
Przyszłośćmagazynowania energii



1. Krótka historia baterii
• Baterie… Szeroko zużyte… Dobrze je znamy

• Historia baterii… Ponad 200 lat:

• 1800: Alessandro Volta wynalazł stos galwaniczny

• Dyski Cu i Zn

• Wkładanie wilgotnej szmatki

• Połączenie dysków za pomocą przewodu

• Ustanowienie przepływu elektrycznego
Figure sources: 

http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/fisicaInteractiva/sacaleE_M2/Volta/Pila_Volta.htm
https://pixabay.com/es/de-la-bater%C3%ADa-carga-la-comunicaci%C3%B3n-2286442/

https://pixabay.com/es/coche-motor-moto-autom%C3%A1tico-1564300/
https://pixabay.com/es/estaci%C3%B3n-de-trabajo-oficina-negocio-336369/

http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/fisicaInteractiva/sacaleE_M2/Volta/Pila_Volta.htm
https://pixabay.com/es/de-la-bater%C3%ADa-carga-la-comunicaci%C3%B3n-2286442/
https://pixabay.com/es/coche-motor-moto-autom%C3%A1tico-1564300/
https://pixabay.com/es/estaci%C3%B3n-de-trabajo-oficina-negocio-336369/


- 1802: Gautherot odkrył polaryzację drutów platynowych

- 1803: Ritter zbudował małe stosy z płytami z różnych materiałów

- 1831: Michael Faraday zademonstrował stały przepływ prądu miedzianego dysku

Żródło: 
https://es.wikipedia.org/wi
ki/Ley_de_Faraday
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- 1859: Planté opracowało 

pierwszą ładowalną baterię, 

system ołowiowo-kwasowy

Źródło:
https://es.wikipedia.org/wi
ki/Historia_de_la_pila

Źródło:
https://www.google.es/search?biw=1366&bih=582&tbm=isch&sa=1&ei=Fy6WW5PrNauRlwSumqW4BQ&q=bateria+zinc+carbon+esquema&oq=bateria+zinc+carbon
+esquema&gs_l=img.3...1459.2462.0.2577.8.8.0.0.0.0.96.678.8.8.0....0...1c.1.64.img..0.1.89...0i30k1.0.v41134VCSgc#imgrc=Ry41wTdvYO0kbM:

- 1868: Georges Leclanché
wynalazł prekursorową baterię
dzisiejszych baterii cynkowo-
węglowych i alkalicznych
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1899: Waldmar Jungner wynalazł
akumulator niklowo-kadmowy

1947: Neumannowi udało się
zakończyć uszczelnianie tych ogniw

Figure source: https://www.digikey.com/en/articles/techzone/2012/jul/storage-battery-solutions-for-energy-
harvesting-applications
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https://www.digikey.com/en/articles/techzone/2012/jul/storage-battery-solutions-for-energy-harvesting-applications


- lata 70. XX wieku: interesujące wyniki badań nad systemami Ni-MH

Figure Source: https://solarequipmentworld.com/solar-light-batteries/
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https://solarequipmentworld.com/solar-light-batteries/


- Lata 70. XX wieku: pierwsze podstawowe
baterie litowe pojawiły się na rynku

- Lata 80. XX wieku: próby opracowania
akumulatorów litowych

- 1991: Sony Corporation wprowadziła na
rynek pierwszą baterię litowo-jonową

- - Lata później wprowadzono na rynek
pierwszą polimerową baterię litowo-
jonową

Źródło: https://www.surbatdigital.com.ar/tienda/baterias-
varias/pilas-no-recargables/pila-alcalina-cr123a-sony-pnlf-cr123a
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_pol%C3%ADmero_
de_litio#/media/File:Lipolybattery.jpg
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https://www.surbatdigital.com.ar/tienda/baterias-varias/pilas-no-recargables/pila-alcalina-cr123a-sony-pnlf-cr123a
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_pol%C3%ADmero_de_litio#/media/File:Lipolybattery.jpg


2. Podstawowe pojęcia
Bateria: urządzenie do przechowywania energii chemicznej
i uwalniania jej w postaci energii elektrycznej

Reakcja redoks

Pierwotna bateria - reakcja nieodwracalna

Wtórna bateria reaction reakcja odwracalna (w praktyce ograniczona)

