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Lumenomierz przestrzenny kulisty (tzw. kula 
Ulbrichta, od nazwiska wynalazcy), o średnicy 
2 m wraz z ławą fotometryczną o długości 
5,5 m i osprzętem, stanowił podstawowe 
wyposażenie fotometrycznej pracowni 
źródeł światła, służące do pomiaru 
strumienia świetlnego i światłości 
kierunkowej. Urządzenie 
skompletowano i uruchomiono 
w 1954 roku, wykorzystywano 
w Zakładzie Technik i Systemów 
Oświetlenia Instytutu 
Elektrotechniki. Aktualnie 
użytkowany przez Sekcję 
Badań Bezpieczeństwa 
i Fotometrii w Laboratorium 
Badawczo-Wzorcującym 
(należącym do Centralnego 
Laboratorium Inżynierii 
Elektrycznej Łukasiewicz 
– Instytutu Elektrotechniki).
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Szanowni Czytelnicy „Inżynierii Elektrycznej”

Tematem przewodnim drugiego już numeru kwartalnika „Inżynieria 
Elektryczna” wydawanego przez Łukasiewicz – Instytut Elektro-

techniki jest elektromobilność. Wykorzystanie energii elek-
trycznej w transporcie to zagadnienie aktualne i ważne, 

a dotyczące go prace badawcze i wdrożeniowe dynamicz-
nie się rozwijają. Ambitne cele europejskiej długotermi-
nowej strategii, która zakłada osiągnięcie przez UE do 
2050 roku neutralności klimatycznej, a także przyjęte 
w ostatnich latach kierunki działania polskiego rządu 
oraz jednostek samorządu terytorialnego zapowiadają 
istotne i trwałe przeobrażenia w gospodarce. Neutral-
ność klimatyczna rozumiana jako maksymalne ograni-
czenie emisji CO2, zwłaszcza w przemyśle, transporcie 

i energetyce, zmierza do zrównoważenia tych emisji, któ-
rych ograniczyć w inny sposób się nie udało. Dotyczy to 

także zmian ukierunkowanych na produkcję i wykorzysty-
wanie pojazdów zero- lub niskoemisyjnych. 

W Instytucie uważnie śledzimy światowe trendy rozwoju tech-
nologii wykorzystywanych w transporcie elektrycznym. Kierunki wy-

znaczają również instytucje publiczne poprzez składanie zamówień 
sformułowanych w oparciu o legislacyjne wymagania, nastawione 
na stosowanie nowoczesnych rozwiązań chociażby w transporcie 
publicznym lub w zakresie infrastruktury ładowania samochodów 
elektrycznych. 

Należy podkreślić, że temat napędów elektrycznych nie jest u nas 
nowy. Świadczy o tym zamieszczony w numerze fragment opracowa-
nia przygotowanego w 1948 roku przez polskich inżynierów związa-
nych z Instytutem Elektrotechniki. Ukazano w nim perspektywy roz-
woju samochodów akumulatorowych w podnoszącym się z wojennej 
katastrofy kraju. 

Historia Instytutu to lata prac i badań nad napędami elektrycz-
nymi, systemami zasilania, a także produkcja napędów do popu-
larnych melexów oraz opracowywanie prototypów samochodów 
elektrycznych. Wiele lat temu powstał we współpracy z Instytutem 
odcinek programu telewizyjnego „Sonda”, w którym przedstawiono 
opracowany w IEL model elektrycznego samochodu – pick-upa Fia-
ta 125p przygotowanego na potrzeby transportu w łączności. Starsi 
pracownicy Instytutu pamiętają elektryczny autobus Jelcz wożący ich 
na trasie z okolic ronda Wiatraczna do warszawskiego Międzylesia.

W niniejszym numerze przedstawiamy współczesne dokonania 
Ł-IEL. Prezentujemy koncepcje związane z infrastrukturą zasilania 
autobusów, nowoczesne rozwiązania dla stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych, jak również współpracę z partnerami Instytutu. 

Z życzeniami pożytecznej lektury

dr Jacek Szczot 
redaktor naczelny „Inżynierii Elektrycznej”

Galeria fotografii Ł-IEL
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Myśl wykorzystania energii elektrycznej 
zmagazynowanej w akumulatorach dla napę-
du pojazdów mechanicznych nie jest nowa. 
Pierwszy pojazd tego rodzaju ukazał się na uli-
cach Paryża w 1881 roku, a więc na wiele lat 
przed pojawieniem się pojazdu spalinowego.

W 1900 roku kursowało w Paryżu sze-
reg taksówek elektrycznych, a pierwszym 
pojazdem mechanicznym, który przekroczył 
prędkość 100 km/h, był również samochód 
akumulatorowy, który na wyścigu w dniu 
29 kwietnia 1899 roku we Francji osiągnął 
prędkość 105,8 km/h na przestrzeni 1 km.

Rozwój trakcji akumulatorowej został jed-
nak zahamowany przez udoskonalający się 
szybko silnik spalinowy [oraz związanie po-
jazdów elektrycznych ze stacjami zasilania, 

a także stosunkowo krótkie ich przebiegi na 
jednym cyklu ładowania baterii przy długim 
wtedy czasie realizacji tego procesu, co sta-
nowiło istotne mankamenty, zwłaszcza w od-
niesieniu do samochodów użytkowanych 
w ruchu między miastami – dopisek KZ, MK].

Trudności benzynowe w czasie pierwszej 
wojny światowej wywołały czasowy wzrost 
liczby pojazdów elektrycznych, jednak niska 
cena benzyny, jaka się ustaliła w okresie po-
wojennym, rozwój ten ponownie ograniczyła. 
[…] We Francji samochody akumulatorowe 
znikły niemal zupełnie.

Poczynając jednak od mniej więcej 1930 
roku ciężarowy samochód akumulatorowy za-
czął, pomimo konkurencji pojazdów spalino-
wych, stopniowo odzyskiwać utracone pozycje, 
[…] jego mniejsza szybkość w stosunku do sa-
mochodu spalinowego nie odgrywała większej 
roli, a trasa dziennego przebiegu nie przekra-
czała 50–80 km przy dużej ilości zatrzymań.

W Niemczech, kraju pozbawionym więk-
szych złóż naftowych [rozwiązania] zastępcze 
wprowadzać zaczęto najwcześniej i rozwinięto 
na większą skalę niż w innych krajach. Tam też 
samochód akumulatorowy [rozwijać] się zaczął 
najszybciej i w 1939 roku Niemcy miały w użyt-
ku [20 000] pojazdów o napędzie akumulato-
rowym, przy czym sama poczta [posiadała] ich 
6000. W Anglii kursowało na drogach publicz-
nych w [1939 roku] 4327 pojazdów akumula-
torowych, a we Francji około 4000. 

Brak paliw płynnych w czasie ostatniej 
wojny wywołał [dalszy] szybki wzrost ilości sa-
mochodów akumulatorowych we wszystkich 
rodzajach. W Anglii ilość samych tylko furgo-
nów elektrycznych wzrosła do 6000 w 1942 
roku, a we Francji produkcja wozów akumu-
latorowych w latach 1940–43 przekroczyła 
3500 sztuk.

Autorzy wyliczają następnie zalety napędu elek-
trycznego, wspominając, że „jest cichy i nie zanie-
czyszcza powietrza, jak to ma miejsce w silnikach spa-
linowych”, wskazują na ekonomiczne zużycie energii 

Samochody elektryczne – ważne głosy 
i trafne obserwacje sprzed wielu dekad
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W trakcie archiwizacji zbiorów bibliotecznych Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki wpadł 
nam niedawno w ręce szkic dokumentu z kwietnia 1948 roku pt. „Uwagi w sprawie celowości 
zastosowania samochodów akumulatorowych w Polsce” napisany przez Kazimierza Dębskiego, 
Leona Gronomskiego i Jana Podoskiego. Opracowanie zostało przygotowane w Państwowym 
Instytucie Elektrotechniki w Warszawie, dalekim poprzedniku Łukasiewicz – Instytutu Elektro-
techniki. Autorzy pracy byli uznanymi specjalistami w dziedzinie trakcji elektrycznej, a prof. 
Jan Podoski jest uważany za jednego z pionierów elektryfikacji kolei i transportu miejskiego 
w Polsce. Ponieważ obecnie wiele mówi się o samochodach elektrycznych, o nowych rozwiąza-
niach i innowacjach w obszarze elektromobilności, pozwalamy sobie, może nieco przekornie, 
przytoczyć fragmenty wzmiankowanego opracowania.
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jazdami elektrycznymi oraz badania nad zagadnie-
niami elektromobilności w ogóle. Już na przełomie 
lat 60. i 70. prowadzono badania nad samochoda-
mi z napędem elektrycznym oraz nad autobusem do-
stosowanym do komunikacji miejskiej. Opracowano 
odpowiedni prototyp polskiego fiata z silnikiem prądu 
stałego, a następnie w latach 80. poloneza w wersji 
towarowej z nowatorskim wówczas rozwiązaniem na-
pędu z silnikiem prądu przemiennego i częstotliwo-
ściową regulacją prędkości. Pojazd charakteryzował 
się dużym jak na ówczesne czasy zasięgiem wynoszą-
cym około 150 km. Rozwiązania tego rodzaju, oczy-
wiście przy uwzględnieniu modernizacji wynikających 
z rozwoju techniki, są stosowane w samochodach 
elektrycznych do dnia dzisiejszego. Równocześnie 
w Instytucie Elektrotechniki opracowany został prze-
znaczony do komunikacji publicznej autobus z elek-
trycznym silnikiem prądu stałego i magazynem ener-
gii elektrycznej umieszczonym na specjalnym wózku 
doczepionym do autobusu. Niestety, nowoczesne jak 
na owe czasy rozwiązania pojazdów elektrycznych 
nie weszły do produkcji ze względu na brak zaintere-
sowania czynników decyzyjnych oraz panujący w la-
tach 80. kryzys gospodarczy. Prace zostały zakończo-
ne na etapie stworzenia prototypów, stając się w ten 
sposób kolejnym przykładem zniweczonych wysiłków 
na rzecz tworzenia oryginalnych krajowych rozwiązań 
technicznych.

Dopiero w ostatnich latach obserwuje się powrót 
do tematyki elektromobilności i wzmagające się za-
interesowanie samochodami z napędem elektrycznym 
oraz budową infrastruktury wymaganej do zasilania 
tych pojazdów. Przyczyniają się do tego zarówno wy-
mogi ochrony środowiska, szczególnie w ośrodkach 
miejskich, jak i dynamiczny rozwój technologii wytwa-
rzania, skutkujący istotną poprawą parametrów samo-
chodów elektrycznych oraz elektrycznych akumulato-

rowych magazynów energii (co, rzecz jasna, znacząco 
zwiększa zasięg pojazdów).

Mówiąc o dzisiejszym rozwoju elektromobilności 
w Polsce, trzeba mieć świadomość, jak potężne kwo-
ty są i będą przeznaczane przez światowe koncerny 
na badania nad pojazdami elektrycznymi oraz nad 
niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, i spoglądać 
na krajowe wysiłki w odpowiedniej perspektywie. 
Można więc domniemywać, że osobowe samocho-
dy elektryczne będą do Polski w pierwszej kolejno-
ści importowane, a w dalszej perspektywie dopiero 
mogłaby powstać fabryka tych pojazdów lub zakła-
dy produkujące części do nich wybudowane przez 
któryś z wielkich koncernów. Wydaje się, że większe 
szanse jako kraj (aczkolwiek konkurencja zagranicz-
nych podmiotów jest bezwzględna) mamy w przygo-
towaniu i budowie systemów ładowania samocho-
dów elektrycznych, magazynów energii do ładowania 
samochodów oraz rozwiązań w zakresie transportu 
zbiorowego. Również w tym kierunku prowadzone 
są dziś prace badawczo-rozwojowe w Łukasiewicz  
– Instytucie Elektrotechniki. 

Konkludując – rozwijający się obecnie dynamicz-
nie transport drogowy z napędem elektrycznym nie jest 
w istocie koncepcją nowatorską – jego historia sięga 
bowiem drugiej połowy XIX wieku. Zalety i możliwości 
jego zastosowania dostrzegali dalekowzrocznie polscy 
inżynierowie już ponad 70 lat temu. ■

dr hab. inż. Krzysztof Zymmer, prof. Ł-IEL
Michał Kołodziejski

Samochody z napędem elektrycznym zaprojektowanym 
i wykonanym w Zakładzie Trakcji Elektrycznej w 1974 roku.
Fiat 125p – prędkość maksymalna 80 km/h, zasięg 75 km. 
City-Car Model 1 – prędkość maksymalna 60 km/h, 
zasięg 40–50 km, karoseria z blachy.

oraz na niższą cenę energii elektrycznej niż paliw 
płynnych, zwracają też uwagę na tańszą konserwację, 
jednocześnie wymieniając jego ograniczenia i słabo-
ści. Prezentowany katalog cech, stanowiących o sła-
bych i mocnych stronach samochodów elektrycznych, 
mógłby widnieć również w jednym ze współczesnych 
opracowań na temat elektromobilności. Zważywszy 
właściwości samochodów akumulatorowych, auto-
rzy zalecają ich wykorzystanie m.in. w zespołach po 
kilkanaście, kilkadziesiąt wozów jednego typu, wska-
zują, że zastosowanie ich byłoby korzystne bardziej 
w transporcie zbiorowym niż indywidualnym. Trzeba 
przyznać, że dla współczesnego czytelnika wnioski 
te wciąż wydają się trafne, szczególnie w kontekście 
aktualnych działań na rzecz wyposażenia transportu 
zbiorowego w autobusy elektryczne czy inicjatyw firm 

wypożyczających samochody. Rozważania na temat 
akumulatorów, stacji obsługi, a także szczegółowa 
kalkulacja rentowności wskazują na profesjonalizm 
opracowania przygotowanego przez przedwojennych 
jeszcze inżynierów. Niestety ich idee musiały czekać 
kilkadziesiąt lat na szansę zastosowania i na współ-
czesny renesans tematyki elektromobilności.

Podawane przez autorów liczby samochodów 
elektrycznych użytkowanych w poszczególnych kra-
jach w latach 30. i 40. XX w., w odniesieniu do dzi-
siejszej skali motoryzacji, wydają się niewielkie (rzę-
du kilku do kilkunastu tysięcy). Dokument wymienia 
np. pojazdy elektryczne używane w Polsce i dowiadu-
jemy się z niego, że tuż po wojnie (1948 r.) w kraju 
eksploatowano jeszcze co najmniej 10 poniemiec-
kich samochodów elektrycznych firmy Bergmann, 
które służyły we Wrocławiu do rozwożenia poczty, bę-
dąc w użytkowaniu Okręgowej Dyrekcji Poczt i Tele-
grafów. Warto jednak pamiętać, że liczba wszystkich 
samochodów poruszających się po drogach była nie-
porównywalnie mniejsza niż obecnie.

Należy podkreślić, że w okresie powojennym w In-
stytucie Elektrotechniki prowadzone były prace nad po-

Samochód elektryczny Fiat 126p. Model lekkiego 
samochodu osobowego typu „city car” z impulsowym 
układem rozruchowym opracowanym w Instytucie 
Elektrotechniki. Napęd samochodu silnikiem lub dwoma 
silnikami prądu stałego o mocy ok. 6,0 kW. Napięcie 
baterii 48 V lub 60 V. Maksymalna prędkość ok. 60 km/h. 
Samochód pełnił funkcję ruchomego laboratorium 
badawczego służącego do określania najkorzystniejszych 
parametrów układów: napędowego, zasilania 
i sterowania.
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Przewodniczący Rady Ł-IEL prof. dr hab. inż. An-
drzej Demenko jest uczonym o uznanym między-
narodowym dorobku, będącym od kilku dekad 

niezwykle aktywnym badaczem w naukowym obsza-
rze problematyki współczesnej elektrotechniki.

Profesor Demenko jest od wielu lat 
blisko związany z Instytutem Elek-
trotechniki w Warszawie-Mię-
dzylesiu, gdzie w 1986 roku 
uzyskał stopień doktora 
habilitowanego (rozpra-
wa habilitacyjna pt. 
„Modelowanie dyfuzji 
pola elektromagne-
tycznego w prze-
twornikach elektro-
mechanicznych”). 
Od ponad pięć-
dziesięciu lat prof. 
Demenko jest człon-
kiem akademickiej 
społeczności Poli-
techniki Poznańskiej, 
gdzie prowadzi działal-
ność dydaktyczną i gdzie 
w 1975 roku uzyskał sto-
pień naukowy doktora, a od 
1999 roku kieruje Zakładem 
Mechatroniki i Maszyn Elektrycz-
nych w Instytucie Elektrotechniki i Elek-
troniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 
będąc przy tym czynnym współpracownikiem innych 
ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. Współ-
pracuje również z Instytutem Biocybernetyki i Inży-
nierii Biomedycznej PAN w badaniach związanych 
z opracowaniem nieinwazyjnych metod wyznaczania 
rozkładu potencjału na powierzchni serca (od 1993 
roku). W trakcie swojej naukowej działalności opu-
blikował wiele oryginalnych prac naukowych wno-
szących nowe spojrzenie w rozwój elektrotechniki. 

Do najważniejszych osiągnięć naukowych 
Prof. A. Demenki należy zaliczyć:
• opracowanie nowych metod i algorytmów 

rozwiązywania zagadnień brzegowych pola 
elektromagnetycznego w układach ze śro-
dowiskami nieliniowymi i niejednorodnymi;

• opracowanie polowych i polowo-obwodo-
wych modeli przetworników elektromecha-
nicznych;

• rozwinięcie metody elementów skończonych 
i opracowanie nowych schematów numerycz-
nych dla równań pola elektromagnetycznego 
w obszarach z prądami wirowymi, prądami 

magnetyzacji i prądami przesunięcia, w tym 
oryginalnych metod odwzorowa-

nia ruchu środowisk i nowych 
metod opisu rozkładu uz-

wojeń;
• opracowanie szybko- 

zbieżnych algoryt-
mów i programów 
obliczeniowych 
do analizy i syn-
tezy zjawisk po-
lowych w ukła- 
dach trójwymia- 
rowych, w tym 
algorytmów; 

• rozwiązywania 
zagadnień od-
wrotnych w elek-

trokardiologii i al-
gorytmów obliczeń 

równoległych;
• opracowanie metod 
analizy stanów pracy 

przetworników elektrome-
chanicznych na modelach zło-

żonych z elementów krawędziowych;
• opracowanie algorytmów do obliczeń pro-

jektowych i optymalizacyjnych przetworników 
elektromechanicznych1.

Należy zauważyć istotną skalę działalności or-
ganizacyjnej profesora Andrzeja Demenki, w tym 
m.in. członkostwo w Komitecie Elektrotechniki PAN 
(od 2011 roku w roli przewodniczącego), Central-
nej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, Rady 
Instytutu Elektrotechniki (również w roli przewodni-
czącego), komitetów naukowych i redakcyjnych mię-
dzynarodowych i krajowych konferencji organizowa-
nych w Polsce i za granicą. ■

Michał Kołodziejski

Posiedzenie Rady Instytutu 

18 lutego 2020 roku od-
było się drugie posie-
dzenie Rady Łukasiewicz 
– Instytutu Elektrotechniki 
I Kadencji. 

Posiedzenie otworzył Zastęp-
ca Przewodniczącego Rady, 
dr inż. Marcin Parchomiuk, 

który przedstawił planowany 
po rządek obrad zwierający 
m.in. przedstawienie sprawo-
zdania z działalności instytutu 
w 2019 roku oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.

W dalszej kolejności dyrektor instytutu dr Jacek 
Szczot wręczył powołanie na członka rady Tomaszo-
wi Stępniowi, Dyrektorowi Departamentu Zarządza-
nia Jakością i Serwisu oraz pełnomocnikowi Prezesa 
Zarządu ds. Technologii i Innowacji w ZPUE SA, któ-
ry nie mógł uczestniczyć w jej 
inauguracyjnym posiedzeniu, 
a także poinformował zgro-
madzonych o zmianach or-
ganizacyjnych w Łukasiewicz 
– Instytucie Elektrotechniki 
(Ł-IEL), których dokonano od 
ostatniego posiedzenia rady. 

Irmina Mikołajewska, 
Kierownik Sekcji w Dziale 
Rozwoju, przedstawiła spra-
wozdanie z działalności in-
stytutu w 2019 roku. Wspo-
mniała m.in., że z dniem 1 
kwietnia 2019 roku Instytut 
Elektrotechniki przestał być instytutem badawczym 
w rozumieniu ustawy o instytutach badawczych 
i wszedł w ramy struktury Sieci Badawczej Łukasie-
wicz. Działalność instytutu jest więc aktualnie ściśle 
związana z celami oraz kierunkami działania sieci 
wpisującymi się w zidentyfikowane szersze wyzwania 
społeczne, jak inteligentna mobilność oraz zrówno-
ważona gospodarka i energia. Z punktu widzenia 
działalności produkcyjnej, aktywność Ł-IEL nie ule-
gła zmianie i nadal funkcjonuje on jako producent 
szeroko pojętego sprzętu elektroizolacyjnego (pro-
dukcja w ZDIII w Międzylesiu), trakcji elektrycznej 
w systemach kolejowych, układów napędowych 
małej mocy do pojazdów elektrycznych, trakcji elek-
trycznej w systemach miejskich. Ł-IEL prowadzi rów-

nież działalność usługowo- 
-badaw czą oraz certyfikacyjną 
i normalizacyjną. 

