]. 

BUDOWA AKUMULATORA I WYNIKAJĄCE Z NIEJ OGRANICZENIA POJEMNOŚCI

Akumulator zasilający pojazdy elektryczne zbudowany jest z  hierarchicznie 
ułożonych elementów. Ogólnie jego budowę opisać można na czterech poziomach. 
Poziom pierwszy dotyczy materiału aktywnego charakteryzującego się dobrze okre-
śloną teoretyczną pojemnością (gęstością upakowania jonów litu, mAh/g). Poziom 
drugi obejmuje materiał elektrodowy – kompozyt materiału aktywnego z dodat-
kami mającymi na celu zwiększenie jego przewodnictwa i utrzymanie w zwartej for-
mie na kolektorze prądowym. Poziom trzeci to ogniwo składające się z materiałów 
aktywnych – elektrod i elektrolitu oraz elementów biernych nie biorących bezpo-
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średniego udziału w magazynowaniu energii – separatorów, obudowy, kolektorów 
prądowych. Na poziom czwarty składają się ogniwa wraz z BMSem oraz obudową 
akumulatora i okablowaniem. Każdy kolejny poziom zwiększa masę i objętość pro-
duktu końcowego, co powoduje spadek grawimetrycznej i wolumetrycznej gęstości 
energii akumulatora w stosunku do gęstości energii materiałów aktywnych, które 
stanowią jego główną część [6, 20] (Rys. 2a). 

Obserwuje się około czterokrotny spadek grawimetrycznej gęstości maga-
zynowanej energii (kWh/kg) w przypadku przejścia od poziomu pierwszego do 
czwartego. Szczegółowe rozważania dotyczące powyższego tematu znaleźć można 
w pracy Andre et al. [20].

Rysunek 2.  a) cztery wyróżnione poziomy akumulatora, b) realistyczna realizacja wykorzystania akumula-

tora. (1) i (4) – pojemności zabezpieczające przed nadmiernym ładowaniem i rozładowaniem, 

(2) – pojemność aktywna, (3) – pojemność tracona podczas eksploatacji akumulatora

Figure 2.  a) four distinguished battery levels, b) realistic implementation of battery capacity usage (1) and 

(4) – capacities, used to prevent overdischarge and overcharge, (2) – active capacity, (3) – capacity 

that is lost during battery exploitation

POZOSTAŁE OGRANICZENIA GĘSTOŚCI ENERGII AKUMULATORA

-

-

-

-

-

 2b). 
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4. KONWENCJONALNE MATERIAŁY ELEKTRODOWE UŻYWANE 
W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM

Historia komercyjnie stosowanych ogniw litowo-jonowych sięga zaledwie lat 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy zostały one wprowadzone na rynek jako 
elementy zasilające przenośne urządzenia elektroniczne [7]. Z biegiem lat, oprócz 
pierwotnie używanego systemu na bazie tlenku litowo-kobaltowego i grafitu w uży-
ciu pojawiły się inne materiały elektrodowe oferujące poprawę wybranych parame-
trów ogniw [24].

KOMERCYJNIE STOSOWANE MATERIAŁY KATODOWE

Związki chemiczne stosowane jako materiały katodowe w zastosowaniach 
związanych z elektromobilnością to głównie tlenki metali przejściowych – kobaltu, 
niklu oraz manganu a także polianionowy materiał – fosforanem litowo-żelazowym 
[20]. 

Historycznie najstarszym materiałem katodowym używanym komercyjnie jest 
warstwowy tlenek litowo-kobaltowy, który jednak nie jest powszechnie stosowany 
w pojazdach elektrycznych i hybrydowych, ze względu na obecność kobaltu, który 
charakteryzuje się toksycznością oraz wysoką ceną. Wraz z  rozwojem warstwo-
wych tlenków w zastosowaniach elektrochemicznych zainteresowanie skupiło się 
na zastąpieniu lub podstawieniu atomów kobaltu pierwiastkami mniej toksycznymi 
i tańszymi, np.: manganem lub niklem [17]. 