Źródło : https://www.duracell.es/product/pilas-alcalinas-duracell-plus-power-aaa/ Źródło : http://www.hobbyplay.net/electricos1/pack-e-revo-
vxl-24ghz---bateria-lipo-35c-2200mah---cargador-lipo

https://www.duracell.es/product/pilas-alcalinas-duracell-plus-power-aaa/
http://www.hobbyplay.net/electricos1/pack-e-revo-vxl-24ghz---bateria-lipo-35c-2200mah---cargador-lipo


2. Podstawowe koncepcje
• Pojemność właściwa(Qe): ilość uwolnionej energii elektrycznej na masę aktywnego materiału (mAh / g)

Qe = Q / m

m = aktywna masa

• Energia właściwa(e): iloczyn określonej pojemności (Wh / Kg)

e = Qe E

E = potencjał

Jeśli E nie jest stałe, wówczas

F = stała Faraday’a;

z = ładowanie;  n = liczba molowa



2. Podstawowe koncepcje
• Gęstość ładunku objętościowego: alternatywny sposób kwantyfikacji energii 

właściwej (Wh / L)

• Moc właściwa: określa, jak szybko można uzyskać określoną wydajność (W / kg)

• Sprawność Coulomba: stosunek między 
krzywą rozładowania, a krzywą 
pojemności ładunku
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Źródło: Ph D Thesis: Arrebola, JC 2008



2. Podstawowe koncepcje
• Wydajność cyklu: stosunek krzywej rozładowania energii do krzywej ładowania

• Okres półtrwania: liczba cykli, którym można poddać ogniwo elektrochemiczne przed

znacznym zmniejszeniem pojemności, energii…

• Szybkość ładowania i rozładowania: sposób pomiaru prędkości ładowania (lub

rozładowania);

• Wyrażone w „C”. Na przykład:

• 1C -> ładunek lub rozładowany osiągnięty w ciągu jednej godziny

• 2C -> ładowanie lub rozładowanie osiągnięte w ciągu ½ godziny

• C/2 -> ładunek lub rozładowanie osiągnięte w ciągu 2 godzin

• Może być również wyrażona w A / g



2. Podstawowe
koncepcje

• Idealna bateria

• Elektrody z potencjalnymi reakcjami w miarę
możliwości rozdzielone

• Prowadziłoby to do wysokiej termodynamicznej
różnicy potencjałów DV między dwiema
elektrodami.

Figure source: http://www.nexeon.co.uk/technology-2/

http://www.nexeon.co.uk/technology-2/


3. Akumulatory: akumulator kwasowo-ołowiowy

• Lead-acid

• Ni-Cd

• Ni-MH

• Li-ion

Figure source: http://www.nexeon.co.uk/technology-2/

http://www.nexeon.co.uk/technology-2/


akumulator kwasowo-ołowiowy

Elektrody: Pb and PbO2

Elektrolit: H2SO4 (~ 25% weight)

Pb elektroda:

(PbO2) :
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Źródło : 
http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/2015/04/23/bateri
as-para-energia-solar-fotovoltaica/
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http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/2015/04/23/baterias-para-energia-solar-fotovoltaica/


akumulator kwasowo-ołowiowy

Bateria komórkowa:

Przypadek pojazdów – 12 V baterie – Wykorzystanie połączenia szeregowego sześciu elementów

Ta reakcja chemiczna zachodzi samorzutnie (proces rozładowania, energia chemiczna -> energia
elektryczna)
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3. Akumulatory: akumulator kwasowo-ołowiowy

Źródło : http://www.reuk.co.uk/wordpress/storage/lead-acid-
batteries/

http://www.reuk.co.uk/wordpress/storage/lead-acid-batteries/


akumulator kwasowo-ołowiowy

Proces ładowania:

Proces rozładowania:

3. Akumulatory: akumulator kwasowo-ołowiowy
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Akumulator kwasowo-ołowiowy

 Formacja PbSO4

 Formowanie się aglomeratów izolujących elektrodę (PbSO4) skrócona żywotność

 Inne problemy, jak reakcja samorozładowania PbO2

17

Źródło : 
http://slideplayer.es/sl
ide/3349290/

https://ussolarinstitute
.com/glossary/battery-
self-discharge/
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http://slideplayer.es/slide/3349290/
https://ussolarinstitute.com/glossary/battery-self-discharge/


Akumulator kwasowo-ołowiowy

 Wydajność zależy od prądu ładowania i rozładowania

 Prąd jest miarą prędkości

 Szybsze reakcje -> większa rezystancja -> wyższe przepięcie (i niższe napięcie)