Dalsza część wystąpie-
nia dotyczyła m.in. struktury 
organizacyjnej oraz zatrud-
nienia, działalności Rady 
Instytutu, jego sytuacji ma-

jątkowej, prowadzenia dzia-
łalności badawczo-rozwojowej 
i upowszech niania jej wyników, 
wykonywania badań i analiz 
oraz opracowywania opinii, 
działalności normalizacyjnej, 
certyfikacyjnej i aprobacyjnej 
instytutu. Irmina Mikołajew-
ska przedstawiła zebranym 
również dane ekonomiczno-fi-
nansowe, a także informację 
o działaniach restrukturyzacyj-

nych i kosztach ich wdrożenia. Po przedyskutowaniu 
sprawozdania Przewodniczący Rady prof. Andrzej 
Demenko przeprowadził głosowanie jawne w po-
wyższej sprawie. Rada jednogłośnie przyjęła spra-
wozdanie Uchwałą Nr 10/2020.

Bezpośrednio po posiedzeniu odbyło się semina-
rium międzynarodowe pt.: „Nowoczesne technologie, 
które autentycznie mogą zmienić świat”. Poprowa-
dził je mgr inż. Janusz Liberkowski, wynalazca pra-
cujący w Krzemowej Dolinie, absolwent Politechniki 
Gdańskiej, autor licznych patentów i zdobywca tytułu 
„American Inventor”, który poszukuje partnerów do 
współpracy przy wdrażaniu swoich projektów. ■

Michał Kołodziejski

Profesor Andrzej Demenko – sylwetka
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1. Rozwój metod analizy układów z polem elektromagnetycz-
nym. Prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko, doktor honoris causa 
Politechniki Świętokrzyskiej, Wydawnictwa Politechniki Świętokrzy-
skiej, Kielce, 2019, s. 15fo
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Duży wkład we wzrost zainteresowania pojazdami 
spalinowymi miała masowa produkcja Forda T. 

Wiek XXI to renesans motoryzacji elektrycznej. 
Aktualnie mamy na rynku całą gamę pojazdów 
z pełnym napędem elektrycznym. Producenci wal-
cząc o rynki zbytu, oferują coraz nowsze rozwiązania 
techniczne, poprawiające jakość i sprawność pojaz-
dów. Jednymi z istotniejszych parametrów, kluczo-
wymi przy wyborze pojazdu, są maksymalny zasięg 
na jednym ładowaniu i czas ładowania. Istotna jest 
również powszechna dostępność punktów ładowa-
nia pojazdów elektrycznych. Wymienione ogranicze-
nia jeszcze kilka lat temu sprawiały, że samochody 
elektryczne mogły być wykorzystywane jedynie do 
transportu lokalnego, na odległości nieprzekra-
czające 200 km. Obecnie przebiegi samochodów 
elektrycznych na jednym ładowaniu zbliżają się do 
500 km, a nawet je przekraczają. Główną zasługę 
w osiąganiu takich wyników ma zastosowanie ba-
terii najnowszej generacji, silników elektrycznych 
o bardzo wysokiej sprawności i systemów odzyski-
wania energii. W przypadku baterii trakcyjnych, do 
niedawna głównym ograniczeniem była ich żywot-
ność, a konkretnie maksymalna liczba cykli ładowa-
nia w okresie życia baterii. W ostatnich latach firmy 
specjalizujące się w produkcji ogniw i baterii ciągle 
eksperymentują, wdrażając nowe rozwiązania od 
baterii LFP (litowo-żelazowo-fosforanowych), NMC 
(litowo-jonowych) aż do baterii LTO (litowo-tytano-
wych) wykazujących się dużą sprawnością, liczbą 
cykli ładowania i możliwo-
ścią szybkiego doładowywa-
nia. Baterie to newralgiczny 
punkt systemu elektrycznego 
pojazdów. Po pierwsze duża 
masa, po drugie wysoka 
cena, a po trzecie stosun-
kowo krótki okres eksplo-
atacyjny. Wymiana baterii 
w pojeździe elektrycznym to, 
oprócz ceny zakupu nowe-
go kompletu baterii, koszty 
utylizacji zużytych akumula-
torów. W celu ograniczenia 
ilości baterii na pokładzie 
pojazdu, bez utraty oczeki-
wanych walorów eksploata-
cyjnych, producenci coraz 
częściej proponują nowe 
rozwiązania, wprowadzają-

ce w pojazdach elektrycznych kolejny przełom tech-
nologiczny.

Pojazdy z wodorowymi ogniwami paliwowymi

Tak, to z pewnością kolejny ważny krok w rozwo-
ju elektromobilności. Oczywiście, jak każda nowa 
technologia, posiada ograniczenia i bariery wejścia 
na rynek komercyjny, jednakże należy przypuszczać, 
że to właśnie wodór i wodorowe ogniwa paliwowe 
będą paliwem przyszłości. Technologia wodorowa 
znajduje zastosowanie w szeroko pojętej e-mobilno-
ści. Są to samochody osobowe, ciężarowe, lokomo-
tywy, łodzie, statki, a także np. rowery elektryczne 
z wodorowym ogniwem paliwowym. Jak widać, za-
stosowanie wodorowych ogniw paliwowych w po-
jazdach z elektrycznym napędem nie ma ograni-
czeń. Istnieje jednak szereg barier, na skutek których 
technologia wodorowa będzie wdrażana stopniowo. 
Pierwszą, i myślę, że główną, barierą jest brak infra-
struktury do tankowania pojazdów wodorem. Koszt 
budowy stacji musi mieć uzasadnienie w odniesie-
niu do liczby pojazdów z niej korzystających. Dopóki 
pojazdów z napędem wodorowym będzie mało, ża-
den operator nie zdecyduje się na zbudowanie sieci 
stacji zapewniającej powszechną dostępność tego 
paliwa na rynku. 

Odmienna sytuacja rysuje się w obszarze 
transportu zbiorowego, ciężarowego i dostawcze-
go. Pojazdy z wodorowymi ogniwami paliwowymi 

mgr inż. Waldemar Rumiński

Kierownik Działu Rozwoju w Ł-IEL
Koordynator ds. Elektromobilności w Ł-IEL

Audi e-tron Sportback 55 quattro  – pojazd w pełni elektryczny

Elektromobilność w Polsce i na świecie – wyzwania

Wiek XXI z pewnością zapisze się w histo-
rii rozwoju motoryzacji jako era pojazdów 
elektrycznych i szeroko pojętej elektromo-

bilności. To, czy Polska odegra w tym wyścigu istotną 
rolę, zależy od obranych kierunków rozwoju i deter-
minacji wdrożeniowej.

Pojazdy hybrydowe

Pierwszym produkowanym seryjnie samochodem 
o napędzie hybrydowym – spalinowo-elektrycznym 
– była Toyota Prius wprowadzona na rynek w 1997 
roku. Sukces rynkowy Toyoty polegał na radykalnej 
zmianie technologii działania jednostki napędowej. 
Należy jednak pamiętać, że choć rzeczywiście Toyota 
Prius była komercyjnym debiutantem i do 2014 roku 
sprzedała się w około 3,4 mln egzemplarzy, to już 
w roku 1900 Ferdynand Porsche na Światowej Wy-
stawie w Paryżu zaprezentował Lohner-Porsche Mixte 
Hybrid, pierwszy na świecie hybrydowy samochód 
spalinowo-elektryczny. Wspólnicy Jacob Lohner i Fer-
dynand Porsche sprzedali w tym czasie 300 egzem-
plarzy tego pojazdu. Aktualnie większość znaczących 
producentów posiada w ofercie jeśli nie całą gamę, 
to przynajmniej jeden model hybrydowy. Niewątpli-

wą zaletą takich pojazdów jest ograniczenie zużycia 
paliwa płynnego poprzez wspomaganie przez układ 
i silnik elektryczny. Jest wiele zarówno pozytywnych, 
jak i negatywnych opinii na temat pojazdów hybry-
dowych. Do pozytywów z pewnością zaliczymy aspekt 
ekologiczny oraz ciche przemieszczanie się pojazdu 
o napędzie elektrycznym i komfort podróżowania. 
Przeciwnicy tej technologii zwracają uwagę, że wysoki 
koszt zakupu pojazdu nigdy nie zwróci się użytkow-
nikowi. Ponadto istnieje obiegowa opinia, że samo-
chody hybrydowe po 8–10 latach użytkowania będą 
praktycznie niesprzedawalne ze względu na koniecz-
ność wymiany kompletu baterii, których cena wynosi 
aktualnie kilkanaście tysięcy złotych.

Pojazdy elektryczne

Co ciekawe, pojazdy elektryczne były jednymi 
z pierwszych samochodów. Już w połowie XIX wie-
ku skonstruowano pierwszy „powóz elektryczny”, 
a z biegiem lat powstało wiele konstrukcji pojazdów 
z elektrycznym napędem. Posiadały jednak wiele 
ograniczeń technologicznych związanych między in-
nymi z pojemnością i jakością baterii. Popularność 
samochodów elektrycznych znacznie zmalała na 
początku XX wieku. Po wynalezieniu rozrusznika do 
bezpiecznego uruchamiania silnika spalinowego, 
pojazdy tego typu zdobyły ogromną popularność. 

Jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów globalnej gospodarki jest rynek 
motoryzacyjny. Głównym powodem tego rozwoju jest rewolucja technologiczna obejmująca 
systemy napędowe stosowane w pojazdach. Wiek XX i pierwsze lata wieku XXI zdominowane 
były przez jednostki napędowe oparte o paliwa kopalne. Rozwój technologiczny tych rozwią-
zań polegał głównie na ograniczaniu konsumpcji oraz emisji spalin przez pojazdy z silnikami 
konwencjonalnymi. Nie następował jednak żaden istotny przełom w obszarze konstrukcji po-
jazdów i szerszego wykorzystania paliw alternatywnych.

Toyota Prius z napędem spalinowo-elektrycznym
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zowaną kadrą inżynierską mogącą projektować po-
jazdy na najwyższym światowym poziomie.

Od strony użytkowników końcowych, rozwój i po-
pularyzacja elektromobilności będzie możliwa, jeżeli 
rozwiązania legislacyjne i system ulg będą stanowiły 
realną zachętę do zamiany pojazdów konwencjonal-
nych na elektryczne. Powinniśmy czerpać wzory z kra-
jów skandynawskich czy Holandii. Nawet Ukraina od 
początku 2018 roku zniosła podatek VAT na pojazdy 
hybrydowe i elektryczne, przez co w samym styczniu 
sprzedano 2700 aut z napędem alternatywnym.

Podsumowując, szanse na globalny rozwój elek-
tromobilności są olbrzymie, a Polska może mieć 
bardzo istotny udział w kształtowaniu trendów i apli-
kowaniu gotowych rozwiązań rynkowych.

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki w swojej 
strategii rozwoju widzi istotną rolę jako dostawca 
innowacyjnych rozwiązań, które wraz z przedsię-
biorcami będzie wdrażał do produkcji i sprzedaży. 
Instytut w ofercie posiada cały typoszereg stacji ła-
dowania pojazdów elektrycznych, od samochodów 
osobowych po autobusy. Pracownicy Instytutu Elek-
trotechniki są autorami innowacyjnego, indukcyj-
nego systemu ładowania pojazdów elektrycznych, 
realizowanego w układzie bezprzewodowym. Posia-
damy również rozwiązanie dla motoryzacji w zakre-

sie elektrycznych silników napędowych umieszczo-
nych bezpośrednio w piastach kół.

W najbliższym czasie Instytut Elektrotechniki roz-
pocznie projekty związane z budową wielofunkcyj-
nego pojazdu elektrycznego opcjonalnie z wodo-
rowymi ogniwami paliwowymi. Pracujemy również 
nad budową magazynów energii z wykorzystaniem 
baterii wycofanych z eksploatacji w pojazdach elek-
trycznych. W strukturze organizacyjnej posiadamy 
profesjonalną pracownię konstrukcyjno-wdrożenio-
wą skupiającą inżynierów i projektantów z branży 
automotive, zapewniającą prorynkowe podejście do 
realizowanych projektów.

Niewątpliwie w roku 2020 będą rozpoczęte 
i kontynuowane liczne innowacyjne projekty, których 
efekty będą realizowały kluczowe elementy strate-
gii Sieci Badawczej Łukasiewicz. W związku z ak-
tualnymi tendencjami rynkowymi przed Instytutem 
Elektrotechniki pojawiają się duże szanse rozwoju. 
Zamierzamy je wykorzystać poprzez skuteczną ko-
mercjalizację gotowych rozwiązań. ■

Autobus elektryczny Autosan Sancity 12LFE

np. autobusy miejskie i międzymiastowe zdobywają 
coraz większą popularność na rynkach światowych. 
Ogromną zaletą tego typu pojazdów jest prawie 
dwukrotnie zwiększony zasięg w porównaniu do 
pojazdów z bateryjnym napędem elektrycznym, do-
chodzący nawet do 500 km na jednym tankowa-
niu. Dla floty kilkudziesięciu lub kilkuset autobusów 
codziennie kursujących po ulicach miasta istnieje 
duże uzasadnienie biznesowe do zbudowania sta-
cji tankowania wodorem. Podobna sytuacja dotyczy 
pojazdów dostawczych i technicznych pełniących 
różne funkcje na terenie miast. Służby obsługi mia-
sta, firmy pocztowe i kurierskie oraz inne świadczące 
usługi logistyczne z powodzeniem będą wykorzysty-
wały ekologiczne pojazdy z napędem elektrycznym 
i energią elektryczną wytwarzaną bezpośrednio na 
pokładzie pojazdu z wykorzystaniem wodorowych 
ogniw paliwowych. 

Pojazdy elektryczne – rekomendacje dla 
Polski i Instytutu Elektrotechniki

Światowy rozwój elektromobilności jest doskona-
łą okazją dla polskich przedsiębiorstw do wniesie-
nia istotnego wkładu intelektualnego i technicznego 
w tej dziedzinie. Zapowiadana masowa produkcja 
elektrycznych pojazdów osobowych polskiej kon-
strukcji z pewnością nie będzie miała miejsca, gdyż 
globalne koncerny, jak Toyota, Nissan, VW i inne, są 
daleko w przodzie i nie oddadzą swojej pozycji na 
rzecz niszowych producentów. Inaczej wygląda rynek 

autobusów, trolejbusów i użytkowych pojazdów elek-
trycznych. W branży autobusowej Polska jest europej-
skim liderem jako producent i dostawca pojazdów 
do miast. Na terenie naszego kraju zlokalizowane są 
duże zakłady produkujące elektryczne pojazdy trans-
portu zbiorowego zagranicznych marek, jak MAN czy 
Volvo, ale również polscy producenci mogą pochwa-
lić się sukcesami w tej dziedzinie. Co prawda europej-
ski lider w sprzedaży autobusów elektrycznych, firma 
Solaris Bus & Coach, została w 2018 roku sprzedana 
hiszpańskiemu koncernowi CAF, ale główny zakład 
produkcyjny znajduje się na terenie Polski w Bolecho-
wie koło Poznania, gdzie projektuje się i wdraża naj-
nowsze rozwiązania rynkowe. W ostatnim czasie firma 
Autosan z Sanoka, posiadająca wieloletnie tradycje 
w produkcji i sprzedaży autobusów, zaprezentowała 
12-metrowy autobus miejski z napędem elektrycznym 
i zapowiedziała produkcję całego typoszeregu po-
jazdów zeroemisyjnych. Ze względu na ogromną po-
pularność autobusów elektrycznych, firmy nawet nie 
związane z branżą autobusową rozpoczynają projekty 
rozwojowe dotyczące budowy i sprzedaży pojazdów 
elektrycznych. Należy do nich między innymi firma Ra-
fako SA kojarzona do tej pory głównie z branżą ener-
getyczną i ciepłowniczą. Niestety mamy również przy-
kłady nieudanych projektów, jak Solbus czy Ursus Bus.

Pomimo tego rynek pojazdów z napędem elek-
trycznym i wodorowym stale się rozwija i w najbliż-
szym czasie możemy się spodziewać kolejnych de-
biutów w sektorze produkcji autobusów i pojazdów 
użytkowych, ponieważ Polska dysponuje wyspecjali-

Toyota Mirai z wodorowymi ogniwami paliwowymi

1. Markusik S., Krawiec S., Łazarz B., Karoń G., Janecki R., Sier-
piński G., Praktyczne aspekty wdrożenia do transportu publiczne-
go autobusów z napędem bateryjnym, w: Systemy transportowe. 
Teoria i praktyka. X Konferencja naukowo-techniczna, s. 36–37, 
Katowice, 9–10 września 2013
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użytkownikowi samochodu osobowego z układem 
napędowym wykorzystującym przekształtnik energo-
elektroniczny do zasilania silnika. Koncepcję tę zre-
alizowano jeszcze w XX wieku, a był to EV1 produkcji 
General Motors. Dostępny był jedynie w leasingu, 
a po czterech latach GM wycofało go z oferty, roz-
wiązując przy tym umowy leasingowe i złomując, 
ku niezadowoleniu wielu użytkowników, w pełni 
sprawne samochody. Zainteresowanych tą historią 
Czytelników odsyłam do filmu Chrisa Paine’a pt. 
„Who Killed the Electric Car?” z 2006 roku. Zale-
ty cichego, zeroemisyjnego w miejscu użytkowania 
samochodu nie pozwoliły jednak na ponowne scho-
wanie tej technologii do szuflady. Na jej powrót nie 
trzeba było długo czekać, o czym opowiada film pt. 
„Revenge of the Electric Car” z 2011 roku, tego 
samego reżysera. Dwadzieścia lat po czasowym 
wycofaniu się przez GM z produkcji elektrycznych 
samochodów osobowych, praktycznie każdy kon-
cern znany z produkcji samochodów spalinowych, 
w tym GM, oferuje również samochody elektryczne. 
Jak zatem wygląda ten krajobraz na przełomie lat 
2019/2020? No to jedziemy.

Elektryczny zbiorowy transport miejski

Upowszechnienie elektromobilności obserwu-
jemy przede wszystkim w środkach zbiorowego 
transportu miejskiego. Około 17% (425 tys. szt.) 
autobusów na świecie to pojazdy elektryczne, przy 
czym ponad 400 tys. jeździ w samych tylko Chi-
nach. Obecnie 80% sprzedawanych tam autobusów 
to pojazdy elektryczne. Bloomberg New Energy Fi-
nance szacuje, że do 2040 roku odsetek flotowych 
autobusów wyposażonych w napęd elektryczny zbli-
ży się do 60% w skali świata, a ok. 80% wszystkich 
nowo kupowanych wtedy autobusów stanowić będą 
jednostki elektryczne. Trend ten będzie też silnie 
stymulowany przepisami. Przykładowo, Kalifornia 
nałożyła obowiązek na agencje transportu maso-
wego, aby do 2029 roku wszystkie kupowane przez 
nie autobusy były pojazdami zeroemisyjnymi. Warto 
zwrócić uwagę, że Chiny mają już teraz taki odse-
tek nowo sprzedawanych autobusów elektrycznych, 
jaki prognoza zakłada dla świata za 20 lat. Należy 
zatem starannie śledzić rozwój systemów transpor-
towych w tamtej części świata i wspólnie uczyć się 
zarówno na porażkach, jak i na sukcesach tamtej-
szych operatorów flotowych. I tutaj mamy w zasa-
dzie odpowiedź na pytanie postawione w tytule. Au-

tobusy elektryczne to ewidentnie docelowy kierunek 
motoryzacji w obszarze zbiorowego transportu miej-
skiego. Oczywiście docelowy w perspektywie praw-
dopodobnie tego stulecia. Przewidywanie bowiem, 
jak będą pod względem transportowym wyglądały 
nasze miasta w XXII wieku, pozostawmy przyszłym 
pokoleniom futurystów.

W Polsce na koniec 2019 roku mieliśmy zareje-
strowanych 216 elektrycznych autobusów. Liderem 
jest Zielona Góra z 43 zarejestrowanymi elektro-
busami. Kolejnymi w rankingu liczby elektrobusów 
są Warszawa (31), Kraków (26) oraz Jaworzno z 24 
pojazdami. Liczba e-busów w Polsce ma szansę po-
dwoić się w 2020 roku, a to za sprawą m.in. kon-
traktu Miejskich Zakładów Autobusowych w War-
szawie na łącznie 130 przegubowych elektrobusów. 
W 2019 roku e-busy miały 5,2% udziału w sprzeda-
ży w segmencie miejskim.