Spinel litowo-manganowy (LMO, LiMn
2
O

4
) charakteryzuje się wysokim 

potencjałem względem litu metalicznego wynoszącym 4,1  V, jednakże niewielką 
odwracalną grawimetryczną pojemnością – 120 mAh/g, co pozwala osiągnąć około 
500 Wh/kg. Powyższa wartość limituje jego zastosowania w samochodach elek-
trycznych i hybrydowych o dużym zasięgu, nie jest on jednakże wykluczony z zasto-
sowań komercyjnych. Do jego zalet należy niska cena związana z powszechnością 
materiałów i stabilność termiczna. Podczas użytkowania LMO należy jednak wziąć 
pod uwagę spadek odwracalnej pojemności wywołany rozpuszczalnością jonów 
manganu w elektrolicie w podwyższonych temperaturach [20, 25].

Nieznacznie większą grawimetryczną gęstością energii charakteryzuje się fos-
foran litowo-żelazowy (LFP, LiFePO

4
). Dla tego materiału wynosi ona 580 Wh/kg, 

co zawdzięcza większej pojemności w stosunku do LMO – 170 mAh/g oraz mniej-
szemu potencjałowi względem litu metalicznego – około 3,45 V. Do jego wad należą 
niskie przewodnictwo jonowe oraz elektronowe, są one jednak kompensowane. 
Niskie przewodnictwo jonowe przez zmniejszenie rozmiaru ziaren, co ogranicza 
drogę dyfuzji jonów litu, a niskie przewodnictwo elektronowe przez stosowanie 
przewodzących dodatków węglowych [20, 26]. Podobnie jak w przypadku spinelu 
litowo-manganowego, zaletami LFP są stabilność termiczna i powszechność wystę-
powania materiałów do jego syntezy co wpływa pozytywnie na jego cenę [26]. 
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Oprócz LMO oraz LFP, komercyjnie używanymi materiałami katodowymi są 
również: NMC-111 (Li

1.1
[Ni

0.33
Mn

0.33
Co

0.33
]O

2
), oraz NCA (Li[Ni

0.80
Co

0.15
Al

0.05
]O

2
). 

Z powodu zawartości jonów kobaltu oraz niklu, materiały te są droższe od wyżej 
wymienionych materiałów elektrodowych, jednakże pozwalają na osiągnięcie gra-
wimetrycznych gęstości energii odpowiednio około 600–650 i 700–750 Wh/kg na 
poziomie materiału aktywnego, mimo teoretycznej pojemności rzędu 270 mAh/g 
i napięć zbliżonych do napięcia LMO i wynoszącego około 4,1 V. W przypadku tych 
materiałów obecne są również procesy degradacji, na które składają się rozpuszcza-
nie jonów metali przejściowych w elektrolicie, przemiany fazowe oraz utlenianie 
elektrolitu związane z wysokim potencjałem tych materiałów [20].

KOMERCYJNIE STOSOWANE MATERIAŁY ANODOWE

Obecnie najpowszechniej stosowanym materiałem anodowym w przy-
padku ogniw litowo-jonowych jest grafit. Wynika to z wielu powodów, z których 
najistotniejszymi wydają się być niska cena, łatwość obróbki oraz powszechność 
występowania [6, 15]. Do jego zalet pod względem elektrochemicznym zaliczyć 
można teoretyczne pojemności grawimetryczną i wolumetryczną wynoszące odpo-
wiednio 372 mAh/g oraz 830 Ah/L, jak również potencjał względem litu metalicz-
nego o wartości 0,1 V, co wystarcza aby zapobiec wydzielaniu się metalicznego litu 
mogącego zewrzeć elektrody wewnątrz ogniwa, a jednocześnie w niewielkim stop-
niu obniża potencjał pracy ogniwa [7, 15].