18

Źródło:http://www.samlexsolar.com/le
arning-center/lead-acid-batteries.aspx

3. Akumulator kwasowo-ołowiowy

http://www.samlexsolar.com/learning-center/lead-acid-batteries.aspx


Ni-Cd baterie

System z elektrodą tlenowodorotlenku niklu i inny z Cd w KOH 30%

19

Źródło : 
https://chem.libretexts.org/Core/Anal
ytical_Chemistry/Electrochemistry/Cas
e_Studies/Commercial_Galvanic_Cells

Źródło : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ni
ckel%E2%80%93cadmium_batte
ry#/media/File:NiCd_various.jpg
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https://chem.libretexts.org/Core/Analytical_Chemistry/Electrochemistry/Case_Studies/Commercial_Galvanic_Cells
https://en.wikipedia.org/wiki/Nickel%E2%80%93cadmium_battery#/media/File:NiCd_various.jpg


Ni-Cd baterie

Elektroda tlenowodorotlenku niklu  reakcja redukcji na wodorotlenek niklu (proces
usuwania)

Elektroda kadmu utleniony (proces rozładowania)

Reaction in the Ni electrode:

Reaction in the Cd electrode:

(aqueous)

(electrode)

3. Akumulatory: akumulator Ni-Cd



Ni-Cd baterie

Ogólna reakcja (roładowanie):

 (Reakcja ładowania jest odwrotna)

Ethermodynmic = Erev = fem = 0,49 - (-0,81) = 1,3 volts

21

Źródło : 
http://americantoppower.com/battery_c
d.htm

3. Akumulatory: akumulator Ni-Cd

http://americantoppower.com/battery_cd.htm


Ni-Cd baterie

Niska gęstości energii (20% wartości teoretycznej, 40 Wh · kg-1)

Praktyczna gęstość energii akumulatora zależy od prędkości pobierania, tj. Od tego, przy
której energii jest wykorzystywana

Znaczenie uwzględnienia tzw. gęstości mocy (W/kg)

Źródło :
https://www.google.be/search?q=energy+density+vs+power
+density+in+batteries&client=firefox-b-
ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj4yLnP1pD
UAhVJaVAKHcUQBasQ_AUICigB&biw=1252&bih=576#imgrc=
HI4FdnQv3D2w6M:

3. Akumulatory: akumulator Ni-Cd

https://www.google.be/search?q=energy+density+vs+power+density+in+batteries&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj4yLnP1pDUAhVJaVAKHcUQBasQ_AUICigB&biw=1252&bih=576#imgrc=HI4FdnQv3D2w6M


Ni-Cd baterie

Jaka jest liczba cykli ładowania i rozładowania w tym systemie?

 Zależy to od stopnia rozładowania

 Dla stopnia 30-40% ponad 3000 cykli

 Dla wysokiego stopnia 80-90% poniżej 700 cykli

Ograniczenie spowodowane głównie przez zwarcie spowodowane wzrostem dendrytu kadmu.

23

Źródło : 
http://batteryuniversity.com/learn/article/ultra_f
ast_chargers

3. Akumulatory: akumulator Ni-Cd

http://batteryuniversity.com/learn/article/ultra_fast_chargers


Ni-Cd baterie

Główne wady:

1) Koszt ekonomiczny ponad 10-krotnie wyższy od akumulatorów ołowiowych

2) Toksyczność Cd negatywne skutki dla środowiska

3) Efekt pamięci

24

Zalety:

1) Żywotność (3000 cykli, 5 - 15 lat)

2) Może być przechowywany w stanie niskiego naładowania

3) Dobra praca w niskich temperaturach

4) Podatność na intensywne naprężenia mechaniczna

Cons

Pros

3. Akumulatory: akumulator Ni-Cd



Ni-Cd battery

Efekt pamięci

25
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Ni-MH baterie

Katoda: tlenowodorotlenek niklu (NiOOH)
Anoda: stop metali wodorkowych

 Usuwanie kadmu, bardzo drogie i niebezpieczne dla środowiska

26

Źródło : http://shopping.rediff.com/product/sanyo-rechargeable-
2100mah-aa-batteries-8pcs/10362011

Katoda (rozładowanie)
NiOOH + H2O + e- Ni (OH)2 + OH- E0 = 0,52 V

Anoda (rozładowanie)
MH + OH-

M + H2O + e- E0 = 0,83 V

Ogólna reakcja (rozładowanie)
MH + NiOOH M-Ni(OH)2 E0 = 1,35 V

3. Akumulatory: akumulator Ni-MH

http://shopping.rediff.com/product/sanyo-rechargeable-2100mah-aa-batteries-8pcs/10362011


Ni-MH vs NiCd

Większa pojemność (vs NiCd)
Mniej efektu pamięci (w porównaniu z NiMH)

Wyższa szybkość samorozładowania (30% na 
miesiąc w porównaniu do 20% NiCd).