Samochody dostawcze typu e-van

Kolejnym segmentem motoryzacji, któremu po-
święca się ostatnio dużo uwagi w kontekście jego 
elektryfikacji, są samochody dostawcze. Chodzi 
tutaj przede wszystkim o obsługę końcowego ogni-
wa łańcucha dostaw (ang. last mile delivery), czyli 
przewiezienie zakupionego towaru do końcowego 
konsumenta, w tym w warunkach polskich coraz 
częściej do paczkomatu lub innego punktu odbioru. 
Wspomniany wcześniej Bloomberg NEF szacuje, że 
do 2040 roku odsetek dostawczych vanów wyposa-
żonych w napęd elektryczny zbliży się do 40% w ska-
li świata. Firmą wyznaczającą standardy w kon-
struowaniu łańcucha dostaw w branży sprzedaży 
detalicznej (ang. retail) jest obecnie Amazon, który 
inwestuje w elektryczne środki transportu. W 2016 
roku zademonstrował możliwość dostarczania to-
warów dronami, a szersze ich wprowadzenie w celu 
skrócenia czasu dostawy ma mieć miejsce w 2020 
roku. Amazon dofinansował też Riviana, znanego 
z produkcji elektrycznego samochodu segmentu 
adventure vehicle, który z kolei deklaruje dostarcze-
nie 100 tysięcy elektrycznych e-vanów do roku 2024 
(począwszy od roku 2021). Pokazuje to wyraźnie, że 
kierunkiem rozwoju last mile delivery jest elektryfika-
cja. Na polskim rynku pierwszy krok w stronę elektry-
fikacji pojazdów pocztowych wykonała w 2019 roku 
Poczta Polska, wynajmując 20 Nissanów e-NV200. 
Innowacyjne rozwiązania w tym obszarze planuje 
wdrażać InPost, którego paczkomaty mają być zinte-

dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski 
prof. Politechniki Warszawskiej

Wydział Elektryczny,  
Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej

Elektromobilność – niszowa alternatywa 
czy docelowy kierunek motoryzacji? (część 1)

Historia samochodów elektrycznych ma już 
prawie 140 lat, jeżeli za pierwszą konstrukcję 
zasługującą na miano samochodu elektrycz-

nego przyjąć trójkołowiec Gustave’a Trouvégo za-
prezentowany w 1881 roku na Exposition Interna-
tionale d’Électricité w Paryżu. Nie był to oczywiście 
pierwszy pojazd o napędzie elektrycznym. Koncepcje 
takich pojazdów proponowane były już w latach 30. 
XIX wieku. Zainteresowanych odsyłam do bogatych 
zasobów Internetu, w których znajdziemy historię 
motoryzacji elektrycznej opowiedzianą słowami wie-
lu jej pasjonatów. My skupimy się na teraźniejszości 
i prawdopodobnej przyszłości. Zanim jednak do nich 
przejdziemy, warto uzmysłowić sobie, że zdarza nam 
się zapomnieć, iż szereg koncepcji związanych z bu-
dową i funkcjonalnością współczesnych samocho-
dów elektrycznych to jedynie odświeżone rozwiąza-
nia z początków elektromobilności – odświeżone, bo 
niejako zapomniane przez kilkadziesiąt lat domina-
cji samochodu o napędzie spalinowym, która rozpo-
częła się wraz z masową produkcją Forda T w 1908 
roku. Postaram się to zilustrować kilkoma przykłada-
mi. Coraz częściej proponowane obecnie samocho-
dy osobowe z silnikami wbudowanymi w koła (np. 
koncepcyjny Lexus LF-30 Electrified) czerpią z po-
mysłu Ferdynanda Porschego zrealizowanego przy 
współpracy z Ludwikiem Lohnerem. Zaprezentowany 

przez nich w 1900 roku na międzynarodowych tar-
gach w Paryżu pojazd napędzany był dwoma silnika-
mi umieszczonymi w piastach przednich kół. W tym 
samym roku zaprezentowano również wersję 4WD 
tego pojazdu. Docenienie zalet napędu elektrycz-
nego przez producentów supersamochodów w XXI 
wieku (np. Tesla Roadster z 2008 roku), to kontynu-
acja fascynacji człowieka biciem kolejnych rekordów 
przyspieszenia i prędkości maksymalnej. Pierwszym 
pojazdem drogowym, który przełamał barierę poru-
szania się z prędkością 100 km/h, był elektryczny La 
Jamais Contente (Wiecznie Niezadowolona) i stało 
się to jeszcze wiosną 1899 roku. A dlaczego mó-
wimy akurat o magicznych 100 km/h? Bo ewolucja 
wybrała 10 palców u rąk jako optymalny manipula-
tor i do liczenia wybraliśmy sobie w efekcie system 
dziesiętny. Duch Wiecznie Niezadowolonej odrodził 
się obecnie w bolidach Formuły E, będącej odpo-
wiednikiem Formuły 1 dla pojazdów elektrycznych. 
Trzecim rozwiązaniem niech będą proponowane 
systemy wymiany baterii, będące jedną z odpo-
wiedzi na relatywnie długi czas ładowania baterii 
w porównaniu z tankowaniem samochodu spalino-
wego. Takie systemy wdrażano już w 1900 roku na 
Manhattanie jako rozwiązania dla przedsiębiorstw 
taksówkarskich. Ostatnim przykładem niech będzie 
koncepcja oferowania indywidualnemu odbiorcy/

Elektryczne autobusy, elektryczne samochody oraz elektryczne hulajnogi stały się już rozpo-
znawalnym elementem krajobrazu mobilności w dużych polskich miastach. Niniejszy tekst ma 
charakter popularnonaukowy i jego celem jest przedstawienie obecnego krajobrazu elektro-
mobilności w Polsce i na świecie. Będzie to też próba pokazania kierunków, w których praw-
dopodobnie zmierza współczesna motoryzacja. Pamiętajmy przy tym, że zgodnie z ponad pół-
wiecznym powiedzeniem, przewidywanie jest trudne, szczególnie jeżeli dotyczy przyszłości. 
Przyjrzymy się kluczowym cechom pojazdów o napędzie elektrycznym – cechom stanowiącym 
ich wyróżnik. Zastanowimy się nad możliwościami oraz wyzwaniami dla gospodarki, jakie po-
jawiają się w kontekście przechodzenia w coraz szerszym zakresie na środki transportu wyko-
rzystujące napęd elektryczny z mobilnym elektrochemicznym magazynem energii elektrycznej. 
Pochylimy się też nad kształceniem inżynierów na potrzeby tej dynamicznie rozwijającej się 
gałęzi gospodarki. 
Zapraszam na wspólną podróż pojazdem elektrycznym. Podróż tę, z uwagi na dużą liczbę 
poruszanych tematów, odbędziemy na łamach dwóch kolejnych numerów „Inżynierii Elek-
trycznej”. Jej pierwszy etap poświęcimy przede wszystkim samym pojazdom elektrycznym, wy-
korzystywanym w nich napędom elektrycznym oraz ich właściwościom. Natomiast w ramach 
drugiego etapu przyjrzymy się między innymi infrastrukturze ładowania, autonomizacji pojaz-
dów, kształceniu inżynierów elektromobilności oraz zastanowimy się, co z tym wodorem. Jeżeli 
czytasz Czytelniku ten tekst w roku innym niż 2020, to pamiętaj, że przy towarzyszącym nam 
obecnie eksponencjalnym rozwoju technologicznym, krajobraz, który obserwujesz wokół sie-
bie, prawdopodobnie różni się już bardzo od tego, jaki jest nakreślony w tym artykule.
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koncern samochodowy znany z produkcji samocho-
dów osobowych z silnikiem spalinowym ma obecnie 
w swojej ofercie samochody elektryczne. Przykłada-
mi mogą być: VW ID.3, VW e-Golf, BMW i3, Audi 
e-tron, Volvo Polestar 2, Nissan Leaf, Renault ZOE, 
Porsche Taycan, Jaguar I-Pace, Hyundai IONIQ, Kia 
e-Niro, Smart EQ fortwo oraz Chevrolet Bolt EV. Listę 
tę należy traktować jako całkowicie losowy, niewy-
czerpujący podzbiór zbioru modeli, którego liczeb-
ność rośnie dynamicznie z półrocza na półrocze. 

Pomimo że w 2019 roku na około 80 milionów 
sprzedanych ogółem samochodów zaledwie niecałe 
3% stanowiły samochody elektryczne, to dynamika 
zmian tego udziału jest eksponencjalna. Dla niektó-
rych modeli podaż jest wciąż niewystarczająca, co 
objawia się niewielką deprecjacją wartości pojazdu 
nawet po roku od jego kupna jako nowego pojazdu. 
Przykładem może być tutaj Tesla Model 3, którego 
wartość rynkowa spada jedynie o 5,5% w pierwszym 
roku użytkowania, co jest wartością prawie cztero-
krotnie niższą niż typowa wartość dla samochodu 
osobowego. Tę przewagę popytu nad podażą obser-
wujemy nie tylko dla Modelu 3. Przykładowo na Cy-
bertrucka, według nieoficjalnych danych, złożono już 
ok. 550 tysięcy zamówień, a dostawy mają się zacząć 
dopiero w 2021 roku. 

A gdzie na mapie osobowych samochodów elek-
trycznych są Chiny, które poznaliśmy jako numer je-
den w kategorii autobusów? To ogromny i dojrzały 
rynek, który jest już gotów na elektryfikację pojazdów 
prywatnych. Ilustracją niech będzie wybudowana 
w zeszłym roku Tesla Giga Shanghai (Gigafacto-
ry 3). Pierwsze egzemplarze Modelu 3 zjechały z li-
nii produkcyjnej w Chinach w grudniu 2019 roku. 
W początkowej fazie funkcjonowania fabryka ma 
produkować ok. 250 tys. samochodów rocznie. Dla 
porównania na wszystkich rynkach w 2019 roku Tesla 
Model 3 sprzedał się w ponad 300 tys. egzemplarzy 
i była to liczba ograniczona w zasadzie jedynie moż-
liwościami produkcyjnymi. Nie brakuje też oczywiście 
chińskich producentów samochodów osobowych. 
W pierwszej piątce pod względem liczby dostarczo-
nych w 2019 roku pojazdów elektrycznych znajduje 
się aż trzech producentów z Chin, poza pierwszym 
i piątym miejscem zajmowanymi odpowiednio przez 
Teslę i BMW, a oferowany przez BAIC sedan EU-Se-
ries został w 2019 roku sprzedany w ponad 110 tys. 
egzemplarzy i był po Tesla Model 3 drugim co do 
popularności modelem w minionym roku.

Pomimo wspomnianego wciąż niewielkiego 
procentowego udziału samochodów elektrycznych 
w ogóle sprzedaży w 2019 roku, rok 2020 uważany 
jest przez wielu za rok przełomowy i nazywany jest 
rokiem samochodu elektrycznego. Pamiętajmy przy 
tym, że kluczowa jest dynamika zmian rynku obser-
wowana na przestrzeni ostatnich siedmiu lat. W 2013 

Inicjatywa Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju 
„Wielkie Wyzwanie: Energia”
2 grudnia 2019 roku odbyła się w Warszawie 
konferencja otwarcia nowej inicjatywy Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) – „Wielkie 
Wyzwanie: Energia”. Projekt wzorowany jest 
na amerykańskich zawodach technologicznych 
organizowanych przez DARPA. W konferencji wzięło 
udział ponad 200 osób zainteresowanych udziałem 
w projekcie. Ich zadaniem będzie zgłoszenie 
pomysłów, jak w najbardziej efektywny sposób 
wykorzystać wiatr o niewielkich prędkościach do 
produkcji, magazynowania i oddawania energii. 
Zaprojektowane urządzenia mają być przeznaczone 
do wykorzystania w warunkach przydomowych, 
powinny więc być ciche i kompaktowe. W realizacji 
zadania pomóc ma „Podręcznik Uczestnika”, 
którego projekt został zaprezentowany podczas 
konferencji. Określone są w nim parametry 
prototypów urządzeń, które muszą się składać 
z siłowni wiatrowej przekształcającej energię 
wiatrową w elektryczną oraz podłączonego do niej 
magazynu energii. Prototypy te mają być gotowe 
do jesieni tego roku. Aplikacje można składać do 
31 maja 2020 roku. Zwycięzca konkursu wyłoniony 
zostanie jesienią 2020 roku podczas wielkiego 
finału, w którym rywalizować będzie 10 najlepszych 
drużyn. Autor zwycięskiego projektu otrzyma aż 
milion złotych nagrody.

Wiadomości

na podstawie https://wielkiewyzwanie.ncbr.gov.pl, 
opracowanie JS, fot. materiały prasowe NCBR 

growane ze stacjami ładowania dostępnymi przede 
wszystkim dla kurierów, ale również potencjalnie do 
świadczenia usługi ładowania szerszemu gronu od-
biorców.

Samochody osobowe

Jest to ten segment motoryzacji, który rozgrzewa 
prawdopodobnie najszersze rzesze e-automaniaków. 
Początkowo działo się to za sprawą samochodów 
marki Tesla, obecnie do tego grona skutecznie do-
łączają inni producenci, znani do tej pory z produk-
cji samochodów spalinowych. Obraz tego segmentu 
pojazdów został silnie ukształtowany, a wręcz w wielu 
obszarach wykreowany, przez produkty marki Tesla. 
Nie oznacza to oczywiście, że ta dominacja utrzy-
ma się chociażby w horyzoncie najbliższych 20 lat. 
Tesla ma jednak tę przewagę marketingową, że była 
pierwszą silnie rozpoznawalną marką w segmencie 
elektrycznych samochodów osobowych i jej pojazdy 
nadal wyznaczają trendy w elektromobilności oso-
bistej. W 2019 roku samochody tej marki stanowi-
ły co szósty sprzedawany na świecie samochód typu 
plug-in, a sam tylko Tesla Model 3 stanowił ok. 1/8 
ogółu sprzedaży samochodów typu plug-in wszystkich 
marek. Zainteresowanych sukcesem tej marki odsy-
łam do biografii Elona Muska, jednego z jej twórców, 
głównego architekta jej produktów oraz dyrektora 
generalnego Tesla Inc. Natomiast działalność same-
go przedsiębiorstwa została szeroko przedstawiona 
w książce Edwarda Niedermeyera pt. „Ludicrous: The 
Unvarnished Story of Tesla Motors” (2019). 

Samochody osobowe o napędzie elektrycznym 
cechuje możliwość rozwijania pełnego momentu na-
pędowego już przy zerowej prędkości, o czym będzie 
szerzej w dalszej części artykułu. Napęd tego typu 
utorował sobie zatem bardzo szybko drogę do sa-
mochodów segmentu supercar, dużo wcześniej zanim 
jeszcze trafił pod strzechy, czyli do szerokiego odbior-
cy – o ile w ogóle założymy, że ta druga faza ma 
już miejsce. Przykładem może być tutaj wspomniany 
już Tesla Roadster z 2008 roku oraz jego najnowsza 
odsłona z 2020 roku, a także Rimac C_Two, Porsche 
Taycan czy Lotus Evija. Ciekawym trendem jest też za-
cieranie się miejscami granicy pomiędzy samochoda-
mi klasy supercar a rodzinnymi samochodami klasy 
premium za sprawą wspomnianej właściwości na-
pędu elektrycznego. Przykładowo osiągi rodzinnego 
sedana Tesla Model S Performance z powodzeniem 
klasyfikują go jako supercar. W trybie Ludicrous otrzy-
mujemy 2,4 s do 60 mil/h (96,5 km/h), a w wyścigu 
na 1/4 mili (drag racing) możemy konkurować z np. 
Dodgem Demonem. Ale i Model 3 w wersji Perfor-
mance osiąga w tej konkurencji czas na poziomie 
11,6 s, a jest to przecież sedan klasy średniej będący 
obecnie najpopularniejszym samochodem elektrycz-

nym na świecie. Zainteresowanych oficjalnie udoku-
mentowanymi osiągami na ćwierć mili odsyłam na 
stronę NHRA. 

Wróćmy jednak do przyjrzenia się osobowym sa-
mochodom elektrycznym z perspektywy użytkownika 
indywidualnego. Niestety, Polska pozostaje na szarym 
końcu krajów europejskich pod względem liczby ku-
pionych samochodów elektrycznych po przeliczeniu 
na mieszkańca. Jest to ściśle związane z zasobno-
ścią naszych portfeli oraz ceną zakupu jako jednym 
z kluczowych kryteriów wyboru – samochody elek-
tryczne są nadal istotnie droższe od porównywalnych 
pod względem funkcjonalności modeli spalinowych. 
Wysokiej ceny zakupu nie rekompensują w tym wy-
padku niższe koszty eksploatacji, gdyż te w procesie 
decyzyjnym konsumenta indywidualnego są często 
pomijane jako odsunięte w czasie. Według danych 
ACEA Polacy przez pierwsze trzy kwartały 2019 roku 
kupili 31 samochodów elektrycznych w przeliczeniu 
na milion obywateli, a po odliczeniu 500 samocho-
dów kupionych przez Innogy Go liczba ta spada do 
18. W tym samym okresie Norwegowie kupili 9287 
samochodów elektrycznych w przeliczeniu na jeden 
milion obywateli, a bliscy nam gospodarczo Węgrzy 
osiągnęli wynik 138 samochodów. Nasz rodzimy 
rynek nie odzwierciedla zatem na tym etapie rozwo-
ju trendów światowych. Dlatego wielu Czytelników 
może postrzegać elektromobilność jako coś niszo-
wego, bardziej odpowiedniego dla wypożyczalni niż 
dla indywidualnego konsumenta. Należy jednak przy-
puszczać, że wraz ze wzrostem masowości produk-
cji tego typu samochodów oraz spadkiem ich ceny 
szybkość przyjęcia przez społeczeństwo polskie tego 
typu pojazdów będzie rosła. Wspomniani Norwego-
wie od dawna nie postrzegają samochodu elektrycz-
nego jako niszowego – już w grudniu 2018 roku Nis-
san Leaf zajął pierwsze miejsce na liście najczęściej 
kupowanych samochodów osobowych o wszystkich 
typach napędów. Bloomberg NEF szacuje, że do 
2040 roku odsetek samochodów osobowych wy-
posażonych w napęd elektryczny zbliży się do 30% 
w skali świata. Trend ten będzie silnie stymulowany 
przez rządy. Przykładem niech będzie Wielka Brytania, 
która planuje zakazać sprzedaży samochodów z silni-
kiem spalinowym w 2035 roku. Zakaz ten jest o tyle 
przełomowy, że ma obejmować również samochody 
hybrydowe. Producenci natomiast podejmują decyzje 
strategicznie, starannie śledząc plany poszczególnych 
rządów. W efekcie przenoszą swoje nakłady inwesty-
cyjne na rozwój produkcji samochodów elektrycznych 
kosztem produkowanych do tej pory samochodów 
spalinowych. Niech ilustracją tutaj będzie Porsche, 
utożsamiane do tej pory z kultowymi pojazdami spali-
nowymi, które szacuje, że do 2024 roku ponad 30% 
produkowanych samochodów tej marki będzie wypo-
sażone w napęd czysto elektryczny. Praktycznie każdy 
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miamy z pojazdami i statkami, zarówno wodnymi, jak 
i powietrznymi typu plug-in, tj. posiadającymi  po-
kładowy magazyn energii możliwy do naładowania 
z zewnętrznego źródła energii lub cechującymi się 
bezpośrednim wytwarzaniem energii elektrycznej na 
pokładzie przy użyciu zatankowanego paliwa z po-
minięciem przetwarzania na energię mechaniczną, 
jak to ma miejsce w przypadku wodorowego ogniwa 
paliwowego. We wspomnianych dużych jednostkach 
pływających energia elektryczna pochodzi z zespołów 
prądotwórczych opartych o silniki spalinowe. Przy ta-
kim rozumieniu elektromobilności nie klasyfikujemy 
do niej np. lokomotyw elektrycznych, elektrycznych 
zespołów trakcyjnych, w tym metra, czy nawet trolej-
busów. Pamiętajmy przy tym, że jest to jedynie kwe-
stia przyjęcia takiej a nie innej definicji, która w ża-
den sposób nie zmienia proekologiczności pociągów 
elektrycznych. Warto przy tej okazji wspomnieć, że są 
pojazdy, np. niektóre trolejbusy, łączące oba rozwią-
zania, tj. zasilanie z trakcji elektrycznej oraz, przy jej 
braku, z pokładowego magazynu energii elektrycz-
nej, i wtedy bezdyskusyjnie reprezentują rozwiązania 
z obszaru elektromobilności.

Elementy układu napędowego – bateria, 
przekształtnik i maszyna elektryczna/silnik

Przyjrzyjmy się teraz podstawowym elementom 
składającym się na układ napędowy typowego po-
jazdu elektrycznego. Elementy te zilustrowano na 
rysunku 1 przedstawiającym układ z centralnym na-
pędem wolno- lub szybkoobrotowym oraz dyferen-
cjałem mechanicznym. Najpopularniejsze obecnie 
pojazdy elektryczne to te wyposażane w elektroche-
miczny magazyn energii wykorzystujący ogniwa li-
towo-jonowe. Pakiety takich baterii oferują gęstość 
energii na poziomie 250 Wh/kg, co przy zużyciu 
energii na poziomie 250 Wh/km pozwala łatwo 
szacować potrzebną masę magazynu do zapewnie-
nia zakładanego zasięgu. Pamiętajmy, że zasięg ten 
istotnie zmienia się z warunkami panującymi na dro-
dze, średnią prędkością oraz stylem jazdy, a w przy-
padku standaryzowanych profili jazdy z wyborem 

typu profilu. Dlatego też podaną wartość 250 Wh/
km należy traktować jedynie jako orientacyjną, da-
jącą wyobrażenie o możliwościach współczesnych 
samochodów bateryjnych (BEV – ang. battery elec-
tric vehicle). Magazyn energii jest wciąż najdroższym 
elementem pojazdu elektrycznego. Dodatkowo za-
sięg pojazdu nie wzrasta proporcjonalnie do wielko-
ści magazynu, lecz wolniej, bo powiększanie maga-
zynu pokładowego wiąże się ze zwiększaniem masy 
pojazdu. Krytyczne dla szerokiego zastosowania 
samochodu elektrycznego jest zatem nie tylko obni-
żenie kosztu wytworzenia baterii, co siłą rzeczy na-
stąpi wraz ze wzrostem masowości ich produkcji, ale 
przede wszystkim opracowywanie coraz nowszych ty-
pów ogniw cechujących się większymi gęstościami 
energii. Obecnie za Świętego Graala technologii 
bateryjnych uważa się baterie o stałym elektrolicie 
(ang. solid-state battery). Wyniki prowadzonych ba-
dań pozwalają spodziewać się dwukrotnego pod-
niesienia gęstości energii (z 250 Wh/kg do 500 
Wh/kg) w komercyjnie oferowanych magazynach 
energii w pojazdach elektrycznych za ok. 10 lat. 
Toyota zadeklarowała zademonstrowanie tej tech-
nologii w kontekście pojazdów elektrycznych już 
podczas XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio 
w roku 2020. Drugim problemem, z którym mierzą 
się w tej chwili producenci ogniw, są braki kobal-
tu na rynku. Niewystarczająca podaż tego metalu 
mobilizuje do poszukiwania rozwiązań niewykorzy-
stujących go do produkcji ogniw. Przykładem mogą 
być tutaj badania prowadzone przez IBM oraz roz-
mowy prowadzone pomiędzy Teslą i CATL, .