Mechanizm działania anody grafitowej polega na dyfuzji jonów litu pomiędzy 
płaszczyzny grafenowe, co jest możliwe dzięki słabym oddziaływaniom interkalują-
cych jonów z warstwami grafenowymi. Hybrydyzacja sp2 atomów węgla umożliwia 
przewodnictwo elektronowe wymagane w przypadku pracy ogniwa [15]. 

4. ALTERNATYWNE MATERIAŁY ELEKTRODOWE DLA 
AKUMULATORÓW LITOWO-JONOWYCH

Eksploatowane obecnie systemy ogniw litowo-jonowych, bazujące na tlen-
kach warstwowych lub materiałach polianionowych wymienionych w poprzednim 
punkcie stosowanych jako materiałach katodowych oraz graficie jako materiale 
anodowym, charakteryzują się jednakże zbyt niskim poziomem bezpieczeństwa, 
stabilności pracy czy gęstością magazynowanej energii w stosunku do swojej ceny, 
masy i wielkości aby zapewnić konkurencyjność samochodów elektrycznych wobec 
pojazdów zasilanych konwencjonalnie. Z tego powodu zaistniała potrzeba dalszego 
rozwoju zarówno materiałów aktywnych, jak i elementów biernych akumulatorów, 
tak aby umożliwić masową produkcję samochodów elektrycznych o podobnych 
możliwościach i cenie co samochody o spalaniu wewnętrznym [15].



AKUMULATORY LITOWO-JONOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM 199

ALTERNATYWNE MATERIAŁY KATODOWE

Materiały katodowe są głównym czynnikiem limitującym wydajność ogniwa, 
zarówno pod względem elektrochemicznym – mają one zwykle niższe grawime-
tryczne i  wolumetryczne pojemności niż materiały anodowe, a  ponadto oferują 
zwykle niższe gęstości prądu – jak i cenowym, gdyż z powodu zawartości pierwiast-
ków takich jak kobalt czy nikiel są one droższe niż materiały anodowe bazujące 
na węglu [3]. Wyróżnić można dwie drogi prowadzące do uczynienia ich bardziej 
efektywnymi i przystępnymi dla masowego rynku. Pierwszą z nich jest tworzenie 
nanokompozytów wraz z  kontrolą ich parametrów fizykochemicznych takich jak 
wielkość ziaren, porowatość, przewodnictwo elektronowe czy obecność domieszek. 
Drugą drogą jest poszukiwanie nowych materiałów katodowych o  polepszonych 
parametrach pracy takich jak m.in. pojemność, wśród których bardzo istotnymi 
wydają się być materiały posiadające w swoim składzie stechiometrycznym więcej 
niż jeden swobodnie interkalujący do struktury jon litu, oferujące reakcje wieloelek-
tronowe [20]. 

NANOKOMPOZYTOWE MATERIAŁY KATODOWE

W przypadku LiFePO
4
 redukcja rozmiarów ziaren materiałów aktywnych 

pozwala na zmianę sposobu interkalacji jonów litu z mechanizmu opierającego się 
na współistnieniu dwóch faz na mechanizm, w którym całe ziarno bierze udział w 
reakcji w fazie stałej przechodząc transformację z fazy o niskiej zawartości litu do 
fazy o wysokiej zawartości litu. Dzięki temu możliwe jest otrzymywanie stabilnie 
i  efektywnie działającego materiału przy większych prądach ładowania i  rozłado-
wania [15]. Ponadto brak segregacji objętości ziaren na fazy o niskiej i wysokiej 
zawartości litu eliminuje pętlę histerezy w przypadku wysokich prądów ładowania 
i  rozładowania (odpowiadających czasom ładowania i rozładowania rzędu 25 h) 
[27, 28].

Zmniejszenie rozmiarów ziaren do skali nanometrycznej wraz z kontrolą ich 
morfologii pozwala na skrócanie dróg dyfuzji, a przez to łatwiejszy proces interka-
lacji, który jest szczególnie istotny w przypadku materiałów katodowych o niskim 
i anizotropowym przewodnictwie jonowym, takich jak na przykład LFP [15]. 