W konsekwencji:
Baterie NiCd charakteryzują się długimi
okresami pracy (takie jak piloty, światła
awaryjne itp.)

27

Charekterystyka

Chemia Anode: MH (Hydrides of intermetallic alloys)

Cathode: NiOOH

Electrolyte: KOH

Minimalne napięcie 1,2 V

Gęstość 

energetyczna

50-80 Wh/ kg

Cykle 500-2000

Zalety  Długie życie

 Może być przechowywany w niskim stanie 

naładowania

 Podobny do NiCd, ale bez problemów 

środowiskowych

 Dobra wydajność przy dużej mocy 

(ładowanie i rozładowanie), nawet przy 

niskim stanie naładowania

Wady  Niezbyt dobra wydajność w niskiej 

temperaturze

 Wysoki koszt ekonomiczny

 Wymagana jest kontrola temperatury i 

ciśnienia w końcowej fazie procesu 

ładowania

3. Akumulatory: akumulator Ni-MH



Ni-MH baterie

Każda bateria może zapewnić~1.2 V and
0.8-2.9 Ah.

Gęstość energetyczna 80 Wh / kg

Mniej problemów z efektem pamięci

28

Źródło : http://www.epectec.com/batteries/cell-
comparison.html

3. Akumulatory: akumulator Ni-MH

http://www.epectec.com/batteries/cell-comparison.html
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http://www.youtube.com/
watch?v=WlB7NV-tow0

Figure source: 
http://asimo.honda.com/asimo-specs/

Źródło :
https://www.motor.es/noticias/toyota-prius-2016-baterias-
201524513.html
https://www.google.be/search?q=toyota+prius+2010&client=firefox-b-
ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjH7ZSj4JDUAhVjI8AKH
V5RBoEQ_AUICigB&biw=1252&bih=576#imgrc=MOnxl2zpmss2XM:

Ni-MH baterie

Cykl życia około 500-3000 cykli
Ważna wada -> wysoka temperatura osiągana podczas ładowania lub użytkowania

Zastosowania:
Źródło zasilania w pojazdach elektrycznych i hybrydowych

Wykorzystują je różne modele robotów, w tym słynny prototyp humanoidalny ASIMO zaprojektowany przez
Hondę
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http://asimo.honda.com/asimo-specs/
https://www.motor.es/noticias/toyota-prius-2016-baterias-201524513.html
https://www.google.be/search?q=toyota+prius+2010&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjH7ZSj4JDUAhVjI8AKHV5RBoEQ_AUICigB&biw=1252&bih=576#imgrc=MOnxl2zpmss2XM


Lithium-ion baterie

Li-ion baterie, zalety:

(i) Wysokie napięcie

(ii) Wysoka gęstość energetyczna

(iii) Wysoka żywotność

30

Źródło:
http://internationallithium.com/why-lithium-
batteries/

3. Akumulatory: akumulator litowo-jonowy (Li-ion)

http://internationallithium.com/why-lithium-batteries/


Lithium-ion

Zachowanie ponad 80% ich pojemności znamionowej po 1000 cyklach

(smartfony, laptopy, urządzenia multimedialne…).

31

Źródło :
http://www.a123systems.com/Cycle-Life-Testing-The-Lithium-Ion-Battery-
Ultramarathon.htm
https://www.tuexpertomovil.com/2014/04/11/como-calibrar-la-bateria-
de-un-movil-android/
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http://www.a123systems.com/Cycle-Life-Testing-The-Lithium-Ion-Battery-Ultramarathon.htm
https://www.tuexpertomovil.com/2014/04/11/como-calibrar-la-bateria-de-un-movil-android/


Lithium-ion

Konstrukcja baterii litowo-jonowej:

32

Źródło : 
Johnson Matthey Technol. 
Rev., 2015, 59, (1), 4
doi:10.1595/205651315x685445

http://www.technology.matthey.com
/article/59/1/4-13/

3. Akumulatory: akumulator litowo-jonowy (Li-ion)

http://www.technology.matthey.com/article/59/1/4-13/


Lithium-ion

Związki warstwowe (LiCoO2 ) duża zdolność do przechowywania energii elektrycznej i dużej pojemności właściwej

Spinels (LiMn2O4) or olivine oxide (LiFePO4) niski wpływ na środowisko i niższe koszty