Drugim kluczowym elementem układu napę-
dowego jest przekształtnik energoelektroniczny 
o odpowiedniej topologii umożliwiający efektywne 
sterowanie momentem elektromagnetycznym wy-
twarzanym w danej maszynie elektrycznej. Dzięki 
niemu uzyskujemy praktycznie natychmiastową 
odpowiedź momentową układu, tj. wytwarzany 
moment napędowy na osi silnika elektrycznego 
jest równy momentowi zadanemu przez nadrzędny 
układ regulacji. Oczywiście, dokładnie rzecz bio-
rąc, szybkość tej odpowiedzi jest skończona. Są to 

roku mieliśmy na drogach około ćwierć miliona czy-
sto elektrycznych samochodów osobowych. Do 2019 
roku obserwowaliśmy wykładniczy wzrost z czasem 
zdwojenia ok. 1,5 roku. Czy to początek wykładni-
czego trendu? Pamiętajmy, że nic w przyrodzie nie 
może przyrastać wykładniczo bez końca. Modele 
wykładnicze są też bardzo wrażliwe na błąd popeł-
niony przy zakładaniu określonego czasu zdwojenia. 

Na potrzeby niniejszego eksperymentu myślowego 
przyjmijmy, że obserwowany w długim okresie czas 
zdwojenia będzie na poziomie trzech lat, czyli dwu-
krotnie dłuższy niż obserwowany obecnie, na po-
czątku rozwoju technologii. W takim tempie w 2040 
roku mielibyśmy na drogach świata ok. pół miliarda 
samochodów elektrycznych. Obecnie na świecie jest 
ok. miliarda wszystkich samochodów. Szacuje się, 
że do 2040 roku będą to dwa miliardy, przy ob-
serwowanym obecnie czasie zdwojenia równym ok. 
20 lat. Oznaczałoby to, że w 2040 roku pojazdy 
elektryczne stanowiłyby 25% ogółu pojazdów znaj-
dujących się w użytku. Pokrywa się to z prognozami 
np. Bloomberg NEF.

Elektromobilność na lądzie, wodzie 
i w powietrzu 

Praktycznie wszystkie typy pojazdów lądowych za-
czynają transformować w kierunku napędu elektrycz-
nego. W przypadku jednośladów można wyróżnić trzy 
ścieżki ewolucyjne. Pierwsza to przechodzenie z napę-
du spalinowego na elektryczny. Producenci motocykli, 
obserwując, jak duże zainteresowanie budzą samo-

chody elektryczne, wiedzieli, że muszą zacząć ofero-
wać również motocykle z tego rodzaju napędem, aby 
nie skończyć w przyszłości jak Kodak, który pomimo 
posiadania patentów na fotografię cyfrową, uznał, że 
jej wdrażanie nie ma sensu, bo nie będzie odbiorców 
na takie rozwiązanie, a nawet jeżeli się pojawią, to 
wystąpi efekt kanibalizacji – produkty tej samej firmy 
zaczną rywalizować pomiędzy sobą. Zapomniano 
jednak najwyraźniej o bardzo ważnej zasadzie: „If 
you don’t put yourself out of business, someone else 
will”. I tak np. Harley-Davidson oferuje elektrycznego 
Livewire’a, a KTM kusi miłośników enduro swoim Fre-
eride’em E-XC. Inni przedsiębiorcy od podstaw bu-
dują swój biznes w oparciu o elektryczne motocykle, 
tak jak np. Zero Motorcycles. Druga ścieżka to wypo-
sażanie pojazdów napędzanych siłą ludzkich mięśni 
w elektryczny napęd asystujący. W tym kierunku zmie-
rzają rowery, w tym rowery enduro. Przykładami mogą 
być jednoślady ze stajni Greyp, YT czy Specialized. 
Trzecia ścieżka ewolucji to zastępowanie siły ludzkich 
mięśni napędem elektrycznym, a transformację taką 
przechodzą obecnie hulajnogi (np. Xiaomi) i desko-
rolki (np. Koowheel). Napęd elektryczny pozwala też 
na proponowanie pojazdów, które nie mają swoich 
oczywistych protoplastów z silnikiem spalinowym. 
Mowa tutaj przede wszystkim o pojazdach samo-
balansujących się, zarówno jednośladach dwukoło-
wych (np. Lit Motors), jednośladach jednokołowych 
(np. Onewheel, Airwheel, Rynomotors, Inmotion), jak 
i dwuśladach dwukołowych (np. Segway). 

Znaczna poprawa gęstości energii oferowanej 
przez ogniwa Li-ion spowodowała, że tego typu na-
pęd zaczęto rozważać jako alternatywę w statkach 
powietrznych. Na razie jest to domena małych jedno-
stek, takich jak awionetki (np. Pipistrel), oraz dronów 
osobowych i towarowych (np. EHang). W tym miejscu 
warto zaznaczyć, że w Instytucie Sterowania i Elektro-
niki Przemysłowej Wydziału Elektrycznego Politechniki 
Warszawskiej zespół pod kierownictwem dr. hab. inż. 
Grzegorza Iwańskiego opracował i wykonał w ostat-
nim czasie przekształtnikowy układ napędowy do 
motoszybowca, którego pierwsze próby lotniskowe 
zakończyły się właśnie powodzeniem. Powstają też 
odważne koncepcje łączenia funkcji statku powietrz-
nego i pojazdu drogowego, takie jak AeroMobil. 
Napęd elektryczny z bateryjnym magazynem energii 
zaczyna być też proponowany w niektórych typach 
pojazdów ciężarowych, jako praktyczna i proekolo-
giczna alternatywa (np. Volvo Trucks). Jeżeli natomiast 
spojrzymy na drogi wodne, to bateryjny napęd elek-
tryczny znajdziemy i w kajakach, i w speedboatach, 
i nawet w pierwszych tego typu statkach towarowych. 
Należy przy tym pamiętać, że napęd elektryczny od 
dawna jest standardem nawet w największych jed-
nostkach pływających. Rozwiązań tych nie klasyfiku-
jemy zazwyczaj jako elektromobilność, którą utożsa-

rys. 1. Podstawowe elementy elektrycznego układu napędowego pojazdu jednosilnikowego z napędem na jedną oś (napęd centralny) 
– kolorami wyróżniono część elektryczną oraz mechaniczną układu, a w nawiasach podano potoczne nazwy wybranych elementów

Zasilana akumulatorami LFP deska Oneweel+ XR
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promieniowym, sięgając po rozwiązania np. z po-
dwójnym wirnikiem oraz osiowym kierunkiem pola 
magnetycznego (np. Magnax). Istotna poprawa 
parametrów użytkowych, która jest w ten sposób 
uzyskiwana, pokazuje, że należy spodziewać się 
znaczącego rozwoju również tego elementu ukła-
du napędowego pojazdów elektrycznych, a dalsze 
zwiększanie zasięgu pojazdu będzie odbywać się 
nie tylko poprzez rozwój technologii ogniw, chociaż 
oczywiście to wzrost gęstości energii będzie miał 
wciąż największy wpływ.

Właściwości elektrycznego układu 
napędowego

Podstawowym mechanizmem ewolucji, zarówno 
tej biologicznej, jak i technologicznej, jest selekcja 
cech w zależności od stopnia oferowanego przez 
nie dopasowania do środowiska. Przyjrzyjmy się za-
tem tym cechom elektrycznego układu 
napędowego, które dają mu przewagę 
nad napędem z silnikiem spalinowym 
i w konsekwencji mają szanse dopro-
wadzić do marginalizacji roli pojazdów 
spalinowych w wybranych obszarach 
ekosystemu transportowego naszej pla-
nety. Nie staram się przy tym w żaden 
sposób wartościować tych cech – o ob-
serwowanym obecnie sukcesie napędu 
elektrycznego decyduje ich zbiór. Jedną 
z tych cech jest znaczna redukcja licz-
by ruchomych części w obrębie układu 
napędowego z ok. 1000 do ok. 100, 
w tym brak skrzyni biegów. Liczby te na-
leży traktować jako poglądowe – zale-
żą one od modelu samochodu oraz od 
sposobu liczenia, tj. czy uwzględniamy 
wszystkie ruchome części całego pojaz-
du, czy tylko jego układu napędowego, 
a jeżeli tylko układu napędowego, to 
czy wliczamy do tego zbioru np. pom-
py układu chłodzenia. Istota rzeczy po-
zostaje jednak niezmienna, a skala tej 
redukcji jest znacząca, bo o rząd wiel-
kości. Wspomniany brak skrzyni biegów 
nie jest uniwersalną cechą wszystkich 
seryjnie produkowanych samochodów 
elektrycznych. Nawet samochody pro-
jektowane od podstaw jako elektryczne 
bywają wyposażane w automatyczną 
skrzynię biegów (np. dwustopniową). 
Dodanie takiej skrzyni biegów daje 
nowy stopień swobody podczas optyma-
lizacji układu napędowego. Przykładem 
może być tutaj Porsche Taycan. Najpo-
pularniejszym rozwiązaniem jest jednak 

napęd elektryczny z jednostopniową przekładnią lub 
bezpośredni. Brak skrzyni biegów jest ściśle związa-
ny z kolejną cechą współczesnego przekształtniko-
wego napędu elektrycznego, a mianowicie możli-
wością rozwijania pełnego momentu napędowego 
już przy zerowej prędkości silnika. Charakterystyka 
momentowa zaczyna opadać dopiero po przekro-
czeniu ograniczeń mocowych silnika. Istnieje zatem 
możliwość zaprojektowania napędu tak, aby po-
krył zapotrzebowanie na moment i prędkość bez 
konieczności stosowania skrzyni biegów. Jest to 
cecha nieosiągalna dla silnika spalinowego, który 
nie jest w stanie wytwarzać momentu napędowego 
przy zerowej prędkości, a efektywny moment na-
pędowy może generować wyłącznie w relatywnie  
wąskim przedziale prędkości. Następną cechą na-
pędu elektrycznego jest niezależna (przy liczbie kół 
napędowych równej liczbie silników) i natychmia-
stowa (w stosunku do dynamiki pojazdu) kontrola 

jednak czasy na poziomie milisekundy, co w po-
równaniu ze stałymi czasowymi części mechanicz-
nej układu można pominąć i uznać za odpowiedź 
bezzwłoczną. W praktyce oznacza to, że napęd 
elektryczny oferuje natychmiastowe wytwarzanie 
momentu napędowego o zadanej wartości, w tym 
również przy zerowej prędkości. Z kolei stosując 
oddzielne napędy dla każdego koła (jak na rys. 2), 
otrzymujemy możliwość niezależnego kształtowania 
momentów napędowych poszczególnych półosi, co 
przekłada się na łatwe sterowanie wypadkowym 
momentem napędowym (ang. torque vectoring), 
bo realizowane całkowicie w warstwie programo-
wej bez stosowania złożonych mechanicznie ukła-
dów sprzęgieł. Dominujący obecnie typ łączników 
energoelektronicznych stosowanych w tych prze-
kształtnikach to IGBT. Obraz ten jednak w ciągu 
kilku ostatnich lat bardzo szybko się zmienia. Ofe-
rowane szerokopasmowe przyrządy mocy (łączniki 
energoelektroniczne) wykonane w technologii wę-
glika krzemu (SiC) osiągają już parametry prede-
stynujące je do zastosowań w napędach pojazdów. 
Przejście z Si na SiC pozwala zmniejszyć straty łą-
czeniowe, czyli zwiększyć sprawność przekształtnika, 
oraz poprzez zwiększenie częstotliwości zmniejszyć 
wielkość elementów pasywnych i/lub tętnień prądu, 
a więc w efekcie momentu elektromagnetycznego. 
Zwiększenie sprawności przekształtnika wiąże się 
też ze zmniejszeniem rozmiarów układu chłodze-
nia. Zauważmy, że przykładowo wzrost sprawności 
z 98% na 99% mógłby wydawać się niewielkim po-
stępem względem początkowej sprawności, ale jest 
to przecież dwukrotne zmniejszenie strat w stosunku 
do początkowych. W efekcie dwukrotnie zmniejsza 
się wymagana wydajność układu chłodzenia, a co 
za tym idzie także jego gabaryty i masa. To rozwią-

zanie zastosowała już Tesla w Modelu 3. Następ-
ną technologią, której wykorzystanie planuje się 
w pojazdach elektrycznych w obrębie przekształt-
ników napędowych są łączniki na bazie azotku 
galu (GaN). W tym miejscu warto zaznaczyć, że 
w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej 
Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej 
zespół pod kierownictwem dr. hab. inż. Arkadiu-
sza Kaszewskiego prowadzi właśnie prace urucho-
mieniowe opracowanych i wykonanych w ramach 
projektu WidePOWER demonstratorów przekształt-
ników, w tym napędowego, wykonanych w oparciu 
o łączniki GaN MOSFET.

Trzecim kluczowym elementem układu napędo-
wego jest maszyna elektryczna (silnik). I można by 
odnieść błędne wrażenie, że skoro silniki trakcyjne 
są z nami od tylu lat, to zapożyczymy te konstrukcje 
z innych aplikacji napędowych, ale w kontekście 
elektromobilności niewiele już uda się zapropo-
nować nowego. Jest jednak zgoła inaczej. Nowa 
aplikacja wraz z obietnicą silnie rozwijającego się 
rynku zbytu powoduje ciągłą chęć poprawiania 
takich parametrów jak gęstość mocy i momen-
tu oraz związanej z nimi kompaktowości, a także 
zmniejszania kosztu wytwarzania, w tym unikania 
kosztownych materiałów lub materiałów, których 
przyszła podaż jest zagrożona (przede wszystkim 
neodymu) w sytuacji upowszechniania się elek-
tromobilności, oraz zwiększania sprawności pro-
ponowanych maszyn. Cele te inżynierowie starają 
się realizować, wychodząc poza schemat maszyny 
indukcyjnej lub synchronicznej o magnesach trwa-
łych (silnych) i sięgając np. po maszynę reluktan-
cyjną wspomaganą magnesami ferrytowymi (słaby-
mi, ale za to tanimi). Wychodzą też poza schemat 
maszyny o pojedynczym wirniku i polu o układzie 

rys. 2. Podstawowe elementy elektrycznego układu napędowego pojazdu czteronapędowego z silnikami umieszczonymi w kołach
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Elektrotechnika to wciąż jeszcze dziedzina, w której 
dominują mężczyźni, co wyraźnie widoczne jest w składzie 
załogi pracującej w naszych obiektach położonych przy 

ul. Pożaryskiego 28 w Warszawie-Międzylesiu. Myliłby się jednak 
ten, kto z tej przyczyny nie doceniałby wkładu naszych Koleżanek 

w rozwój firmy. Panie pracujące w Instytucie są bardzo silnym 
wsparciem, pełnią odpowiedzialne funkcje i bez nich wyobrazić 

sobie Instytutu wprost nie sposób.

Dlatego – z okazji Ich święta – dziękujemy gorąco 
naszym Koleżankom za obecność w Instytucie!

Piękniejsze oblicze Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki

Z życia Instytutu 
Dzień Kobiet

momentu napędowego na poszczególnych kołach. 
Umożliwia to m.in. dużo prostszą realizację syste-
mów stabilizacji toru jazdy. Kolejną cechą pojazdu 
o napędzie elektrycznym istotnie odróżniającą go od 
pojazdu spalinowego jest zeroemisyjność w miejscu 
użytkowania (pomijając ścierające się opony), w tym 
praktycznie zeroemisyjność pod względem hałasu. 
Podkreślam, że mowa tutaj o braku tzw. bezpośred-
niej emisji, czyli w miejscu użytkowania. Ogólna 
ocena stopnia proekologiczności danego środka 
transportu powinna uwzględniać cały cykl życia, tj. 
od produkcji, poprzez użytkowanie, aż po utylizację 
i/lub recycling. 

Ekologiczny aspekt elektromobilności

Miałeś, Czytelniku, pewnie okazję spotkać się 
z opinią, że pojazd elektryczny wcale nie jest taki 
proekologiczny, na jaki jest kreowany. Póki co nie 
zgodziliśmy się na jednoznaczną uniwersalną miarę 
ekologiczności danego rozwiązania i prawdopo-
dobnie takiej miary w ogóle nie da się stworzyć, bo 
jest to zbyt wielowymiarowy problem. Nie należy za-
tem oceniać ekologiczności wyłącznie w oparciu np. 
o emisję CO2, bo rzeczywiście istnieją scenariusze, 
dla których ta emisyjność może okazać się mniej-
sza dla pojazdu z silnikiem Diesla. Moim zdaniem, 
takie analizy warto prowadzić nie tylko dla obecne-
go udziału odnawialnych źródeł energii (OZE), lecz 
także dla udziału przewidywanego na, powiedzmy, 
rok 2035. Zauważmy, że napęd elektryczny ideal-
nie wpisuje się w ekosystem transportowy budo-
wany wokół OZE, które w większości zakładają 
przekształcanie energii, np. wody, wiatru i promie-
niowania słonecznego, na energię elektryczną, oraz 
w ekosystem budowany wokół energetyki atomowej. 
Napęd z silnikiem spalinowym jest natomiast cał-
kowicie niekompatybilny z obranym przez nas kie-
runkiem rozwoju energetyki. Uważam zatem pojazd 
elektryczny za jak najbardziej proekologiczny i to nie 
tylko pod względem zeroemisyjności w miejscu użyt-
kowania. Jako ciekawostkę można tutaj dodać, że 
jeden z aspektów tej zeroemisyjności jest uznawany 
za wręcz niebezpieczny, a chodzi tu o brak wyraźne-
go dźwięku wydawanego przez pojazd w ruchu przy 
niskich prędkościach. Problem ten rozwiązywany 
jest poprzez instalację źródeł dźwięku na zewnątrz 
pojazdu. Kolejną cechą pojazdu elektrycznego oraz 
hybrydowego jest możliwość hamowania odzysko-
wego, co oznacza nie tylko oszczędność energii, 
lecz również zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych 
związanych z okresową wymianą klocków oraz tarcz 
hamulcowych. Kolejną ważną cechą napędu elek-
trycznego jest jego ok. trzykrotnie większa sprawność 
w stosunku do napędu z silnikiem spalinowym. Jest 
to szczególnie ważne przy relatywnie bardzo małej, 

bo ok. 50 razy mniejszej w porównaniu z benzy-
ną czy olejem napędowym, gęstości energii ogniw 
elektrochemicznych montowanych obecnie w seryj-
nie produkowanych pojazdach. Ostatnią cechą, na 
którą chciałbym zwrócić uwagę, jest kompaktowość 
dwóch z trzech podstawowych elementów układu 
napędowego, tj. przekształtnika energoelektronicz-
nego i silnika, oraz możliwość niemalże dowolne-
go dobierania kształtu trzeciego podstawowego 
elementu, tj. baterii. Dodatkową swobodę w roz-
mieszczaniu tych elementów daje fakt, że są one 
łączone przewodami, a nie elementami mechanicz-
nego przeniesienia napędu. Baterię można zatem 
umieścić w podłodze, co daje nisko położony śro-
dek ciężkości – cechę wysoce pożądaną w każdym 
pojeździe. Z kolei kompaktowość maszyny elektrycz-
nej pozwala na jej umieszczenie nawet w kole. Jest 
to rozwiązanie, które jest wdrażane nie tylko w sa-
mochodach osobowych i dostawczych (np. Elaphe 
czy Protean Electric), lecz również autobusach (np. 
Ziehl-Abegg). Zdaniem CTO Elaphe, dr. Gorazda 
Gotovaca, silnik w kole to kolejny etap ewolucji 
maszyny elektrycznej w pojeździe – ewolucji, która 
rozpoczęła się od centralnego napędu z jednym sil-
nikiem wzorowanego na napędzie z silnikiem spali-
nowym, a obecnie dotarła do etapu umieszczania 
silników w piastach wielu kół.