Ulepszenie parametrów elektrochemicznych materiałów katodowych możliwe 
jest również poprzez tworzenie struktury rdzeń-powłoka (ang. core-shell) – pokry-
cie ziaren materiału aktywnego odpowiednio zaprojektowaną warstwą. Stosowane 
powłoki mogą pełnić różne funkcje, np.: zabezpieczać materiał aktywny przed zgub-
nym wpływem reakcji zachodzących na wyeksponowanej przez nanostrukturyzację 
powierzchni [19], zwiększyć przewodnictwo materiału katodowego w przypadku 
materiałów aktywnych o niskim przewodnictwie elektronowym [27, 29] lub zapew-
nić buforową objętość mającą na celu relaksację naprężeń wywołanych zmianą obję-
tości materiału aktywnego podczas pracy ogniwa [15]. 
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Pierwszą z wymienionych funkcji realizować można poprzez pokrycie ziaren 
materiału aktywnego cienką warstwą ceramiczną (np.: Al

2
O

3
 lub ZnO), której gru-

bość nie przekracza kilku nanometrów. Takie rozwiązanie pozwala na ochronę mate-
riału rdzenia przed szkodliwym działaniem elektrolitu, który może rozpuszczać jony 
metali przejściowych tworząc defekty w strukturze materiału aktywnego, co negatyw-
nie wpływa na jego odwracalną pojemność [15, 19, 29]. W przypadku projektowa-
nia i pokrywania materiału katodowego warstwą ceramiczną należy jednak pamię-
tać o elektrycznie izolującej naturze ceramiki, która w przypadku zbyt szczelnych 
i grubych warstw może izolować materiał aktywny od kolektora elektrycznego oraz  
w znacznym stopniu utrudniać interkalację jonów litu. Jest to przyczyną trudności 
z otrzymywaniem funkcjonalnych pokryć ceramicznych na dużą skalę [15, 29].

Funkcja ochronna może być również realizowana poprzez powłoki z bardziej 
odpornych na negatywne skutki działania elektrolitu materiałów aktywnych. Tego 
typu powłoka, w przeciwieństwie do wcześniej omawianych warstw ceramicznych, 
daje dodatkowy wkład do pojemności materiału oraz w mniejszym stopniu limituje 
dyfuzję jonów litu do rdzenia kompozytu [19, 20, 29] (Rys. 2a). 

Funkcje drugą i trzecią – zapewnienie przewodnictwa oraz relaksację naprę-
żeń wywołanych pracą materiału aktywnego – pełnić może przewodząca warstwa 
węglowa  [31] (Rys.  2b). Jest to mezoporowata, amorficzna struktura zbudowana 
z płaszczyzn grafitu o grubości kilku nanometrów na powierzchni ziaren materiału 
aktywnego zdolna do dyfuzji jonów litu oraz transportu elektronów z powierzchni 
ziaren materiału aktywnego do kolektora prądowego [26]. Zastosowanie jej jako 
powłoki wokół nanoziaren fosforanu litowo-żelazowego (LFP) o  bardzo niskim 
przewodnictwie właściwym umożliwiło otrzymanie nanokompozytu charaktery-
zującego się wysoką pojemnością przy dużych prądach rozładowania [30]. Jest to 
materiał o predyspozycjach do zasilania pojazdów Full Hybrid i Plug-In Hybrid.
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Rysunek 3.  Struktury rdzeń-powłoka a)  powłoka z zabezpieczającego materiału aktywnego, b) powłoka 

z  przewodzącej warstwy węglowej. c) Schemat poziomów energetycznych wieloelektronowego 

materiału katodowego. Warianty A i B – zbyt wysoki lub zbyt niski potencjał jednej z par stopni 