Cechy te mają zasadnicze znaczenie dla samochodów elektrycznych i magazynowania energii elektrycznej
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych

33

Lithium-ion

3 rodzaj katod

Source: 
Inorganics 2014, 2(1), 132-154; 
doi:10.3390/inorganics2010132

3. Akumulatory: akumulator litowo-jonowy (Li-ion)

http://dx.doi.org/10.3390/inorganics2010132


Lithium-ion

Znaczenie wielkości cząstek w tym systemie

34

Źródło : Extracted from ESSL 8 (2005) A641-A645

3. Akumulatory: akumulator litowo-jonowy (Li-ion)



Lithium-ion

Other możliwości poprawy wydajności katody: kompozyty grafenowe

35

Source: Extracted from JPS 240 (2013) 66-79

a) Anchored
b) Wrapped
c) Encapsulated
d) Sandwich-like
e) Layered
f) Mixed

3. Akumulatory: akumulator litowo-jonowy (Li-ion)



Lithium-ion

Inne możliwości poprawy 
wydajności katody: kompozyty 
grafenowe

36

*Extracted from JPS 208 (2012) 340-344

3. Akumulatory: akumulator litowo-jonowy (Li-ion)



Lithium-ion

Materiały anodowemateriały węglowe grafit

Grafit arkusze są dobrze uporządkowane  allow Li+ ions can be inserted reversibly

Bardzo ważny czynnik niskie napięcie (0.1V)

37

Źródło :
http://www.tf.uni-
kiel.de/matwis/amat/elmat_en/kap
_2/advanced/t2_1_3.html
https://www.extremetech.com/com
puting/105343-graphene-improves-
lithium-ion-battery-capacity-and-
recharge-rate-by-10x

http://batteryuniversity.com/lea
rn/article/lithium_based_batteri
es
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http://www.tf.uni-kiel.de/matwis/amat/elmat_en/kap_2/advanced/t2_1_3.html
https://www.extremetech.com/computing/105343-graphene-improves-lithium-ion-battery-capacity-and-recharge-rate-by-10x
http://batteryuniversity.com/learn/article/lithium_based_batteries


Lithium-ion

Główna zaleta materiałów węglowych w porównaniu z litem metalicznym -> większe
bezpieczeństwo (redukcja tworzenia dendrytów)

W ostatnich latach badane są nowe materiały anodowe

38

Źródło : Tarascon, J. M. & Armand, M. (2001). Issues and Challenges Facing Rechargeable Lithium Batteries. nature 414, 6861, 359-367 

3. Akumulatory: akumulator litowo-jonowy (Li-ion)



Lithium-ion

Te badania skupiają się na:
- zwiększeniu energii zmagazynowania w baterii
- uzyskanie bezpieczniejszej anody

Jeśli chodzi o wzrost energii bada się materiały takie jak Si, Sb, Sn (pierwiastki, tlenki lub stopy)

Ze względów bezpieczeństwa -> opracowanie materiałów. Na przykład proste i mieszane tlenki tytanu

39

Silicon composite

Źródło : Electrochimica Acta
Volume 178, 1 October 2015, Pages 65–73 Li4Ti5O12

RSC Adv., 2015, 5, 55994-56000 
DOI: 10.1039/C5RA06374D, Paper

Źródło : http://www.nexeon.co.uk/technology-
2/

3. Akumulatory: akumulator litowo-jonowy (Li-ion)

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00134686
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00134686/178/supp/C
http://www.nexeon.co.uk/technology-2/


Lithium-ion

Elektrolit w tym systemie:

 Roztwór LiPF6 w mieszaninie
rozpuszczalników organicznych (EC i DMC).

 Ma doskonałą stabilność wobec utleniania i 
redukcji (do 5 V)

 Badania koncentrują się na opracowaniu
bezpieczniejszych elektrolitów
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Źródło : http://francis.naukas.com/2012/10/28/de-juana-la-loca-hasta-las-
baterias-de-litio-viajando-por-algunos-carnavales-de-ciencias/

3. Akumulatory: akumulator litowo-jonowy (Li-ion)

http://francis.naukas.com/2012/10/28/de-juana-la-loca-hasta-las-baterias-de-litio-viajando-por-algunos-carnavales-de-ciencias/


Lithium-ion

Zastosowano ciecze jonowe o wysokiej stabilności termicznej, niskiej palności i niskiej lotności.

Ciekawa alternatywa dla zwiększenia bezpieczeństwa -> wymiana płynnych elektrolitów na stałe elektrolity
o wysokiej przewodności jonowej w temperaturze pokojowej.