W kolejnym numerze „Inżynierii Elektrycznej” zaj-
miemy się między innymi infrastrukturą ładowania, 
interakcją pojazdu z systemem elektroenergetycznym, 
pojazdem jako mobilnym magazynem energii, pojaz-
dem jako przydomowym magazynem energii, auto-
nomizacją pojazdów oraz mobilnością jako usługą 
(MaaS – ang. Mobility as a Service). Zastanowimy 
się też nad alternatywą dla bateryjnego pojazdu elek-
trycznego, czyli pojazdem z ogniwem wodorowym. 
Przyjrzymy się też możliwościom, jakie stwarza elek-
tromobilność polskiej gospodarce, oraz potrzebie 
kształcenia inżynierów w tym kierunku. 

Jako że zbliża się czas egzaminów maturalnych 
oraz wyboru kierunku studiów, to już teraz wszystkich 
zainteresowanych serdecznie zapraszam na kierunek 
kształcenia Elektromobilność na Wydziale Elektrycz-
nym Politechniki Warszawskiej. Szczegóły na stronie  
www.ee.pw.edu.pl/studia/kierunki-studiow/
elektromobilnosc. ■

Artykuł z linkami do obszernych materiałów 
uzupełniających można pobrać ze strony  
www.iel.pl/IE-02/elektromobilnosc.pdf
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Bardzo ważne jest rozmieszczenie publicznych łado-
warek (centra handlowe, centra miast, budynki uży-
teczności publicznej), jak również minimalna moc 
ładowania, jaką powinny zapewniać – nie mniej niż 
22 kW. Ładowarki przy drogach szybkiego ruchu po-
winny znajdować się na wjazdach/zjazdach z tego 
typu drogi i powinny zapewniać dużą moc ładowa-
nia, przynajmniej 50 kW. 

Protokoły komunikacyjne

Stacje szybkiego ładowania podłączone do sie-
ci teleinformatycznej (rys. 1) wykorzystują szereg 
protokołów komunikacyjnych. Podstawowe sygnały 
sterujące procesem ładowania oraz tryby ładowa-
nia zdefiniowane są w normie IEC 61851. Przesy-
łane sygnały są bezpośrednio związane z wybranym 
trybem ładowania (tab. 2). Najprostszy sposób ła-
dowania – tryb 1, polega na przyłączeniu pojazdu 
bezpośrednio do sieci elektrycznej 1- lub 3-fazowej.

Charakterystyczny jest w tym trybie brak jakiejkol-
wiek wymiany danych między pojazdem oraz łado-
warką, tym samym proces ładowania nie może być 
kontrolowany, niemożliwa jest też weryfikacja prawi-
dłowości połączenia.

Ładowanie pojazdu większą mocą wymaga 
wprowadzenia dodatkowych sygnałów w złączu ła-
dującym. Tryby ładowania 2 i 3 definiuje analogowy 
sygnał kontrolny CP (Control Pilot) określający mak-
symalny prąd oraz aktualny stan ładowania. Tryb 4 
dotyczy ładowania prądem stałym. Zależnie od typu 
złącza w pojeździe stosowana jest cyfrowa transmi-
sja danych CAN (złącze CHadEMO) lub ISO 15118 
(złącze CCS).

Na rysunku 2 przedstawiono przebiegi czasowe 
sygnału CP podczas cyklu ładowania. Na pełny cykl 
składają się cztery stany, które są identyfikowane 
dodatnią amplitudą napięcia. Tymczasem prąd ła-
dowania zadawany jest poprzez wypełnienie sygnału 
CP, które podczas ładowania powinno zawierać się 
w granicach 8–97%, co odpowiada ładowaniu prą-
dem 6–80 A.

Prąd ładowania określa norma IEC 61851. Na 
rysunku 3 przedstawiono charakterystykę maksymal-
nej wartości prądu w funkcji wypełnienia sygnału CP. 
Wypełnienie przebiegu w zakresie 8–97% oznacza 
ładowanie prądem przemiennym oraz konkretną 
wartość dopuszczalnego prądu ładowania. Prze-
dział wypełnienia 3–7% (zwykle przyjmuje się 5%) 
zarezerwowany jest dla ładowania prądem stałym. 
Wszelkie informacje kontrolujące proces ładowania, 
jak też wartości prądowo-napięciowe dla obwodu 
mocy przesyłane są sygnałem cyfrowym nałożonym 
na sygnały w linii CP oraz PE (przewód ochronny).

dr inż. Marcin Parchomiuk

Kierownik Zakładu Energoelektroniki 
i Transportu Elektrycznego

dr inż. Hubert Gawiński

Zakład Energoelektroniki i Transportu 
Elektrycznego

Rodzaj 
ładowarki Typ złącza Moc 

ładowarki
Podłączenie do 

sieci teleinf. Dodatkowe informacje

stacje szybkiego 
ładowania CCS CHadEMO 50–350 kW TAK

autostrady, węzły komunikacyjne; czas 
ładowania 30 min; 280–300 km/1 h 
ładowania

publiczne stacje 
szybkiego i wolnego 
ładowania

CCS CHadEMO

1-, 3-f AC
11–50 kW TAK

hotele, galerie handlowe, centra miast; 
czas ładowania ok. 2 h; 40–50 km/1 h 
ładowania

stacje wolnego 
ładowania w domu 
i pracy

1-, 3-f AC 2–7 kW NIE

domy jednorodzinne, hale garażowe 
w budynkach mieszkalnych i biurowych; 
czas ładowania 8–14 h; 15–20 km/1 h 
ładowania

tab. 1. Zestawienie typów stacji ładowania

Tryb 
ładowania

Infrastruktura 
ładująca Typ komunikacji

1 1- lub 3-fazowe 
gniazdo AC 16 A —

2 1- lub 3-fazowe 
gniazdo AC 32 A CP

3 Stacja ładowania 
AC CP

4 Stacja ładowania 
DC

CAN 
CP + ISO 15118

tab. 2. Tryby ładowania według normy IEC 61851

Systemy komunikacji w układach ładowania 
pojazdów elektrycznych

Na terenie Polski dotychczas zostało zainsta-
lowanych 98 szybkich ładowarek ze złączem 
CCS (stan w grudniu 2018 roku). Do 2020 

roku planowane jest uruchomienie 320 stacji szyb-
kiego ładowania. Większość z nich zapewnia moc 
rzędu 20–50 kW, coraz częściej instalowane są stacje 
o większej mocy: 100, 175, a nawet 350 kW. Waż-
nym elementem infrastruktury szybkich ładowarek 
jest sieć teleinformatyczna oraz systemy IT. Z uwagi 
na sposób funkcjonowania, infrastrukturę ładowa-
nia można podzielić na dwie grupy: podłączoną do 
centralnego systemu informatycznego operatora za 
pośrednictwem Internetu (tzw. ładowarka smart) oraz 
niepodłączoną do sieci teleinformatycznej, która nie 
komunikuje się z żadnym systemem informatycznym. 

Ładowarki niepodłą czone do sieci są najczęściej 
tańsze, jednak urządze-
nia typu smart zapewnia-
ją wiele więcej korzyści 
i funkcjonalności. Łado-
warki niepodłączone do 
sieci nie pozwalają na 
identyfikację użytkowni-
ków, nie mogą także łą-
czyć się z systemem roz-
liczeniowym, tym samym 
za usługę ładowania nie 
można pobierać opłat. 
Są najczęściej publicznie 
dostępne i bezpłatne, co 
skutkuje niekontrolowa-
nym czasem ładowania, 
pojazdy mogą pozosta-
wać podłączone do ła-
dowarki dłużej niż jest to niezbędne, blokując w ten 
sposób dostęp do ładowarki innym użytkownikom. 
Brak także kontroli nad stanem technicznym ładowar-
ki, w celu jego weryfikacji niezbędne jest sprawdzenie 

punktu ładowania bezpośrednio w miejscu zainsta-
lowania. Inteligentna infrastruktura ładowania jest 
systemem złożonym i kosztownym, wymaga bieżące-
go wsparcia, dlatego taką infrastrukturą zarządzają 
najczęściej prywatni operatorzy. Realizowane w ten 
sposób usługi umożliwiają łatwy i wygodny dostęp do 
punktów ładowania. Użytkownikom pojazdów udo-
stępniane są najczęściej aplikacje wskazujące w cza-
sie rzeczywistym status ładowarek w danej okolicy lub 
w pobliżu zaplanowanej trasy, umożliwiające rezer-
wację ładowarki oraz proste metody płatności elek-
tronicznych. Właścicielowi ładowarki operator umoż-
liwia monitorowanie jej pracy oraz zdalny serwis.

Sposób korzystania z pojazdu oraz dostępność in-
frastruktury sprawiają, że użytkownicy wybierają różne 
sposoby ładowania. 80% ładowań, jeśli użytkownik 

ma taką możliwość, realizowane jest w domu. Jeśli 
istnieje możliwość ładowania i w domu, i w pracy, to 
ładowania takie stanowią łącznie około 97% ogółu. 
Moc ładowarek domowych to najczęściej 6–11 kW. 

Zwiększający się nacisk na redukcję emisji spalin w największym stopniu wpływa obecnie na 
rynek mobilności. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej sprzedaż samochodów o zerowej 
emisji spalin oraz hybrydowych o niskiej emisji (mniej niż 50 g CO2/100 km) ma stanowić 
20% sprzedaży do 2025 roku oraz 35% do 2035 roku. Podobny trend można zauważyć także 
w odniesieniu do transportu publicznego. Zmiany te wymuszają wprowadzanie innowacyjnych 
rozwiązań nie tylko przez producentów pojazdów elektrycznych, lecz także w infrastrukturze 
zapewniającej ładowanie pojazdów. Wymaga to rozwoju sieci energetycznych. W miejscach 
o zwiększonym zapotrzebowaniu na usługi ładowania, aby zmniejszyć obciążenie sieci energe-
tycznej w godzinach szczytu, konieczne mogą okazać się magazyny energii. Niezbędny, szcze-
gólnie dla komunikacji publicznej, lecz także dla mniejszych pojazdów jest rozwój infrastruktu-
ry szybkich i ultraszybkich ładowarek. 

rys. 1. Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych
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Sygnał CP Stan Opis

+12 V A
stacja ładowania gotowa 

do pracy – pojazd nie został 
wykryty

+9 V  
(PWM 1 kHz) B

pojazd wykryty – nie jest 
gotowy do ładowania lub jest 

naładowany

+6 V  
(PWM 1 kHz) C pojazd wykryty – gotowy do 

ładowania, ładowanie

+3 V  
(PWM 1 kHz) D

pojazd wykryty – gotowy do 
ładowania  

(wymaga wentylacji)
tab. 3. Parametry sygnału CP

i wtyków (np. CCS), a integracja tych elementów 
odbywa się najczęściej na etapie produkcji, tym 
samym parametry połączenia są określone przez 
normy, w tym przypadku IEC 62196. W przypad-
ku połączenia niestandardowego, np. połączenie 
pantografowe, oprócz toru silnoprądowego należy 
zapewnić połączenie sygnału CP. Pojemność paso-
żytnicza CP–przewód ochronny powinna wynosić 
maksymalnie 2nF.

Przedstawiony powyżej sposób komunikacji do-
tyczy tylko ładowania prądem przemiennym. Komu-
nikacja podczas ładowania prądem stałym jest bar-
dziej złożona. W przypadku złącza CCS realizowana 
jest pośrednio przez sygnały CP oraz PE. Wypełnie-
nie sygnału CP powinno zawierać się w przedziale  

3–7%, dodatkowo na sygnały CP i PE, za pośrednic-
twem modemu, nakładane są odpowiednio zmodu-
lowane sygnały wysokiej częstotliwości. Wymagania, 
parametry oraz sposób komunikacji określa norma 
IEC/ISO 15118. Dokument składa się z ośmiu czę-
ści, przy czym najistotniejsze, bo dotyczące ładowa-
nia przewodowego, są pierwsze trzy: 1 – definicje 
i ogólne wytyczne dotyczące sposobu ładowania 
pojazdu, 2 – typy danych, przesyłane wiadomości 
oraz protokoły w wyższych warstwach, 3 – warstwa 
fizyczna oraz łącza danych, zagadnienia związane 
z bezpieczeństwem przesyłanych danych.

Struktura protokołu komunikacyjnego ISO 
15118 oparta jest na siedmiowarstwowym mode-
lu sieciowym OSI (Open Systems Interconnection 
Reference Model). Warstwy protokołów wchodzą-
ce w skład stosu ISO 15118 pokazano na rysun-
ku 4. Warstwa transportowa oraz warstwa sieci 
korzysta z powszechnie stosowanego protokołu 
TCP/IP, co umożliwia komunikację przez już ist-
niejącą infrastrukturę sieciową oraz (w założeniu) 
realizację koncepcji V2G (Vehicle to Grid). Inter-
fejsem fizycznym jest standard HomePlug Green 
PHY, według którego właściwe dane cyfrowe, od-
powiednio modulowane, nakładane są poprzez 
połączenie modemowe na linię CP (IEC 61851-
1). Stosowana jest modulacja amplitudowo-fa-
zowa OFDM (Orthogonal Frequency-Division 
Multiplexing) polegająca na rozdzieleniu szybkiej 
transmisji szerokopasmowej na wiele wolniejszych 
transmisji wąskopasmowych. Sygnały podnośnych 

rys. 4. Model stosu ISO 15118

Przed podłączeniem pojazdu do ładowarki (stan 
A) na linii CP utrzymuje się stała wartość napięcia 
równa 12 V (rys. 2). Po podłączeniu wtyku ładowarki 
do pojazdu, napięcie na linii CP maleje do wartości 
9 V. Oznacza to, że pojazd został podłączony, ale 
nie jest jeszcze gotowy do ładowania (stan B). Po 
czasie t1a od momentu podłączenia pojazdu na linii 
CP stacja ładowania generuje sygnał prostokątny 
o częstotliwości 1 kHz i wypełnieniu odpowiednio 
do zadanego maksymalnego prądu ładowania. Po-
jazd, po odczytaniu wypełnienia przebiegu CP, po-
przez łącznik S2 (sterownik ładowania w pojeździe) 
uruchamia kolejny rezystor podciągający do masy, 
tym samym dodatnia amplituda sygnału maleje do 

6 V (stan C). Jeśli pakiet ładowanych akumulatorów 
w pojeździe wymaga chłodzenia, dodatnia amplitu-
da CP obniżona zostaje do 3 V (stan D), wówczas 
sterownik ładowarki powinien uruchomić obwody 
sterujące chłodzeniem. Czas wymagany do pra-
widłowego odczytania wypełnienia oznaczony jest 
jako tS2on. Napięcie przemienne VchargeAC pojawia się 
na stykach złącza ładującego po czasie tACon, właści-
wy proces ładowania zaczyna się po czasie ton, prąd 
ładowania IchargeAC nie może przekraczać maksymal-
nej zadanej wartości. Prąd w trakcie ładowania zo-
staje obniżony, od momentu zmiany współczynnika 
wypełnienia CP do faktycznej zmiany wartości prądu 
wymagany jest czas tichange. Po zakończeniu proce-

su ładowania, pojazd ogranicza 
pobierany prąd IchargeAC, a na-
stępnie zmienia stan łącznika S2. 
Następuje powrót do stanu B. 
Po czasie tACoff napięcie VchargeAC 
zostaje odłączone. 

Oprócz przed stawionej se-
kwencji stanów, możliwe są jesz-
cze dwa stany awaryjne. Pojazd 
jest podłączony do stacji łado-
wania, jednocześnie na linii CP 
napięcie jest równe 0 V – stan E. 
Stacja ładowania jest niedostęp-
na lub uszkodzona – stan F.

Ładowanie pojazdu najczę-
ściej odbywa się za pośrednic-
twem standardowych przewodów rys. 3. Zależność maksymalnego prądu ładowania od sygnału CP

rys. 2. Przebiegi czasowe podczas pełnego cyklu ładowania prądem przemiennym
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przesyłane są w zakresie 2–30 
MHz, zakres ten podzielony jest 
na 1155 kanałów, tym samym sy-
gnał częstotliwości podnośnej ge-
nerowany jest z odstępem 24,414 
kHz. Dodatkowo sygnał w każdym 
kanale modulowany jest fazowo 
metodą QPSK (Quadrature Phase 
Shift Keying) polegającą na dwu-
bitowym kodowaniu przesyłanego 
sygnału na czterech ortogonal-
nych przesunięciach fazy. Szyb-
kość transmisji danych cyfrowych 
w standardzie HP Green PHY wy-
nosi 4,5 lub 10 Mb/s.

Warstwa aplikacji składa się 
z protokołów: V2G (Vehicle to 
Grid), który otwiera i zamyka sesje 
między aplikacjami działającymi 
w ładowarce i pojeździe, oraz XML/
EXI, który przekształca dane do for-
matu XML, szyfruje i kompresuje 
dane. Najwyższy poziom w hierar-
chii to właściwe funkcje realizujące 
konkretne działania, np. urucho-
mienie ładowania, uwierzytelnienie użytkownika, wy-
bór sposobu płatności, zakończenie sesji ładowania.

Na rysunku 5 przedstawiono przykładową se-
kwencję komunikatów wysyłanych między pojazdem, 
ładowarką i zewnętrznym operatorem rozliczającym 
koszty ładowania. Cykl ładowania składa się z trzech 
części. Przed przystąpieniem do ładowania właści-
wego wymagane jest skonfigurowanie połączenia 
sieciowego, przesłanie ogólnych informacji o łado-
warce (numer ID ładowarki, numer złącza ładowa-
nia), ustalenie parametrów prądowo-napięciowych, 
czasu ładowania, kosztów energii według aktualnej 
taryfy, profilu ładowania, sposobu płatności, uwierzy-
telnienie użytkownika. Procedura ładowania rozpo-
czyna się od zaryglowania złącza ładującego, dalej 
następuje ładowanie wstępne i ładowanie właściwe. 
Podczas ładowania na bieżąco ustalana jest mak-
symalna moc ładowania, tak aby dopasować ją do 
aktualnego profilu energetycznego oraz zoptymalizo-
wać czas ładowania. Końcowa faza polega na odry-
glowaniu złącza, przesłaniu parametrów końcowych 
ładowania, zamknięciu sesji i połączenia. ■

rys. 5. Sekwencja komunikatów podczas sesji ładowania

Symbol Opis

CCS Combined Charging System

CP Control Pilot

CS Central System

EV Electric Vehicle

EVCC Electric Vehicle Communication 
Controller

EVSE Electric Vehicle Supply Equipment 
(stacja ładowania)

HLC High Level Communication

OCPP Open Charge Point Protocol

OFDM Orthogonal Frequency-Division 
Multiplexing

PP Proximity Pilot

QPSK Quadrature Phase Shift Keying

SECC Supply Equipment Communication 
Controller

SOAP Simple Access Object Protocol

V2G Vehicle to Grid

WSDL Web Service Description Language

tab. 4. Wykaz oznaczeń

1 kwietnia 2020 roku mija rok od 
powołania Sieci Badawczej Łukasie-
wicz i włączenia w jej struktury Instytutu 
Elektrotechniki. Dla całej społeczności 
Ł-IEL był to czas fundamentalnych zmian 
i przeobrażeń. 

Instytut, od zawsze silnie związany 
z krajowym przemysłem energetycznym 
i elektrycznym ośrodek badawczy i roz-
wojowy, mający ponad 70-letnią trady-
cję szerokiej i samodzielnej działalno-
ści, a także złożoną strukturę, na którą 
składają się również pozawarszawskie 
oddziały i zakłady, musiał przestawić 
się na bardziej współzależny, sieciowy 
tryb działania i z marszu dołączyć do 
współtworzenia nowej, scentralizowanej 
i ogólnopolskiej struktury sieci. W pew-
nych obszarach wymagało to ponowne-

go zdefiniowania celów i zakresu działalności instytutu. 
W podobnej sytuacji znalazło się pozostałe 37 tworzących 

sieć instytutów badawczych. Budowanie efektywnego part-
nerstwa działającego na rzecz przedsiębiorców i krajowego 
przemysłu było i nadal jest wyzwaniem, w którym kluczową 
rolę gra dobra współpraca z partnerami na różnych pozio-
mach. Wiedząc o tym, władze instytutu podpisały w ostatnich 
miesiącach szereg umów o współpracy, m.in. z uczelniami 
wyższymi – z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Cheł-
mie, z politechnikami częstochowską, białostocką i wrocław-
ską, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersy-
tetem Zielonogórskim, a także z Wyższą Szkołą Ekonomii 
i Innowacji w Lublinie, z Wyższą Szkołą Kadr Menedżerskich 
w Koninie i Łuckim Narodowym Uniwersytetem Technicznym 
(Ukraina), a także z dużymi przedsiębiorstwami, jak Autosan, 
MPK w Częstochowie czy Elektrometal Energetyka SA.