utlenienia metalu, wariant C – możliwa realizacja reakcji wieloelektronowej

Figure 3.  Core-shell structures, a) shell made of protecting type of active material, b) shell made of con-

ductive carbon layer. c) Energy levels of multi-electron cathode material. Variants A and B – too 

high or too low potential of one pair of oxidative states of metal, variant C – possible realisation of 

multi-electron reaction

MATERIAŁY KATODOWE OFERUJĄCE REAKCJE WIELOELEKTRONOWE

Na pojemność właściwą materiału katodowego wpływa stosunek ilości jonów 
litu do masy, zatem alternatywną strategią do zmniejszania masy cząsteczkowej 
materiału katodowego jest zwiększanie ilości jonów litu zdolnych do interkalacji 
– zwiększenie ilości elektronów biorących udział w reakcji. Istnieją dwa podejścia 
pozwalające zrealizować powyższy cel [15]. Pierwszym z nich jest wykorzystanie 
związków zdolnych do interkalacji więcej niż jednego jonu litu. Zaprojektowanie 
tego typu materiału katodowego jest jednak trudne, gdyż oprócz wcześniej omówio-
nych wymagań stawianych tym materiałom musi on spełniać dodatkowe dwa. Metal 
przejściowy musi być w  stanie przyjmować 3 stopnie utlenienia (II, III, IV) oraz 
potencjały redoksowe par M2+/M3+ oraz M3+/M4+ muszą być odpowiednio wysokie 
aby maksymalizować gęstość energii i jednocześnie niższe niż maksymalny poten-
cjał katody wyznaczony przez elektrolit. Zbyt niski potencjał pary M2+/M3+ spowo-
duje niemożność stosowania danego materiału jako katody (np.: V2+/V3+). W innym 
wypadku potencjał pary M3+/M4+ może być zbyt wysoki dla obecnie używanych 
elektrolitów (np.: w przypadku Co lub Cr) [20] (Rys. 3c). Istnieją jednakże materiały 
spełniające powyższe wymagania, do tej grupy należy między innymi krzemian 
litowo-manganowy (LMS, Li

2
MnSiO

4
). Mimo znakomitej teoretycznej pojemności 

(330 mAh/g) LMS oraz dużych gęstości energii rzędu 1300  Wh/kg i  4000  Wh/L 
materiał ten nie może jeszcze być używany komercyjnie z powodu niestabilności 
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strukturalnej powodującej znaczne obniżenie odwracalnej pojemności po kilku 
cyklach pracy [20, 32]. 

Drugą strategią jest stosowanie zupełnie innego mechanizmu opierającego się 
na redukcji metalu przejściowego do jego metalicznego stanu według równania 
(równanie 2):

  (2)

gdzie M jest metalem przejściowym, X jest anionem (np.: F, P, S…), n jest stopniem 
utlenienia anionu, a a i b są współczynnikami stechiometrycznymi materiału elek-
trodowego. 

Przykładami katod działających według powyższego równania reakcji są FeF
3
, 

CoF
2
 lub NiF

2
. Ten typ materiałów katodowych charakteryzuje się dużymi oferowa-

nymi pojemnościami (nawet do 700 mAh/g, co zawdzięcza reakcjom wieloelektro-
nowym), stabilnością termiczną oraz niskim kosztem otrzymywania. Do jego wad 
należą niskie przewodnictwo elektronowe i jonowe, reorganizacja struktury i duże 
zmiany objętości podczas pracy [20]. 

ALTERNATYWNE MATERIAŁY ANODOWE

Redukcja masy i objętości materiału anodowego w stosunku do całości masy 
i objętości ogniwa również będzie miała pozytywny wpływ na gęstość energii maga-
zynowanej w  akumulatorze. Wśród kierunków rozwoju materiałów anodowych 
wyróżnić można kilka głównych nurtów. Należą do nich: optymalizacja anod na 
bazie litu metalicznego [3], tworzenie nanokompozytowych materiałów anodo-
wych, oraz poszukiwanie nowych materiałów np.: materiał anodowy oparty na 
tlenku tytanu [15].