Ceramiczne arkusze elektrolitów nie wystarczająco dobre, aby można je było stosować w akumulatorach komercyjnych

Elastyczna alternatywa i dostępna w handlu -> wykorzystuje elektrolit polimerowy (sól osadzona w polimerze)
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3. Akumulatory: akumulator litowo-jonowy (Li-ion)

Źródło : 
http://www.aist.go.jp/aist_e/list/latest_research/2011/20111107/20111107.html

https://www.alibaba.com/product-detail/Flexible-Lithium-Polymer-Battery-3-
7V_60315512124.html

http://www.aist.go.jp/aist_e/list/latest_research/2011/20111107/20111107.html
https://www.alibaba.com/product-detail/Flexible-Lithium-Polymer-Battery-3-7V_60315512124.html
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Zastosowanie Li-ion baterii  Samochody elektryczne

Source:
https://en.wikipedia.org/wiki/Tesla_Model_S#/media/File:Tesla_Model_S_
(Facelift_ab_04-2016)_trimmed.jpg

Tesla Battery Swap
Źródło : https://forococheselectricos.com/2016/02/la-bateria-
panasonic-ncr18650b.html

http://www.youtube.com/watch?v=CH-H3-F4Ztc

 Kilka tysięcy baterii
 Zasięg:

220-230 km (40 kWh)
~500 km (75 kWh)
630 km (100 kWh)

 Czas ładowania -> w zależności od 
instalacji -> 1 godzina, aby uzyskać 
zasięg 10-15 km

https://forococheselectricos.com/2016/02/la-bateria-panasonic-ncr18650b.html
http://www.youtube.com/watch?v=CH-H3-F4Ztc
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Zastosowanie Li-ion baterii Powerwall Tesla

Źródło :
https://www.google.es/search?q=powerwall+system+tesla&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0
ahUKEwjOuK-0k7rdAhVNExoKHQbRDOgQ_AUICygC&biw=1366&bih=631#imgrc=pUGvzBvKpoi2zM:

Tesla Battery Swap
Źródło : https://forococheselectricos.com/2016/02/la-bateria-
panasonic-ncr18650b.html

 Akumulatory wtórne

https://www.google.es/search?q=powerwall+system+tesla&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjOuK-0k7rdAhVNExoKHQbRDOgQ_AUICygC&biw=1366&bih=631#imgrc=pUGvzBvKpoi2zM
https://forococheselectricos.com/2016/02/la-bateria-panasonic-ncr18650b.html


• Przyszłość grafenu

Źródło : 
https://es.wikipedia.org/wiki/Grafeno

Ciekawe właściwości, niektóre interesujące dla 
zastosowań baterii

Niska gęstość (0,54 g / cm3) -> zwiększenie energii
i mocy

Elastyczne -> Budowanie bardziej elastycznych 
baterii

Wysoka przewodność -> szybsze rozładowania

Większa pojemność właściwa w porównaniu
z grafitem

4. Baterie przyszłości

https://es.wikipedia.org/wiki/Grafeno


• Przyszłość grafenu

Źródło :
https://es.wikipedia.org/wiki/Grafeno

- Can enhance performance of LiB anodes
- Enhance the retention of Li2S anode

Źródło : He, J.; Chen, Y.; Lv, W.; Wen, K.; Li, P.; Qi, F.; Wang, Z.; 
Zhang, W.; Li, Y.; Qin, W.; He, W.. (2016). Highly-flexible 3D 
Li2S/graphene cathode for high-performance lithium sulfur 
batteries. Journal of Power Sources, 327, 474-480

4. Baterie przyszłości

https://es.wikipedia.org/wiki/Grafeno


• Przyszłość grafenu

Figure source: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Grafeno

As anode in LiB systems
- Lighter than graphite (Energy and Power)
- Can enhance performance of LiB anodes
- Enhance the performance of VS2 anode LIB

Źródło : Li, Q.; Chen, Y.; He, J.; Fu, F.; Lin, J.; Zhang, W.. (2016). 
Three-dimensional VS4/graphene hierarchical architecture as high-
capacity anode for lithium-ion batteries. Journal of Alloys and 
Compounds, 685, 294-299.

4. Baterie przyszłości

https://es.wikipedia.org/wiki/Grafeno


• Li/S system (1960)

• Alternatywa dla Li-ion

Moreno, N. Ph. Thesis

4. Baterie przyszłości



Źródło : Angulakshmi, N; Stephan, A.M.. (2015). Efficient electrolytes
for lithium–sulfur batteries. Front. Energy Res.,3:17. doi: 
10.3389/fenrg.2015.00017.