W ciągu mijającego roku Instytut Elektrotechniki stał się 
istotną częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz. Na nowo okre-
ślił swoje plany i sprzęgł je z celami i perspektywami Łuka-
siewicza. Ł-IEL odnalazł się w obszarach priorytetowych sieci 
i w ich ramach przyczynił się do stworzenia puli wspólnych 
projektów. Podczas Innovatorium Łukasiewicza przedstawili-
śmy swoje koncepcje, m.in. projekt powołania Centralnego 
Laboratorium Inżynierii Elektrycznej w Warszawie, a także 
zaznaczyliśmy swoją obecność w obszarze elektromobilno-
ści, w którym instytut ma przedsiębiorcom wiele do zaofero-
wania. Jednocześnie wprowadzamy procedury i standardy 
Łukasiewicza obowiązujące wszystkie instytuty – od kwestii 
wizualizacji i wspólnych logotypów, po sprawy kadrowe oraz 
zmiany strukturalne (np. nową Radę) – współtworząc w ten 
sposób spójną sieć. Wierzymy, że wyzwaniom nadchodzą-
cych kwartałów, a być może lat, łatwiej będzie stawić czo-
ło razem, wykorzystując efekt synergii, który można uzyskać 
dzięki współpracy w ramach potężnej sieci badawczej. 
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Z życia Instytutu 
Pierwszy rok w Sieci
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Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki współpracuje z wieloma partnerami krajowymi i zagra-
nicznymi, obecnie w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz. W ubiegłym roku nawiązana została 
współpraca z Narodowym Technicznym Uniwersytetem w Łucku oraz Wołyńskim Klubem Au-
tomobilowym. W jej ramach zorganizowano dwa międzynarodowe seminaria naukowo-tech-
niczne nt. elektromobilności – 4 października w Łucku i 5–6 grudnia w Warszawie. Łuckie semi-
narium, w którym wzięli udział pracownicy instytutu, a także dr hab. inż. Witold Luty, dyrektor 
współpracującego z SBŁ-IEL Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, było okazją do odwiedzenia 
tamtejszej uczelni, a także zwiedzenia Łucka i Lwowa. Podczas grudniowej rewizyty ukraińscy 
partnerzy mieli możliwość bliższego zapoznania się z kadrą i infrastrukturą Ł-IEL. 

Obrady uczestników polsko-ukraińskiego seminarium 
poświęconego tematyce smart city w Warszawie

Współpraca Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki  
z Ukrainą w 2019 roku

30

Głównym celem wyjazdu liczącej ponad 30 
osób polskiej delegacji do Łucka był udział jej 
przedstawicieli w seminarium zatytułowanym 

„Współczesne trendy w zakresie rozwoju elektromobil-
ności”, które odbyło się 4 października na Łuckim Na-
rodowym Technicznym Uniwersytecie. Jednak pierwsze 
spostrzeżenia dotyczące rozwoju elektromobilności na 
Ukrainie poczyniliśmy jeszcze w drodze, tuż po prze-
kroczeniu granicy. Stanowisko ładowania pojazdów 
elektrycznych na pobliskiej stacji benzynowej było wi-
docznym potwierdzeniem popularności tego typu sa-
mochodów na Ukrainie. Jak informowali gospodarze 
seminarium, przez dwa kolejne lata kraj ten plasował 
się w pierwszej dziesiątce pod względem rozwoju rynku 
samochodów elektrycznych i wspiera jego rozwój np. 
poprzez zniesienie w 2018 roku akcyzy i podatku VAT 
na sprowadzone z zagranicy pojazdy. Liczba zareje-
strowanych w 2017 roku samochodów elektrycznych 
wyniosła 3265, co stanowi wzrost o 91% w stosunku 
do roku poprzedniego. Najchętniej kupowanymi (reje-
strowanymi) na Ukrainie samochodami elektrycznymi 
wg danych z pierwszych siedmiu miesięcy 2018 roku 
były Nissan Leaf, BMW i3 oraz Tesla Model S. Według 
zestawienia ukraińskiego stowarzyszenia producentów 
samochodów Ukravtoprom tamtejszy rynek samocho-
dów elektrycznych zdominował Nissan Leaf – 1621 
zarejestrowanych samochodów, na dalszych pozycjach 
znalazły się BMW i3 – 182, i Tesla Model S – 123 
egzemplarze, co wskazuje na zainteresowanie głównie 
samochodami tańszymi.

Pierwszym punktem w programie wizyty w Łucku 
było naukowo-techniczne seminarium zatytułowa-
ne „Współczesne trendy w zakresie rozwoju elektro-
mobilności” zorganizowane przez Łucki Narodowy 
Techniczny Uniwersytet (ŁNTU), Sieć Badawczą Łuka-
siewicz – Instytut Elektrotechniki oraz Wołyński Klub 
Automobilowy. Odbyło się ono na Wydziale Elektro-
niki i Telekomunikacji ŁNTU, a o jego wysokiej ran-

dze świadczy skład komitetu organizacyjnego, który 
stanowili dyrektor Instytutu Elektrotechniki dr Jacek 
Szczot, a ze strony Łuckiego Narodowego Technicz-
nego Uniwersytetu prorektor – doc. dr Sergiy Shym-
chuk, doc. dr Valentyn Zablotski – kierownik Katedry 
Elektroniki i Telekomunikacji, doc. dr Dmitry Somov 
– kierownik Katedry Mechaniki Stosowanej, doc. dr 
Jurij Grytsyuk – kierownik Katedry Zasilania. Celem 
seminarium było przedstawienie aktualnych zagad-
nień związanych z wdrażaniem mobilności elektrycz-
nej w ukraińskich miastach i rozwojem systemów 
smart city w świetle europejskich doświadczeń. 

W ramach seminarium przedstawiciele polskiej 
delegacji zwiedzili laboratoria badawcze Narodo-
wego Technicznego Uniwersytetu w Łucku. Spo-
śród stanowisk badawczych duże zainteresowanie 
wzbudziła zwłaszcza drukarka 3D do wykonywania 
różnego rodzaju profili, w tym artystycznych, co na 
tym etapie miało przede wszystkim walor szkolenio-
wy. Na innym stanowisku studenci prowadzili bada-
nia z zakresu robotyki i  mechatroniki – sterowania 

komputerowego pracą obrabiarki mechanicznej. 
Największe zainteresowanie wzbudziło jednak labo-
ratorium elektromobilności, w którym mieliśmy moż-
liwość obejrzeć skonstruowany samochód osobowy 
z napędem elektrycznym. 

Oficjalnego otwarcia seminarium naukowo-
-technicznego nt. trendów w rozwoju elektromobil-
ności dokonali dyrektor Instytutu Elektrotechniki dr   
Jacek Szczot oraz doc. dr Sergiy Shimchuk – pro-
rektor ds. nauki i robotyki edukacji Łuckiego Na-
rodowego Technicznego Uniwersytetu. Podczas se-
minarium podkreślano znaczenie elektromobilności 
dla przyszłego rozwoju społeczeństw, jako czynnika 
stymulującego innowacje i inwestycje, oraz ważkość 
tej problematyki z punktu widzenia ekologii i po-
stanowień paryskiego porozumienia klimatycznego 
z 4 listopada 2016 roku, które ma na celu przeciw-
działanie zmianom klimatu i globalnemu ocieple-
niu oraz degradacji i zanieczyszczeniu środowiska. 
Elektromobilność, zwłaszcza w aglomeracjach miej-
skich, może się istotnie przyczynić do realizacji jego 
założeń. Prelegenci zwracali też uwagę, że elektro-
mobilność ma szczególne znaczenie w rozwoju inte-
ligentnych miast (smart city). Są to systemy miejskie, 
w których m.in. komunikacja miejska i technologie 
informatyczne są ze sobą ściśle związane, co ma 
skutkować zwiększeniem sprawności i bezpieczeń-
stwa funkcjonowania aglomeracji miejskich.

Podczas zwiedzania laboratoriów i seminaryjnych 
dyskusji dr inż. Dmitry Somov, dr inż. Jurij Grytsyuk 
oraz dr inż. Valentyn Zablotski zaprezentowali osią-
gnięcia naukowe kierowanych przez siebie jednostek. 
Strona polska zaś przedstawiła szereg referatów doty-
czących elektromobilności. Dr inż. Artur Moradewicz, 
kierownik Zakładu Napędów Elektrycznych Ł-IEL za-
prezentował możliwości współpracy kierowanego 
przez siebie zakładu z innymi ośrodkami naukowo-
-badawczymi i przemysłem. Omówił infrastrukturę 
i systemy ładowania pojazdów elektrycznych, sys-
temy wolnego ładowania, systemy szybkiego łado-
wania w tym poprzez pantograf, systemy ładowania 
indukcyjnego oraz prowadzone badania poświę-
cone wykorzystaniu elektroniki opartej na węgliku 
krzemu SiC w konstrukcjach ładowarek pojazdów 
elektrycznych. Dr inż. Marcin Parchomiuk, kierownik 
Zakładu Energoelektroniki i Transportu Elektryczne-
go Ł-IEL przedstawił możliwości współpracy zakładu 
z ukraińskimi partnerami w dziedzinie innowacyj-
nych systemów napędu i magazynowania energii 
bezpośrednio na pokładzie pojazdów elektrycznych 

poprzez systemy bateryjne, superkondensatory lub 
wodorowe ogniwa paliwowe. 

Z kolei autor niniejszego artykułu prof. Jacek So-
snowski wygłosił referat w języku rosyjskim, dotyczący 
nowych możliwości zastosowania w elektromobilno-
ści nadprzewodników wysokotemperaturowych, cha-
rakteryzujących się unikalnymi własnościami. Są to 
w szczególności parametry takie, jak coraz wyższa 
temperatura krytyczna, obecnie sięgająca już 250 K, 
a także pola i prądy krytyczne oraz olbrzymi zamrożo-
ny strumień magnetyczny. Umożliwiają one tworzenie 
bardziej sprawnych konstrukcji silników do samocho-
dów elektrycznych, np. budowanych przez japońskie 
Sumitomo Electric Industries (SEI), olbrzymi zamrożo-
ny strumień magnetyczny zaś może zostać wykorzy-
stany w lewitacji magnetycznej. 

Natomiast Waldemar Rumiński z Ł-IEL przedsta-
wił współczesne trendy w rozwoju elektromobilności 

prof. dr hab. Jacek Sosnowski

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

Grupa polska z dyrektorami instytutów na Cmentarzu Orląt 
Lwowskich, będącym częścią Cmentarza Łyczakowskiego 
we Lwowie
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na terenach zurbanizowanych, skupiając się na świa-
towych tendencjach w rozwoju inteligentnych miast 
(smart city), w których prowadzone są prace nad po-
prawą mobilności i jakości życia mieszkańców. Omó-
wił zeroemisyjne pojazdy osobowe, dostawcze i trans-
portu zbiorowego. Przedstawił przykłady projektów 
pojazdów elektrycznych zrealizowanych w Instytucie 
Elektrotechniki. 

Następnie dr hab. inż. Witold Luty, dyrektor na-
leżącego do SBŁ Przemysłowego Instytutu Motory-
zacji (PIMOT), przedstawił metodologię prowadze-
nia procesu homologacji pojazdów elektrycznych 
przeznaczonych na rynki europejskie. Po oficjalnym 
zakończeniu seminarium uczestnicy jeszcze długo w 
kuluarach rozmawiali o możliwościach współpracy 
w rozwoju elektromobilności. 

Po merytorycznej, naukowej części wizyty goście 
z Polski udali się na zwiedzanie Łucka, a następnego 
dnia – zabytków Lwowa, wśród których zachowały się 
liczne polskie pamiątki. Po drodze zatrzymaliśmy się 
jeszcze przy restaurowanym cmentarzu polskim. We 
Lwowie piszącego te słowa, jako naukowca, szczegól-
nie zainteresował słynny Uniwersytet Lwowski, dawniej 
znany jako Uniwersytet Jana Kazimierza – gdzie dzia-
łała szkoła matematyczna skupiona wokół prof. Hu-
gona Steinhausa i prof. Stefana Banacha. Ten ostatni 
został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim, który 
uczestnicy wyjazdu mieli okazję odwiedzić. We Lwowie 
była także możliwość uczestniczenia w mszy świętej 
odprawionej w języku polskim w bazylice metropolital-
nej oraz zwiedzenia muzeum aptekarza Piotra Mikola-

scha, przy ul. Kopernika 1, u którego pracował patron 
naszej sieci Ignacy Łukasiewicz. To tam przeprowadził 
pierwszą w świecie rafinację ropy naftowej oraz skon-
struował lampę naftową. 

Kolejnym krokiem w realizacji polsko-ukraiń-
skiej współpracy był przyjazd partnerów ukraińskich 
w dniach 5–6 grudnia 2019 roku do SBŁ – Instytutu 
Elektrotechniki w Warszawie na seminarium nauko-
we pt. „Problematyka elektromobilności w Polsce i na 
Ukrainie” poświęcone głównie tematyce smart city. 
Przedstawiciele LNTU wygłosili referat na temat wa-
runków wdrażania bezpieczeństwa i komunikacji w in-
teligentnych miastach, a ze strony polskiej tematykę 
nowoczesnych rozwiązań dla smart city kontynuował 
dr inż. Krzysztof Tomczuk z Zakładu Energoelektroniki 
i Transportu Elektrycznego Ł-IEL. Rolę mechaniki sto-
sowanej w rozwoju robotyki i mechatroniki przedstawił 
doc. dr Dmitry Somov – kierownik Katedry Mechaniki 
Stosowanej ŁNTU. Dr inż. Marcin Parchomiuk omówił 
innowacyjne systemy magazynowania energii, nato-
miast o systemach ładowania samochodów w Polsce 
opowiedział dr inż. Artur Moradewicz. Referat nt. roz-
woju rynku samochodów elektrycznych na Ukrainie 
wygłosił dr inż. Valentyn Dembicki, docent Katedry 
Automobilizmu i Technologii Transporty ŁNTU, z kolei 
zagadnienia związane z homologacją samochodów 
elektrycznych w Polsce przedstawił dr hab. inż. Witold 
Luty, dyrektor Przemysłowego Instytutu Motoryzacji.

Kolejny dzień pobytu w Warszawie upłynął ukra-
ińskim partnerom na indywidualnych spotkaniach 
w Instytucie Elektrotechniki oraz PIMOT. ■
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Z życia Instytutu 
Aktualności

Ł-IEL w walce z koronawirusem

Instytut Elektrotechniki aktywnie wspiera służby 
walczące z epidemią Covid-19. Opracowaliśmy 
i wykonaliśmy przyłbice dla służb medycznych. 
Trwają także prace nad sterylizatorami, które 
niszczą bakterie i wirusy światłem UV. Prowadzimy 
też szereg działań wspierających służby i instytucje 
walczące z koronawirusem. Instytut zgłosił też 
propozycje projektów w odpowiedzi na apel 
Centrum Łukasiewicza.

fot. Artur Moradewicz

Polityka prozdrowotna Ł-IEL
W ramach prowadzonej przez Ł-IEL polityki 
prozdrowotnej zrealizowano projekt „Aktywny 
pracownik – dbałość o kondycję zdrowotną 
poprzez taniec”. Treningi i kursy tańca prowadzone 
były we współpracy z Fundacją PRO BONO 
FUTURO przez Julię Janczuk z zespołu tańca 
towarzyskiego „Junist” z Łucka na Wołyniu i Pawła 
Goca, instruktora tańca, pracownika naszego 
Instytutu.

Instytut premiuje też prozdrowotne postawy 
– pracownikom, którzy zadeklarowali, że nie palą 
tytoniu. Z tego tytułu wypłacany jest im specjalny 
dodatek.

fot. Jarosław Piekarzfo
t. 
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E-Bus” [4], który również stawia na 
elektromobilność, a autobusy elek-
tryczne są jego filarem. Działania 
w ramach tego programu spowodo-
wały wzrost zainteresowania autobu-
sami elektrycznymi. Obecnie ponad 
40 miast zgłosiło wolę przystąpienia 
do projektu, deklarując chęć zaku-
pu 819 autobusów do końca 2020 
roku [4]. 

Infrastruktura ładowania

Zarówno strukturę autobusów elektrycznych, jak 
i infrastrukturę ich zasilania należy traktować jak je-
den organizm. Z punktu widzenia układów rozdziału 
energii, dostawcą energii jest infrastruktura ładowa-
nia, z której zgromadzona energia jest odprowadza-
na w trakcie jazdy do autobusu. Źle zaprojektowana 
struktura ładowania może sprawić, że cały system 
komunikacji oparty na autobusach elektrycznych 
stanie się niewydolny [1].

Infrastruktura ładowania – typy stacji i ich roz-
mieszczenie – jest zależna od przyjętego typu tabo-
ru, a dokładniej od przyjętego typu i pojemności 

magazynów energii. Decyzja o stosowaniu określo-
nego typu baterii akumulatorów i ich pojemności 
decyduje o typie infrastruktury ładowania.

Typy stosowanych baterii charakteryzują się:
• różnymi napięciami pojedynczego ogniwa (niższe 

napięcie to większa liczba połączonych szerego-
wo ogniw, a co za tym idzie większa objętość 
i masa);

• gęstością energii – im mniejsza gęstość, tym 
większa masa i objętość;

• dopuszczalnymi prądami ładowania definiowa-
nymi jako krotność 1C, czyli prądu godzinnego 
(np. dla akumulatora 100 Ah prąd 1C wynosi 
100 A).;

• liczbą cykli ładowania-rozładowania.
Podstawowe typy baterii i ich parametry przed-

stawione są w tabeli 1. 

Ładowanie oparte o stacje ładowania 
ulokowane w zajezdniach (ładowanie 
nocne) [1]

Takie rozwiązanie pozwala na ładowanie akumu-
latorów prądem 5-godzinnym, co zapewnia długą ich 
żywotność. Wadą tego rozwiązania jest konieczność 
posiadania tej samej liczby ładowarek co autobusów 
w zajezdni oraz zastosowania akumulatorów o znacz-
nej pojemności, a co za tym idzie, dużej masie, którą 
trzeba wozić. Przyjmując, że autobus dziennie będzie 
przejeżdżał ok. 250 km przy zużyciu ok. 1,2 kWh/
km, pojemność baterii o napięciu 600 V wynosić mu-
siałaby ok. 300 kWh (przy założeniu 20% margine-
su na mogące wystąpić ryzyka). Ciężar takiej baterii 
akumulatorów zależnie od technologii może wynieść 
nawet 4000 kg. Oddzielnym zagadnieniem jest za-
pewnienie odpowiedniej ilości energii w zajezdniach 
na czas ładowania, co przy licznym taborze może być 
w wielu miastach poważnym problemem.

dr inż. Edward Bramson

Zakład Energoelektroniki 
i Transportu Elektrycznego

Typ 
baterii

Napięcie
Zakres 

napięciowy
Gęstość 
energii

Liczba 
cykli

LTO 2,3 V 2,8/1,8 V 90 Wh/kg 14 000

LFP 3,2 V 3,65/2,0 V 123 Wh/kg 4000

NMC 3,6 V 4,2/3,0 V 160 Wh/kg 3500

tab. 1. Typy baterii i ich właściwości: LTO – litowo-tytanowe, LFP – litowo-żelazowo-
fosforowe, NMC – litowo-manganowe.

Rozmieszczenie stacji ładowania autobusów 
elektrycznych

Należy jednak mieć na uwadze, że rozwój infra-
struktury transportowej rodzi także negatywne 
skutki, zwłaszcza środowiskowe, jak wysoka 

emisja CO2. Dlatego szczególnie ważne jest zapew-
nienie równowagi pomiędzy zdolnością transportu 
do służenia rozwojowi ekonomicznemu, a poszano-
waniem środowiska naturalnego i poprawą jakości 
życia w przyszłości, jak zostało to wskazane w „Stra-
tegii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą 
do 2030 r.)” [2] – dokumencie strategicznym, deter-
minującym kierunki rozwoju Polski w tym obszarze 
przez najbliższe kilkanaście lat. Emisje z transportu 
stanowią 20–25% światowej emisji CO2. Transport 
drogowy, będący najczęściej wykorzystywaną formą 
transportu, ma największy udział w tym zanieczysz-
czeniu. Według najnowszych danych odpowiada za 
około 71% emisji CO2 z sektora transportu w UE 
(dane za przewodnikiem Komisji Europejskiej dot. 
polityki transportowej „Transport”, 2014 r.). Priory-
tetem zarówno polskiej, jak i europejskiej polityki 
transportowej jest zmniejszenie emisji CO2. Ponad-

to, polityka krajowa oraz UE w dziedzinie ochrony 
środowiska koncentruje się także na takich celach, 
jak zmniejszenie emisji spalin i materiałochłonno-
ści czy oszczędność energii. Zapotrzebowanie na 
proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne i kom-
ponenty w środkach transportu jest priorytetem nie 
tylko w Polsce, ale i na świecie, w tym w szczegól-
ności w Unii Europejskiej. Polityka transportowa UE 
jest jedną z najstarszych (jej początki sięgają lat 50. 
XX w.) i do dziś pozostaje jedną z najważniejszych. 
W 2011 roku w tzw. białej księdze zatytułowanej 
„Plan utworzenia jednolitego europejskiego obsza-
ru transportu” [3] zaproponowano położenie naci-
sku na badania, innowacje i inwestycje w transport 
przyszłości, który byłby bardziej niezależny od do-
staw ropy naftowej, oraz na przygotowanie prze-
mysłu do osiągnięcia ambitnych celów w zakresie 
zmniejszania emisji CO2 w taki sposób, aby nie mia-
ło to negatywnego wpływu na mobilność. W 2016 
roku w ramach rządowego „Planu na rzecz Odpo-
wiedzialnego Rozwoju” został ogłoszony „Projekt 

Transport, a w tym transport aglomeracyjny, jest jednym z najważniejszych czynników determi-
nujących rozwój gospodarczy państw, także Polski. Rozwinięta i efektywna infrastruktura trans-
portowa, w rozumieniu nie tylko sieci drogowej, lecz także dostępności środków transportu, 
sprzyja wzmacnianiu spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej oraz przyczynia się do 
wzrostu konkurencyjności gospodarki [1].

fot. 1. Stacja ładowania pantografowego na pętli autobusowej w Warszawie [9] fot. 2. Ładowanie pantografowe na pętli autobusowej [9]
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pewnia przejazd zaledwie ok 1,2 km. Wykorzystanie 
na przystankach stacji ładowania o dużych mocach, 
rzędu kilkuset kilowatów, zapewnia dostarczenie ła-
dunku pozwalającego na przejechanie kilkunastu 
kilometrów, lecz wymaga wielkich nakładów inwe-
stycyjnych na budowę podstacji zasilających i ma-
gazynów energii, z których są ładowane baterie na 
pojazdach. 