ANODA NA BAZIE LITU METALICZNEGO

Anoda na bazie metalicznego litu, z powodu niskiej gęstości tegoż materiału, 
charakteryzuje się dużą teoretyczną grawimetryczną pojemnością (3680 mAh/g) 
co umożliwia znaczną redukcję masy ogniwa, a zatem poprawienie gęstości maga-
zynowanej energii akumulatora. Mimo prób wprowadzenia na rynek akumulato-
rów z anodą litową, musiały one zostać wycofane ze względu na niewystarczające 
parametry bezpieczeństwa tych ogniw, co wywołane było niepożądanymi reak-
cjami zachodzącymi na anodzie – pojawianiem się litowych struktur dendrytycz-
nych mogących doprowadzić do wewnętrznego zwarcia ogniwa, a w konsekwencji 
nawet do wybuchu [7]. Anoda bazująca na metalicznym licie jest szczególnie istotna 
w przypadku konstrukcji ogniw litowo-powietrznych oraz litowo-siarkowych oferu-
jących jedne z największych gęstości energii obecnie dostępnych dla ogniw elektro-
chemicznych [3]. 
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NANOKOMPOZYTOWE MATERIAŁY ANODOWE

Krzem z powodu swojej dostępności, niskiej ceny oraz bardzo dużej zdolności 
do odwracalnego przyłączania jonów litu sięgającej 4,4 (wartość teoretyczna) i 3,75 
(wartość praktyczna) moli litu na 1 mol krzemu, co jest równoważne odpowiednio 
około 4200 mAh/g i  3500mAh/g [15, 33], jest jednym z najważniejszych kandy-
datów na przyszyły materiał anodowy [33]. Jednakże, jak dowiedziono, podczas 
interkalacji jonów litu do struktury krzemu następuje jego amorfizacja i podział 
fazowy, które mogą negatywnie wpływać na jego pojemność i wydajność kulom-
bowską [15,  33]. Ponadto, kolejną wadą tego materiału jest duży iloraz objętości 
fazy o wysokiej zawartości litu w stosunku do fazy o niskiej zawartości litu sięgający 
powyżej 300% [33, 34]. Może to być przyczyną powstawania naprężeń w materiale 
elektrodowym, co z  kolei skutkuje jego pękaniem i  ostatecznie utratą efektywnie 
pracującego materiału anodowego. Aby temu zaradzić stosuje się nanometryczne 
cząstki krzemu, gdyż one lepiej przenoszą naprężenia, zatopione w  matrycach 
na bazie węgla zdolnych do pochłaniania zmian objętości związanych z  pracą 
nanocząs tek krzemu [15, 34]. Ponadto stosowanie matryc węglowych pozwala na 
wzbogacenie układu o dodatkową pojemność jonów litu. Innym podejściem jest 
umieszczenie nanocząstek krzemu w przestrzeniach pomiędzy płaszczyznami gra-
fenowymi. Podobnie jak w przypadku poprzedniego rozwiązania, płaszczyzny gra-
fenowe zapewnią dodatkową pojemność, relaksację naprężeń wywołanych zmianą 
objętości oraz przewodnictwo elektronowe niezbędne do pracy anody [35].

Innymi pierwiastkami zdolnymi do pracy w podobny do krzemu sposób są cyna 
oraz german. Z powodu podobnych do stopu krzemu z litem stechiometrii oraz ich 
większej masy osiągają one pojemności rzędu odpowiednio około 960 mAh/g dla 
cyny i 1600 mAh/g dla germanu [15, 33].