4. Baterie przyszłości



• Li/S system - Zalety
Gęstość energetyczna  2500 Wh/kg (teoretyczna)

500-700 Wh/kg (Practical vs 180 of LiCoO2/C)

Niska toksyczność S 

Niski koszt

Dostępność

Obiecująca autonomia samochodów elektrycznych (500 km)

4. Baterie przyszłości



• Li/S system – Problemy z obejściem
 Niska przewodność S i innych (Li2S y Li2S2) – substancje nierozpuszczalne

 Zmiana objętości z powodu różnej gęstości S i Li2S (materiał jest 

sproszkowany)

 Efekt wahadłowy -> samorozładowanie poprzez reakcję polisulfidów z anodą

Zastosowanie kompozytów
Dodatki w elektrolitach

4. Baterie przyszłości



• Li/S system 

Sion Powers & Airbus Defense and Space  Ciekawe testy

High Altitude Pseudo-Satellite (HAPS) aircraft  Solar Power and Li-Na Battery

 https://www.youtube.com/watch?v=LKdZZREgwOI

4. Baterie przyszłości

https://www.youtube.com/watch?v=LKdZZREgwOI


• Li/M system (70’s)

 Zapewnia wysoką pojemność i energię

 Badania skupiają się na

 Zwiększeniu żywotności

 Większy zakres temperatur pracy

 Zwiększone bezpieczeństwo (Li dendryty)

Moreno, N. Ph. Thesis

https://techxplore.com/news/2018
-03-lithium-related-discovery-
battery-life-safety.html

4. Baterie przyszłości

https://techxplore.com/news/2018-03-lithium-related-discovery-battery-life-safety.html


• Li/Air

 2Li + O2⇄ Li2O2 2,91 V

 Teoretyczna pojemność   1200 mAh/g

 Teoretyczna energia podobna do benzyny - 5 
razy wyższa niż obecne akumulatory litowo-
jonowe

 Praktyczna moc i cykl życia wymagają 
poprawy

Źródło : https://techxplore.com/news/2015-07-optimizing-electrolyte-
lithium-air-batteries.html

4. Baterie przyszłości

https://techxplore.com/news/2015-07-optimizing-electrolyte-lithium-air-batteries.html


Na/S System

 Li/S  Problemy z dostępnością Li

 Długa żywotność

 Bardziej przyjazny środowisku (vs Li/S)

Na2Sn + Electric energy⟶ 2 Na (l) + n S (l) 
n= 3~5 2.1-1.8 V

Wady:

 Muszą pozostać stopione w oddzielnych
zbiornikach

 Wysoka temperatura jest precyzyjna

 Ta temperatura pociąga za sobą wysokie kosztyTeoretyczna gęstość energetyczna: 790 Wh/kg (lower than 
Li/S)

W każdym przypadku można go używać w temperaturze pokojowej Źródło : Pérez Pérez, R.J. (2015). Estudios de materiales
carbonáceos como matriz para electrodos para baterías de
sodio-azufre. TFM. Universidad de Córdoba, Córdoba (Spain)

4. Baterie przyszłości



Na/S System

Zastosowania

Eolic Parc Rokasso (Japan)

Power Eolic Center 51 MW

Power NAS Installation  34 MW

Źródło : Pérez Pérez, R.J. (2015). Estudios de materiales carbonáceos como matriz para 
electrodos para baterías de sodio-azufre. TFM. Universidad de Córdoba, Córdoba (Spain)

4. Baterie przyszłości



• Baterie przepływowe

• Łatwy skalowalny system

• Modułowa gęstość energii: kilka kWh - 10 MWh (w zależności od objętości i stężenia)

• Kilka możliwości: Fe / Cr, All V, Zn / Br2…

Źródło: own source

4. Baterie przyszłości



• Baterie przepływowe

• Cały system wanadu

• Kilka stopni utlenienia V

• 20-30 lat życia,> 100 000 cykli

• Aplikacje stacjonarne

• Główne zalety

• Te same elementy w katolicie i anolicie

• Problemy do rozwiązania w badaniach

• Rozpuszczalność wanadu w elektrolicie i niski stosunek energii do objętości (praktyczne)