Budowa stacji ładowania – proces 
inwestycyjny

Działania, które należy podjąć w celu utworze-
nia stanowisk do ładowania autobusów elektrycz-
nych [6, 7]:
1. Określenie lokalizacji, czyli miejsca posadowie-

nia stacji ładowania.
2. Ustalenie właściciela działki, na której planowa-

ne jest posadowienie stacji.
3. Wystąpienie z wnioskiem do dystrybutora ener-

gii elektrycznej, w celu uzyskania informacji do-
tyczącej możliwości przyłączenia do sieci stacji 
ładowania.

4. Wystąpienie do właściciela działki z wnioskiem 
o zgodę na wykorzystanie jej na cele budowla-
ne i posadowienie stacji na wskazanej działce 
(pętle autobusowe i drogi są w zarządzie ZIKiT). 
Właściciel terenu, po pozytywnym uzgodnie-
niu z nim projektu, zazwyczaj wyraża wstępną 
zgodę. Po wykonaniu projektu wydawana jest 
decyzja administracyjna uprawniająca do wyko-
rzystania działki na cele budowlane.

5. W celu określenia dalszego trybu postępowa-
nia, po uzyskaniu wstępnej decyzji lokalizacji 
stacji ładowania, istnieje możliwość wystąpie-
nia do dystrybutora energii elektrycznej z wnio-
skiem o wydanie warunków technicznych przy-
łącza.
Dla mocy do 200 kW warunki przyłączenia naj-

częściej są wydawane z sieci nN. 

Ładowanie rozproszone oparte o stacje 
ładowania ulokowane na przystankach 
krańcowych (pętlach autobusowych) [1]

Takie rozwiązanie stanowi rozsądny kompromis 
pomiędzy zasobnikiem energii umieszczonym w au-
tobusie, a wykorzystaniem infrastruktury ładowania 
w sposób ciągły. Postoje autobusów na pętlach wy-
noszą 10–12 minut i w tym czasie można „wpompo-
wać” nawet do 40 kWh, co zapewnia przejechanie 
co najmniej 30 km (dla autobusu 12-metrowego 
o zużyciu energii 1,2 kW/km). Wadą tego rozwiąza-
nia jest konieczność zapewnienia stosunkowo dużej 
mocy, ponieważ stosowane ładowarki muszą mieć 
moc powyżej 200 kW. Takie rozwiązanie wymaga 
dostępu do sieci energetycznej średniego napięcia, 
co wraz z przyległościami znacząco podnosi koszt 
instalacji. Ponadto, żeby ładowanie tego typu było 
efektywne, wskazane byłoby korzystanie z przyłą-

cza pantografowego, co także jest dodatkowym 
kosztem. Odpowiednio dobrane zasobniki energii 
umieszczone na autobusach i właściwie zaprojekto-
wana infrastruktura ładowania w zasadzie eliminują 
konieczność ładowania autobusów w zajezdniach. 
Należy też pamiętać, że bateria akumulatorów 
umieszczonych na autobusach powinna zapewniać 
co najmniej trzykrotne pokonanie trasy bez dodat-
kowego ładowania. Zaletą tego rozwiązania w sto-
sunku do poprzedniego jest zastosowanie relatywnie 
niewielkich zasobników na autobusach.

Ładowanie szybkie na przystankach 

Czas postoju autobusu na przystanku wynosi naj-
częściej kilkadziesiąt sekund i w takim czasie można 
„wpompować” niewielką ilość energii przy pomocy 
ładowarek niewymagających przyłączenia, tj. o mo-
cach do ok. 50 kW. Podczas minutowego postoju 
można dostarczyć do zasobnika ok. 1,5 kWh, co za- fot. 4. Podwieszona stacja ładowania w Krakowie [9]

Ładowanie nocne [5]
Pełne ładowanie w nocy.
• Moc ładowarki: 30–60 kW.
• Pojemność zasobnika: 160–360 kWh.
• Konieczność zapewnienia przyłącza dużej 

mocy w zajezdni.
• Zasobniki energii o dużej pojemności 

i umiarkowanej mocy.
• Zasięg 250–300 km.
Zalecana technologia baterii: NMC/LFP.

Ładowanie na pętli [5]
Szybkie doładowywanie na pętli.
• Moc ładowania: 

– zajezdnia: 30 kW – w celu wyrównania 
napięcia na celkach baterii i konserwacji, 
– przystanek: 250 kW.

• Zasobniki energii o niewielkiej 
pojemności i dużej mocy.

Zalecana technologia baterii: LTO.

Ładowanie na przystankach (szybkie)
• Moc ładowania: 400–600 kW.
• Ładowanie przez opuszczany 
z wysięgnika ładowarki odbierak.
• Czas ładowania: 15–45 s.
• Zasobnik energii 35–60 kWh.
• Zasięg 1–2 km.
Zalecana technologia baterii: LTO.

fot. 3. Ładowanie na pętli autobusowej – ładowarka pantografowa [9]
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Po zakończeniu powyższych etapów następuje od-
biór i przekazanie do eksploatacji stanowiska ładowa-
nia autobusów elektrycznych. Przebieg czasowy przebie-
gu procesu inwestycyjnego przedstawia rysunek 1 [8].

Typy rozwiązań stacji ładowania

Stacje ładowania okazjonalnego (szybkiego i przy-
stankowego) umieszczane są na ogół w przestrzeni 
miejskiej i nie zawsze można uzyskać zgodę na po-
stawienie nowej „budowli”. Istnieją rozwiązania, które 
starają się minimalizować ten problem.

Ładowarka pantografowa „odchudzona”

Miejska stacja ładowania o mocy 200 kW, wdrożo-
na na pętli autobusowej, łącząca maszt do ładowania 
pantografem i stację ładowania w jednym urządzeniu. 
Podstawa ładowarki została zmniejszona o ponad 50% 
w porównaniu ze standardowymi stacjami ładowania 
tego typu, luminacja LED sygnalizuje stan urządzenia.

Integracja stacji ładowania i masztu pantografo-
wego w jednym to zmniejszenie wpływu infrastruktury 
ładowania w mieście i oszczędność przestrzeni.

Ładowarka podziemna

Miejska ładowarka o całkowitej mocy 700 kW 
obsługująca dwa pantografy jednocześnie z mocą 
350 kW każdy. Stacja transformatorowa, rozdzielnie 
i ładowarki umieszczone pod ziemią. Maszt ładujący 
w formie litery „T” zapewnia obsługę dwóch autobu-
sów elektrycznych na jednej pętli, a zaimplemento-
wana opcja sumowania mocy pozwoli na ultraszyb-
kie doładowanie autobusów w przyszłości. Zaletą 
tego rozwiązania jest brak wizualnego wpływu na ar-
chitekturę miasta. Tego typu ładowarki zastosowano 
w Helsinkach [9].

fot.5, 6 i 7. Ładowarka podziemna w Helsinkach [9], fot. archiwum autora

rys.1. Harmonogram czasowy projektu i wykonania infrastruktury [8]

Budowa złącza kablowo-pomiarowego i dopro-
wadzenie do niego zasilania w planowanej lokaliza-
cji jest w gestii dystrybutora energii elektrycznej. Do-
prowadzenie zasilania od złącza do stacji ładowania 
leży po stronie odbiorcy (Prawo energetyczne).

Dla mocy powyżej 200 kW wydawane są warunki 
przyłączenia z sieci SN. Dystrybutor energii elektrycz-
nej doprowadza zasilanie od miejsca przyłączenia 
do swojej sieci energetycznej do stacji transforma-
torowej. Odbiorca posadawia stację transformato-
rową i wyposaża pola w stacji transformatorowej 
oraz doprowadza zasilanie ze stacji trafo do stacji 
ładowania. Po uzgodnieniu warunków przyłączenio-
wych następuje podpisanie umowy przyłączeniowej 
z dystrybutorem.

Kolejnym etapem jest zlecenie wykonania prac [7]. 
Istnieją dwa warianty postępowania.

Zlecenie obydwu wariantów następuje w trybie 
przewidzianym przepisami Prawa zamówień publicz-
nych oraz przepisów wewnętrznych zamawiającego. 
Decydując się na wariant B, należy pamiętać o tym, 
iż niezbędnym dokumentem do przeprowadzenia po-
stępowania przetargowego jest program funkcjonal-
no-użytkowy, czyli dokument określający w ramowy 
sposób oczekiwania i wymagania zamawiającego.

Wariant A:
Przewiduje dwa postępowania:
1. Wykonanie projektu.
2. Wykonanie robót budowlanych. 

Wykonawca nr 1

• uzyskanie WZiZT (Warunki Zabudowy 
i Zagospodarowania Terenu) lub ULICP 
(Ustalenie Lokalizacji Inwestycji Celu 
Publicznego) w przypadku braku planu 
miejscowego,

• wykonanie projektu budowlano- 
-wykonawczego,

• uzyskanie wszystkich niezbędnych 
zezwoleń.

Wykonawca nr 2
• wykonanie robót budowlanych,
• dostawa ładowarki.

Wariant B:
Zaprojektowanie i wybudowanie.
Postępowanie przetargowe obejmuje [7]:
1. Wykonanie projektu budowlano- 

-wykonawczego wraz z uzyskaniem 
wszystkich wymaganych prawem 
zezwoleń i decyzji, w tym:
• WZiZT (Warunki Zagospodarowania 

i Zabudowy Terenu) lub decyzji ULICP 
(Ustalenie Lokalizacji Inwestycji Celu 
Publicznego),

• zgody właściciela działki i dystrybutora 
energii elektrycznej,

• uzgodnień w ZUD (Zespół 
Uzgadniania Dokumentacji),

• konserwatora zabytków,
• WAiU (Wydział Architektury 

i Urbanistyki).
2. Prace budowlane tj. wykonanie przyłącza 

i posadowienie stacji ładowania 
autobusów elektrycznych, obejmują:
• wykonanie niezbędnych czynności 

odbiorowych u dystrybutora energii 
elektrycznej,

• uiszczenie opłaty przyłączeniowej 
i podpisanie umów warunkujących 
podanie napięcia,

• podanie napięcia,
• testy poprawności działania.
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Zaleca się przy realizacji infrastruktury przestrze-
gać następujących zaleceń:
• stosowanie normy ISO 151181 wymaganej przy 

skomunikowaniu pojazdów z ładowarkami, 
• stosowanie norm EN 61851-1, 618151-21, 

61851-22, 61851-24 dotyczących spełnienia 
norm europejskich przez systemy ładowania,

• stosowanie protokołów OCPP (Open Charge Point 
Protocol) jako standardów komunikacyjnych po-
między ładowarkami a systemami monitorowana,

• instalowanie infrastruktury modułowej z inteligent-
nym zarządzaniem mocą,

• uzyskiwanie pozwoleń na etapie przetargu. ■

rys. 2. Matrycowy układ ładowarek [9]

Ładowarka podwieszona

Miejska stacja ładowania zasilana z trakcji, 
o mocy ładowania do 80 kW. Umożliwia ładowanie 
pantografowe. Zasilanie z sieci tramwajowej o na-
pięciu nominalnym 600 V z tolerancją wahań napię-
cia zgodną z normą EN 50163 (± 20–30%).

Wdrożenie nie wymaga skomplikowanych prac 
budowlanych i pozwoleń, a jej wpływ na architekturę 
miasta jest minimalny.

Stacje zajezdniowe

Na ogół do nocnego ładowania w zajezdniach 
stosuje się indywidualne stacje mogące ładować jeden 
autobus. W Kristianstad (Norwegia) zainstalowano 
zespoloną ładowarkę 5-wyjściową, która umożliwia 
jednoczesne ładowanie pantografem i/lub wtyczką do 
pięciu autobusów mocą 5 x 40 kW, 1 x 200 kW lub 
zgodnie z priorytetami ustanowionymi w algorytmie 
ładowania. Zakłada połączenie ładowania nocnego 
z szybkim doładowaniem typu opportunity charging 
(ładowanie okazjonalne) [9].

Ładowanie matrycowe

Moduł o całkowitej mocy ładowania do 1 MW 
umożliwiający obsługę 20 autobusów elektrycznych: 
ładowanie nocne 50 kW na autobus i szybkie doła-

dowanie do 250 kW. W skład modułu wchodzi 20 
ładowarek o mocy 50 kW każda konfigurowanych 
w taki sposób, że mogą przekazywać moc wertykal-
nie lub horyzontalnie sąsiednim stanowiskom łado-
wania. System matrycowy jest zintegrowany ze stacją 
transformatorową SN/nN i z nadrzędnym systemem 
zarządzania flotą autobusową.

Podsumowanie

Wybór typu magazynów energii określa jedno-
znacznie rodzaj infrastruktury i typ systemu ładowa-
nia. Ładowanie nocne o niskich kosztach ładowarek 
wymaga baterii o bardzo dużej pojemności i masie 
co powoduje zmniejszenie ładowności pojazdu, a to 
z kolei możliwość przewiezienia mniejszej liczby pasa-
żerów. Najdroższy system szybkiego ładowania dużą 
mocą umożliwia zastosowanie autobusów o większej 
pojemności oraz tańszej i lżejszej baterii. Okupione 
to jest jednak bardzo małym zasięgiem. W przypadku 
awarii jednej z ładowarek na trasie, linia zostaje wy-
łączona z eksploatacji i należy uruchomić rezerwowe 
autobusy spalinowe.

W trakcie realizacji infrastruktury ładowania moż-
na napotkać na następujące trudności:
• brak interoperacyjności pomiędzy producentami 

ładowarek a dostawcami autobusów,
• przewymiarowanie lub, co gorsze, niedoszacowa-

nie infrastruktury,
• opóźnienia w uzyskaniu zezwoleń i w organizowa-

niu przełączeń.

Wiata garażowa Natoni & Saule 
dla samochodów elektrycznych
Firmy Natoni i Saule Technologies pracują wspólnie 
nad projektem zasilanej energią słoneczną 
wiaty garażowej do ładowania samochodów 
elektrycznych, która jest autonomiczną jednostką 
niewymagającą zewnętrznego zasilania. Jej 
konstrukcja zawiera 12 modułów słonecznych 
o całkowitej mocy 3,36 kW, które, nie wpływając 
na estetykę i trwałość wiaty, wytwarzają energię 
wystarczającą do ładowania jednocześnie 
dwóch samochodów elektrycznych. System 
magazynowania energii skonstruowany jest 
z  baterii litowo-tytanowych LTO/GEL, które 
pozwalają na ładowanie i rozładowanie bardzo 
wysokimi wartościami prądu przez 20 000 cykli. 
Całkowita zmagazynowana energia osiąga 
wartość do 15 kWh, a układ może pracować 
w temperaturach otoczenia od –30°C do +60°C. 
Obecnie firma Saule Technologies utworzona 
przez Olgę Malinkiewicz – pierwszą Polkę, która 
zdobyła tytuł „Innovator of the Year” w konkursie 
„Innovators Under 35” organizowanym przez „MIT 
Technology Review” – opracowuje nową metodę 
produkcji ogniw fotowoltaicznych z wykorzystaniem 
perowskitów, opartą na nanoszeniu ich techniką 
nakładanego druku. Otwiera to nowe możliwości 
konstrukcji ogniw fotowoltaicznych w postaci 
cienkich, giętkich paneli o dowolnym kształcie 
i różnej przezroczystości, czułych nawet na słabe 
światło słoneczne, co umożliwia stosowanie ich 
także w zabudowie miejskiej.

Wiadomości

na podstawie materiałów prasowych Natoni i Saule 
Technologies, opracowanie JS 

fot. 8. Podwieszona stacja ładowania w Krakowie [9]
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Rozwój ładowarek energoelektronicznych 
w Łukasiewicz – Instytucie Elektrotechniki

Elektromobilność1 jest przedmiotem szerokich ba-
dań i rozwija się dynamicznie zarówno na świe-
cie, jak i w kraju. Do ważniejszych czynników 

przemawiających na rzecz rozwoju pojazdów elek-
trycznych (BEV  – ang. Battery Electric Vehicle) należą:

• brak spalin i hałasu,
• niski koszt eksploatacji 

w porównaniu do samo-
chodów z silnikami spali-
nowymi (1:3),

• wysoka sprawność (silniki 
elektryczne > 90%, spali-
nowe rzędu 35–40%),

• prosta konstrukcja napędu 
elektrycznego bez skrzyni 
biegów i sprzęgła,

• możliwość odzyskiwania energii w czasie hamo-
wania i doładowywanie akumulatorów (zależnie 
od stylu jazdy od 5 do 20%),

• możliwość ładowania akumulatorów w okresach 
zmniejszonego zapotrzebowania na energię 
elektryczną (w nocy i w południe) – co obniża 
koszty.
Jednakże mimo znacznego postępu w technolo-

gii BEV wciąż istnieją ograniczenia w ich masowym 
stosowaniu. Należą do nich przede wszystkim: wyso-

ka cena samochodów elektrycznych (około 30–50% 
wyższa niż odpowiednika z silnikiem spalinowym),
• niewielki zasięg na bazie jednego ładowania 

akumulatorów,
• długi czas ładowania akumulatorów,
• brak rozwiniętej infrastruktury do ładowania aku-

mulatorów.
Wiele spośród tych problemów pomaga rozwią-

zać zaawansowana i nowoczesna energoelektronika. 
Dlatego też energoelektronika wkroczyła szeroko do 
elektromobilności, obejmując trzy specyficzne dzia-
ły: architektury systemów zasilania stacji ładowania 
(w szczególności ładowania ultraszybkiego), systemów 
ładowarek akumulatorów oraz regulowanych napę-
dów elektrycznych z silnikami prądu przemiennego. 

Infrastruktura do ładowania pojazdów elektrycz-
nych, jej koszty, dostępność i osiągi stanowią ważne 
czynniki, które bezpośrednio wpływają na płynność 
przejścia na elektromobilność. Istnieją różne odmiany 
technologii ładowania pojazdów elektrycznych, normy, 
wymagania, różne podejścia technologiczne i różne 
poziomy ładowania (zarówno pod względem mocy, 
jak i czasu). W tabeli 1 przedstawiono klasyfikację i pa-
rametry oraz przyporządkowane rodzaje gniazd stoso-
wanych aktualnie w terminalach ładowarek.

Przyłącze sieciowe

Ładowanie 
zwykłe 

sieć 1-fazowa

Ładowanie 
zwykłe 

sieć 3-fazowa

Ładowanie szybkie
i ultraszybkie

U=230 V AC 
I=16 A 

P=3,7 kW

U=400 V AC 
I=32 A 

P=22/43 kW

U=500 V AC 
I=250 A 

P=220 kW

U=600 V 
DC I=400 A 
P=240 kW

Rodzaj gniazda 
zasilania

Typ 2 Mennekes Typ 2 Mennekes CCS CCS CHAdeMO

C
za

s 
ła

d
o

w
a

n
ia

Pojemność 
akumulatora (A) (B) (C) (C)

100 kWh ca. 27 h 4.5/2.5 h ca. 30 min ca. 25 min

40 kWh ca. 11 h 60/120 min ca. 10 min ca. 10 min

20 kWh ca. 5,5 h 30/60 min ca. 5 min ca. 5 min

10 kWh ca. 3 h 15/30 min < 5 min < 5 min

tab. 1. Rodzaje terminali ładowania wg norm IEC 61851-1, VDE 0122-1

Wymagana moc ładowania

Do zapewnienia szybkiego i ultraszybkiego łado-
wania baterii akumulatorów BEV konieczna jest odpo-
wiednio duża moc ładowarek, co wynika z podstawo-
wych praw fizyki: P = E/t, gdzie: P – moc ładowarki 
w W, E – energia akumulatora w Wh, t – czas ładowa-
nia w godzinach (h). Dlatego do naładowania w 80% 
baterii 100 kWh (samochód Tesla S 100D) w cza-
sie 15 min wymagana jest ładowarka o mocy rzędu 
320 kW (rys. 1). 

Jeżeli na publicznej stacji będzie 10 punktów ła-
dowania ultraszybkiego, to jednoczesne ładowanie 
wymaga 10 x 320 kW = 3,2 MW mocy. Oczywiście 
jeszcze większe moce wymagane są w przypadku ła-
dowania baterii autobusów elektrycznych lub ultrakrót-
kich czasów ładowania (< 5 min). Wymagany poziom 
mocy może nie być dostępny w każdej lokalizacji, 
szczególnie w obszarach o słabo rozwiniętych sieciach 
elektroenergetycznych lub w miastach o dużej gęsto-
ści rozmieszczenia stacji ładowania. Może także nie 
być optymalny w sensie wykorzystania dostępnej mocy. 
Dlatego aktualnie rozwijane są nowoczesne koncep-
cje architektury zasilania stacji ładowania z uwzględ-
nieniem odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz lo-
kalnych magazynów (zasobników) energii.