MATERIAŁY ANODOWE NA BAZIE TLENKU TYTANU (LTO)

Tlenki metali przejściowych zdolne do interkalacji jonów litu mogą również 
służyć jako anody w przypadku ogniw litowo-jonowych. W takim przypadku istot-
nym jest aby spełniały one warunek wartości potencjału odpowiadający materiałom 
anodowym. Jednym z  przykładów materiałów tlenkowych znajdujących zastoso-
wanie jako materiał anodowy jest tlenek litowo-tytanowy o wzorze sumarycznym 
Li

4
Ti

5
O

12
 w przypadku fazy o niskiej zawartości litu i Li

7
Ti

5
O

12
 w przypadku fazy 

o wysokiej zawartości litu [15, 33]. Jak widać z powyższych wzorów, materiał ten 
zdolny jest do interkalacji aż trzech moli jonów litu na jeden mol fazy o niskiej 
zawartości litu, co odpowiada pojemności około 170 mAh/g [15, 33]. Potencjał LTO 
względem litu (około 1,5 V [2, 15, 33]) ma wartość większą niż potencjał grafitu, 
przez co ogranicza napięcie, a zatem i gęstość energii całego ogniwa, jednakże cha-
rakteryzuje się dobrymi parametrami żywotności i bezpieczeństwa co umożliwiło 
jego zastosowanie komercyjne [2, 15] (Honda Fit EV) [19]. Warto również nad-
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mienić, że materiał ten cechuje się również brakiem znaczących różnic w objętości 
faz o wysokiej i niskiej zawartości litu przez co umożliwia eksploatowanie go przy 
dużych prądach [15].

6. SATYSFAKCJA Z UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH

Można się spodziewać, że zalety samochodów hybrydowych, szczególnie 
w przypadku PHEV, czyli łączących plusy zarówno samochodów konwencjonalnych 
jak i elektrycznych, w znacznym stopniu przeważają nad ich wadami. W przypadku 
samochodów elektrycznych (BEV) sytuacja wydaje się nie być tak oczywista, gdyż 
do grona ich wad należy również znacznie niższy zasięg takiego pojazdu w stosunku 
do samochodu z silnikiem o spalaniu wewnętrznym, co w połączeniu z wyższą ceną 
może powstrzymywać konsumentów od inwestycji w samochód tego typu. 

Jednym z państw z najwyższym odsetkiem samochodów elektrycznych na 
jednego mieszkańca jest Norwegia. Sytuacja ta wykreowana została przez norwe-
ską politykę, sprzyjającą takim inwestycjom poprzez znaczne ulgi zarówno finan-
sowe np.: niższy podatek przy kupnie samochodu elektrycznego oraz ułatwieniami 
podróży np.: możliwość korzystania z pasów przeznaczonych do transportu zbio-
rowego podczas jazdy samochodem [36]. Jak przedstawiono w pracy podsumowu-
jącej wyniki ankiety przeprowadzonej wśród norweskich właścicieli samochodów 
elektrycznych opracowanej przez Haugnelanda i Kvisle [36], statystycznym posia-
daczem samochodu elektrycznego jest zadowolony z zakupu BEV ojciec rodziny, 
posiadający wyższe wykształcenie i zarobki. Jest to związane z większym początko-
wym kosztem inwestycji spowodowanym między innymi brakiem rynku wtórnego 
samochodów elektrycznych. Statystycznie najczęściej kupowanym modelem jest 
Nissan LEAF. Ładowanie pojazdów odbywa się głównie w gospodarstwach domo-
wych lub w pracy, rzadziej w publicznych stacjach ładowania. Z powodu ograni-
czonego zasięgu pojazdy elektryczne wykorzystywane są na co dzień i na krótkie 
dystanse, a w przypadku wyjazdów dalszych i  wakacyjnych używany jest drugi 
samochód – posiadający napęd konwencjonalny. Zdaniem posiadaczy samochodów 
elektrycznych zwiększenie zasięgu oraz przewidywalna polityka związana z popu-
laryzacją samochodów elektrycznych są kluczowymi czynnikami wpływającymi na 
decyzję czy warto zainwestować w samochód elektryczny [36]. 
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