1.15-1,55 V

Źródło : own source

4. Baterie przyszłości



Cały system wanadowy - zastosowanie

Źródło : 
http://www.kingislandrenewableenergy.com.au/

http://www.kingislandrenewableenergy.com.au/


• Baterie przepływowe

• Zn/Br system

• Teoretyczna regeneracja 100%

• Aplikacje stacjonarne

• Problemy do rozwiązania w badaniach
• Zapobieganie zwrotnicy

• Kontrola kompleksowaniu bromu

• Kontrola wzrostu dendrytycznego cząstek Zn
Źródło : own source

4. Baterie przyszłości



4. Baterie przyszłości
• Baterie przepływowe

• Zn/Br system

• Problemy do rozwiązania w badaniach
• Zapobieganie zwrotnicy

• Kontrola kompleksowaniu bromu

• Kontrola wzrostu dendrytycznego cząstek Zn

Źródło : own source



Superkondensatory

Superkondensatory to urządzenia służące do przechowywania energii elektrycznej.

Czasy ładowania / rozładowania są bardzo krótkie (od 5 do 20 sekund), a zatem
gęstości mocy są stosunkowo wysokie w porównaniu z innymi urządzeniami.

Cykliczność jest również wysoka, nawet milion cykli ładowania / rozładowania.

61

5. Superkondensatory

Źródło :
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi4m6mpyJPUAhWIY1AKHclKASAQjxwIAw&url=http%3A%2F%2Fwww.diarioelectronicohoy.com%2Facue
rdo-en-almacenamiento-de-energia%2F&psig=AFQjCNH8lZVGwMGzWTkzfJ7g4lQnFYiutQ&ust=1496094411243180&cad=rjt
http://www.electronicproducts.com/Power_Products/Power_and_Control/Supercapacitors_Find_Applications_in_Hybrid_Vehicles_Smartphones_and_Energy_Harvesting.aspx?id=172

http://www.electronicproducts.com/Power_Products/Power_and_Control/Supercapacitors_Find_Applications_in_Hybrid_Vehicles_Smartphones_and_Energy_Harvesting.aspx?id=172
http://www.electronicproducts.com/Power_Products/Power_and_Control/Supercapacitors_Find_Applications_in_Hybrid_Vehicles_Smartphones_and_Energy_Harvesting.aspx?id=172


Superkondensatory
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5. Superkondensatory

Źródło :
https://www.google.be/search?q=supercapacitor+boostcap&client=firefox-b-
ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjD5t-ktpPUAhXHZlAKHU-
jBwwQ_AUIBigB&biw=1252&bih=576#tbm=isch&q=supercapacitor+boostcap+charge+di
scharge&imgrc=nUpNu83wtuKq4M:

Źródło :
https://www.google.be/search?q=capacitor+charged+and+discharged&client=firefox-b-
ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwivk_nntpPUAhVQaVAKHZ9jDlQQ_AUICigB&biw=1252&bih=576#tb
m=isch&q=supercapacitor+charged+and+discharged&imgrc=SlnRQQ8XxddQ2M:

https://www.google.be/search?q=supercapacitor+boostcap&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjD5t-ktpPUAhXHZlAKHU-jBwwQ_AUIBigB&biw=1252&bih=576#tbm=isch&q=supercapacitor+boostcap+charge+discharge&imgrc=nUpNu83wtuKq4M
https://www.google.be/search?q=capacitor+charged+and+discharged&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwivk_nntpPUAhVQaVAKHZ9jDlQQ_AUICigB&biw=1252&bih=576#tbm=isch&q=supercapacitor+charged+and+discharged&imgrc=SlnRQQ8XxddQ2M


Superkondensatory

Głównym ograniczeniem tych urządzeń jest gęstość energii. Tak więc główne wysiłki skupiają się na zwiększeniu tego
parametru poprzez:

– Przygotowanie materiałów elektrodowych o większej pojemności właściwej: materiały węglowe i tlenki osadzone na
materiałach węglowych.

– Przygotowanie materiału węglowego o porowatości, która dobrze dostosowuje się do wielkości jonów elektrolitycznych.

– Wykorzystanie ciekłych elektrolitów z oknem napięcia tak dużym, jak to możliwe, szczególnie wodnymi, organicznymi
elektrolitami i cieczami jonowymi.
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Źródło : http://www.ebah.com.br/content/ABAAAgboAAG/implantacao-pontos-recarga-veiculos-eletricos-na-cidade-belo-horizonte
https://www.koldban.com/Kapower_White_Paper_s/30.htm

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAgboAAG/implantacao-pontos-recarga-veiculos-eletricos-na-cidade-belo-horizonte
https://www.koldban.com/Kapower_White_Paper_s/30.htm
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