Podstawowe topologie przekształtników 
energoelektronicznych

Przed prezentacją systemów ładowarek omówio-
ne zostaną podstawowe topologie przekształtników 

stanowiących ich główne części składowe. Zasadni-
czo obejmują one dwie grupy: prostowniki aktywne 
AC-DC oraz przekształtniki prądu stałego DC-DC.

Na rysunku 2 pokazano topologie prostowników 
aktywnych AC-DC, które – dzięki zastosowaniu tran-
zystorów mocy (IGBT – Insulated Gate Bipolar Tran-
sistor lub ostatnio MOSFET SiC) i filtrów biernych, 
a także odpowiednich systemów sterowania cyfrowe-
go (DSP – Digital Signal Processor) – mają szereg 
ważnych z punktu widzenia sieci zasilającej zalet:
• sinusoidalny kształt prądu pobieranego z sieci,
• stanowią dla sieci odbiornik liniowy spełniający wy-

magania norm o niskim współczynniku zawartości 

dr inż. Artur Moradewicz,  
dr inż. Rafał Miśkiewicz,  

prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

Zakład Napędu Elektrycznego

rys. 1. Wymagana moc ładowania w funkcji czasu naładowania 
do 80% pojemności baterii akumulatorów

rys. 2. Topologie dwukierunkowych prostowników aktywnych AC-
DC: a) mostek jednofazowy, b) mostek trójfazowy

a)

b)

1 Elektromobilność: to określenie ogólne 
odnoszące się zarówno do technicznych 
i eksploatacyjnych aspektów dotyczących 
pojazdów z napędem elektrycznym 
EV, technologii oraz infrastruktury 
ładowania, jak również kwestii społeczno-
gospodarczo-prawnych związanych 
z projektowaniem, produkcją, nabywaniem 
i używaniem pojazdów elektrycznych. 
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harmonicznych (THDi ≤ 5%),
• możliwość niezależnego sterowania przepływem 

mocy czynnej i biernej przy zapewnieniu wysokiej 
dynamiki sterowania,

• w szczególności możliwość pracy z jednostkowym 
współczynnikiem mocy, tzn. praktycznie bez pobo-
ru mocy biernej z sieci,

• dwukierunkowy przepływ energii pomiędzy stroną 
AC i DC.
W układach zasilania sieciowego, z wyjątkiem 

systemów małej mocy (rys. 2a), zazwyczaj stosowane 
są prostowniki aktywne trójfazowe (rys. 2b). W grupie 
przekształtników napięcia stałego DC-DC wyróżnia 
się układy nieizolowane (rys. 3) oraz układy izolo-
wane transformatorem w.cz. (rys. 4). Jako końcowy 
przekształtnik napięcia stałego zasilany z szyny DC 
mogą być użyte wszystkie znane topologie np. obni-
żające, obniżająco-podwyższające, Cuk, SEPIC oraz 
ZETA, zapewniające dwukierunkowy przepływ ener-
gii. Na rysunku 3 przedstawiono trzy topologie naj-
częściej stosowane, przy czym wariant na rysunku 3b 
generuje na wyjściu zmianę polaryzacji z „+” na „–”, 
co nie zawsze jest pożądane. 

Efektywnym rozwiązaniem, w szczególności w za-
kresie mocy powyżej 100 kW, jest podział przepływu 
energii na n identycznych sekcji. Redukuje to znacz-
nie pulsacje prądu dzięki technice przesunięcia im-
pulsów napięcia, a ponadto zapewnia wysoką spraw-
ność rzędu 98,5% i łatwą optymalizację parametrów 
oraz wymiarów dzięki budowie modułowej.

Istnieje wiele topologii z transformatorem izolują-
cym w.cz., na rysunku 4 pokazano dwie z nich. Jeśli 

dwa mostki są niezależnie modulowane, wówczas taka 
topologia nazywana jest DAB (ang. Dual Active Brid-
ge) i zapewnia dwukierunkowy przepływ energii oraz 
możliwość pracy przy zmiennych zakresach napięcia 
strony pierwotnej i wtórnej, co stanowi uniwersalne 
rozwiązanie. Ponadto można stosować technikę re-
zonansową zapewniającą redukcję strat łączeniowych 
w tranzystorach oraz zakłóceń elektromagnetycznych 
(ang. EMI). Stosowane są także wersje DAB trójfazowe.

Systemy ładowarek

Współczesne ładowarki akumulatorów pojazdów 
elektrycznych BEV są urządzeniami energoelektronicz-
nymi, które mogą być ulokowane zarówno w pojeź-
dzie (ang. on-Board), jak i poza nim (ang. off-Board), 
przeznaczonymi do zasilania baterii akumulatorów 
energią elektryczną dostarczaną z udostępnionej od-
powiedniej architektury zasilającej (rys. 5).

Ładowarki on-Board mają zazwyczaj małą moc 
z uwagi na ograniczenia zawiązane z wagą, gaba-
rytami oraz kosztami i w efekcie wymagają długich 
czasów ładowania. Natomiast umieszczone poza 
pojazdem ładowarki off-Board nie mają ograniczeń 
związanych z wagą i gabarytami i dlatego mogą mieć 
większą moc, przez co zapewniają szybkie lub ultra-
szybkie ładowanie zarówno AC, jak i DC (rys. 1). 

Niezależnie od wykonania, ładowarki muszą reali-
zować odpowiednie algorytmy sterowania zapewnia-
jące kontrolę parametrów baterii i zapewnić ładowa-
nie bezpieczne, sprawne, i kończące się w zalecanym 
czasie. Typowa idealna charakterystyka ładowania po-

kazana jest na rysunku 6 i wy-
stępują w niej trzy tryby: 
• ładowanie prądem o stałej 

wartości (CC – ang. Con-
stant Current) przy napię-
ciu niższym od wartości 
dopuszczalnej w danej 
temperaturze, 

• ładowanie napięciem 
o stałej wartości (CV 
– ang. Constant Voltage) 
malejącym prądem,

a) b) c)

rys. 3. Topologie nieizolowanych przekształtników napięcia stałego DC-DC: a) przekształtnik obniżająco-podwyższający napięcie stałe 
Buck-Boost, b) przekształtnik obniżająco-podwyższający napięcie stałe Buck-Boost ze zmianą polaryzacji napięcia wyjściowego, c) układ 
modułowy (interleave)

rys. 4. Topologie dwukierunkowych przekształtników DC-DC z transformatorem izolującym w.cz.: 
a) układ mostkowy, b) układ półmostkowy

a) b)

• zakończenie procesu ładowania określone warto-
ścią prądu (np. C/8).
Najczęściej stosuje się ładowanie prądem okre-

ślanym jako 1C, którego wartość zapewnia w ciągu 
godziny przeniesienie ładunku elektrycznego rów-
nego pojemności akumulatora. Oczywiście w sys-
temach ładowania szybkiego i ultraszybkiego prąd 
ładowania osiąga wyższe wartości, do rzędu 5C.

Z uwagi na rozrzut parametrów i zróżnicowanie 
warunków pracy poszczególnych ogniw składających 
się na baterię pojazdu BEV, w procesie ładowania 
i rozładowania stosowane są układy monitoringu 
i kontroli (BMS – ang. Battery Management System) 
określające temperaturę, ładunek/napięcie i jego 
wyrównywanie, ograniczenie prądu rozładowania, 
pomiar impedancji wewnętrznej, etc. 

Topologie ładowarek 

Możliwe są dwa rodzaje przepływu energii pomię-
dzy pojazdami BEV i siecią elektroenergetyczną, jak 
to pokazano na ogólnym schemacie blokowym ła-
dowarki jednokierunkowej i dwukierunkowej (rys. 7).

Ładowarki jednokierunkowe

Ładowarki z prostownikami diodowymi mogą łado-
wać akumulatory BEV, ale nie mogą zwracać energii do 
sieci. Ładowarki te zazwyczaj korzystają z mostka diodo-
wego w połączeniu z filtrem i przekształtnikiem DC-DC. 
Aktualnie przekształtniki takie są stosowane w jednym 
stopniu w celu ograniczenia kosztów, masy, 
objętości i strat. Można także użyć transfor-
matorów izolujących o wysokiej częstotliwo-
ści, jeśli wymagana jest izolacja galwanicz-
na. Na rysunku 8 przedstawiono taki układ 
jednokierunkowy zawierający diodowy pro-
stownik mostkowy, układ korekcji współ-
czynnika mocy (PFC – ang. Power Factor 
Correction) oraz izolowany przekształtnik 
DC-DC z falownikiem rezonansowym, 
transformatorem w.cz. oraz prostownikiem 
diodowym po stronie wtórnej. 

Przy zapewnieniu kontroli prądu ładowania, ła-
dowarki jednokierunkowe spełniają większość wy-
magań użyteczności przy jednoczesnym uniknięciu 
kosztów i problemów związanych z bezpieczeństwem 
występujących w ładowarkach dwukierunkowych.

Ładowarki dwukierunkowe

Typowe ładowarki dwukierunkowe 
mają dwa stopnie: aktywny prostownik 
sieciowy zapewniający pracę z jednostko-
wym współczynnikiem mocy oraz dwukie-
runkowy przekształtnik DC-DC do regu-
lacji prądu baterii. Mogą być budowane 
w konfiguracji z izolowanym lub nieizo-
lowanym przekształtnikiem DC-DC. Pod-
czas pracy w trybie ładowania pobierają 
prąd sinusoidalny o zdefiniowanym kącie 

fazowym dla kontroli przepływu mocy czyn-
nej i biernej. W trybie rozładowania łado-

warka powinna zwracać również prąd w kształcie 
sinusoidalnym. Dwukierunkowa ładowarka realizu-
je zwrot energii akumulatora z powrotem do sieci 
(w funkcjonalności V2G) i stabilizację mocy. Przy-
kładowa topologia pokazana na rysunku 9 oprócz 
prostownika aktywnego zawiera nieizolowany dwu-
kierunkowy przekształtnik DC-DC. Posiada on tyl-
ko dwa tranzystory, co znacznie upraszcza obwody 
sterowania. Jednakże dwa dławiki wysokoprądowe 
na wyjściu zwiększają gabaryty, ciężar i cenę. Prze-
kształtnik DC-DC można zastąpić układem z izola-
cją w topologii DAB (rys. 4), co zwiększa gęstość 
upakowania energii, ale wymaga większej liczby 
tranzystorów mocy i skomplikowanego sterowania. 

rys. 5. Ilustracja dwóch typów ładowarek akumulatorów BEV: 
umieszczonej w pojeździe (on-Board) oraz poza pojazdem (off-Board)

rys. 6. Typowa charakterystyka ładowania baterii akumulatorów litowych

rys. 7. Schemat blokowy ładowarki jedno- i dwukierunkowej
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rys. 10. Przykład ładowarki zintegrowanej z falownikiem 
zasilającym silnik indukcyjny

Oczekuje się, że ładowarki dwukierunkowe znaj-
dą zastosowanie głównie w przypadku infrastruktury 
poziomu (B) – wyspecyfikowanego w tabeli 1 – po-
nieważ limity mocy i kosztów na poziomie (A) są zbyt 
niskie. Natomiast na poziomie (C) podstawowym 
celem jest minimalizacja czasu ładowania (dołącze-
nia) i dostarczania znacznej energii tak szybko, jak to 
możliwe.

Ładowarki zintegrowane

Aby zminimalizować wagę, objętość i koszt za-
proponowano integrację funkcji ładowania z funk-
cją napędu elektrycznego. Jest to możliwe tylko pod 
warunkiem, że ładowanie i jazda nie są jednocze-
sne. Przykład takiej prostej ładowarki zintegrowanej 
pokazano na rysunku 10, gdzie jako dodatkowe 
komponenty występują tylko dwa styczniki K1 i K2 
umożliwiające rekonfigurację układu z trójfazowego 
falownika zasilającego silnik podczas jazdy na jed-
nofazowy prostownik mostkowy podczas ładowania. 
Przy czym uzwojenia stojana silnika L1L2L3 wykorzysty-
wane są jako dławiki prostownika aktywnego, dzięki 
czemu zbędne są dodatkowe dławiki.

Jednakże moc silnika napędowego dobierana jest 
do warunków jazdy, a nie ładowania. Dlatego średnia 
moc ładowania musi być ograniczona do poziomu 
mocy znamionowej silnika. Ogólnie, dla zwiększenia 
mocy ładowania, wykorzystuje się bardziej złożone 
systemy zawierające kilka silników i/lub falowników.

Bezstykowe ładowarki indukcyjne

W odróżnieniu od ładowarek konwencjonalnych 
wykorzystujących do doprowadzenia energii elektrycz-
nej gniazda i wtyki, system zwany IPT (ang. Inductive 
Power Transfer) wykorzystuje pole magnetyczne wokół 
uzwojenia pierwotnego (rys. 11) z prądem o częstotli-
wości 20–100 kHz do przesyłu energii do jednego lub 
kilku uzwojeń wtórnych (rys. 12) – bezstykowo. Takie 
ładowarki indukcyjne osiągają wysoką sprawność tyl-
ko dla szczelin powietrznych dla których współczynnik 
sprzężenia magnetycznego wynosi k ≥ 0,1. Dlatego 
typowo IPT pracują ze szczeliną powietrzną 1–40 cm, 
osiągając moce rzędu do 200 kW i więcej [1]. W za-
kresie wyższych mocy stosuje się rdzeń dla zwiększenia 
sprzężenia magnetycznego, gdyż współczynnik k wzra-
sta proporcjonalnie do względnej przenikalności ma-
gnetycznej (100 do 1000 dla materiałów ferrytowych). 
Przykładowa topologia dwukierunkowej ładowarki 
indukcyjnej IPT opracowanej w Łukasiewicz – Instytut 
Elektrotechniki (Ł-IEL) w Warszawie, pokazana jest na 
rysunku 13 [4]. 

rys. 8. Ładowarka jednokierunkowa z przekształtnikiem DC-DC z izolacją 
transformatorem w.cz.

rys. 9. Ładowarka dwukierunkowa z nieizolowanym 
przekształtnikiem DC-DC

rys. 14. Publiczne Punkty Ładowania (PPŁ) pojazdów elektrycznych

W celu redukcji strat na indukcyjnościach rozpro-
szenia w uzwojeniu pierwotnym i wtórnym zastosowa-
no szeregowe pojemności kompensujące Cs. Dzię-
ki temu układ pracuje w warunkach rezonansu, co 
dodatkowo pozwala na redukcję strat łączeniowych 
w wyniku przełączania tranzystorów i diod przy zero-
wym prądzie (ZCS – ang. Zero Current Switching) lub 
napięciu (ZVS – ang. Zero Voltage Switching). Dlate-
go ładowarki indukcyjne osiągają sprawność powy-
żej 90%. Ich podstawowe zalety to bezpieczeństwo, 
łatwość automatyzacji procesu ładowania, wygoda 
użytkowania oraz możliwość ładowania dynamiczne-
go podczas ruchu pojazdu. Do wad należą skompli-
kowane projektowanie i wyższe koszty.

Ładowarki opracowane i wykonane w Ł-IEL

Ł-IEL był jedną z pierwszych krajowych instytucji, 
które zajęły się opracowywaniem stacji ładowania 
pojazdów elektrycznych. W ramach realizowanego 
w Instytucie Elektrotechniki projektu „Budowa rynku 
pojazdów elektrycznych, infrastruktury ich ładowania 
– podstawą bezpieczeństwa energetycznego” (PO IG,  
Działanie 5.1 Dyfuzja Innowacji) którego koordynato-
rem była Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A., 
opracowano terminale ładowania pojazdów elektrycz-
nych (rys. 14). W ramach tego projektu opracowano 
również Garażowe Punkty Ładowania pojazdów elek-
trycznych (rys. 15), o parametrach podobnych do PPŁ. 

Obecnie opracowane terminale ładowania i ich 
konstrukcje są modernizowane i rozbudowywane. 
W konstrukcjach tych zostały zabudowane i udo-
stępnione ładowarki EV dostosowane do ładowania 
nowoczesnych pojazdów EV, są to: ładowarki AC 
o mocy 3 kW, 22 kW i 2x22 kW. W fazie przygotowa-
nia jest montaż w tych terminalach bardziej złożonych 
modułów mocy ładowarek: 

• ładowarka 3 kW,
• ładowarka 10 kW.

rys. 13. Dwukierunkowa ładowarka bezstykowa bazująca na indukcyjnym transferze mocy IPT

rys. 15. Garażowe Punkty Ładowania (GPŁ) pojazdów elektrycznych

rys 11. Cewka pierwotna  – umieszczona na lub w podłożu 
/ miejscu parkingowym

rys. 12. Cewka wtórna – montowana pod pojazdem
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Zakończenie i wnioski

Aktualnie układy energoelektroniczne w zagadnie-
niach elektromobilności rozwijane są w trzech głównych 
działach: architektura systemów zasilania stacji ładowa-
nia, ładowarki baterii akumulatorów oraz regulowane 
napędy z silnikami prądu przemiennego. 

Rozwój ładowarek energoelektronicznych zapewni 
poprawę jakości energii pobieranej z sieci dzięki po-
wszechnemu stosowaniu prostowników diodowych 
z korekcją współczynnika mocy (PFC) lub prostowników 
aktywnych AC-DC dodatkowo umożliwiających dwu-
kierunkowy przepływ energii (w celu wykorzystania ba-
terii akumulatorów BEV jako rozproszonego magazynu 
energii V2G). Należy oczekiwać także dalszego rozwo-
ju systemów ładowarek indukcyjnych zapewniających 
większe bezpieczeństwo i komfort, a także ładowarek 
zintegrowanych z napędem. 

Ogólnie, w odniesieniu do układów energoelektro-
nicznych w elektromobilności, należy oczekiwać, że sto-
sowanie elementów półprzewodnikowych mocy nowej 
generacji na bazie materiałów SiC i GaN oraz topolo-

gii wielopoziomowych pozwoli na dalszą redukcję strat 
oraz ich gabarytów i ciężaru. Jednakże projektowanie 
takich systemów, z uwagi na liczne, nieliniowo powią-
zane parametry i zmienne, jest zagadnieniem skompli-
kowanym i wymaga użycia metod optymalizacji wielo-
kryterialnej. Dlatego tematyka ta stanowi interesujący 
temat przyszłościowych badań i rozwoju prowadzonych 
również w Łukasiewicz – Instytucie Elektrotechniki. ■
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Ładowarka indukcyjna CET-1 o mocy 3 kW –  schemat blokowy

Parametry ładowarki 3 kW z przetwornicą DAB

Zasilanie 1-fazowy prostownik 
aktywny

Obciążenie 1-fazowy falownik 
napięcia

Napięcie wejściowe UDC(IN) 400 V

Napięcie wyjściowe UDC(OUT) 400 V

Maksymalny prąd 
wejściowy IIN(MAX)

8 A

Maksymalny prąd  
wyjściowy IOUT(MAX)

8 A

Sprawność ≥ 95% przy PNOM

Tętnienia napięcia 
wyjściowego ± 5 V

Dokładność regulacji 
napięcia wyjściowego ± 5% UDC(OUT)MAX

Dokładność regulacji prądu 
wyjściowego ± 3% I(OUT)MAX

Częstotliwość łączeń 40 kHz / 125 kHz

Moduł ładowarki 3 kW

Parametry ładowarki 10 kW z przetwornicą DAB

Zasilanie 3-fazowy prostownik aktywny

Obciążenie akumulator

Napięcie wejściowe UDC(IN) 600–700 V

Napięcie wyjściowe UDC(OUT) 200–500 V

Maksymalny prąd wejściowy IIN(MAX) 17 A

Maksymalny prąd  
wyjściowy IOUT(MAX)

50 A

Sprawność ≥ 95% przy PNOM

Tętnienia napięcia wyjściowego ± 5 V

Dokładność regulacji napięcia 
wyjściowego ± 5% UDC(OUT)MAX

Tętnienia prądu wyjściowego
1,5 A dla f < 10 Hz 
6 A dla f < 5 kHz 
9 A dla f < 150 kHz

Dokładność regulacji prądu 
wyjściowego ± 3% I(OUT)MAX

Częstotliwość łączeń 40 kHz / 125 kHz

Moduł ładowarki 10 kW

Specyfikacja systemu CET-1

Parametry i założenia
1. Ładowanie bezkontaktowe.
2. Moc ładowania co najmniej do 3 kW 

(rekomendowana).
3. Sprawność systemu ładowania 

bezkontaktowego powyżej 80%.
4. Odległość między płytami (cewkami)  

15–30 cm (do ustalenia z klientem).
5.  Wymiary płyt cewek: 60 cm x 50 cm x 5 cm.
6. Masa podzespołów instalowanych 

na pojeździe:
• L2 cewka wtórna z obudową 20 kg,
• P2 Ładowarka Pokładowa do 10 kg 

– uzależnione od zastosowanego układu 
chłodzenia.

7. Masa podzespołów instalowanych poza 
pojazdem:
• L1 cewka pierwotna z obudową 20 kg,
• P1 Sterownik Ładowania 

– uzależnione od zastosowanej obudowy 
i systemu montażu, tj.: naścienny, 

ładowarka wolnostojąca.
8. Ochrona pojazdu przed działaniem pola 

magnetycznego.
9. Tolerancja na niewspółosiowość parkowania:

• ± 10 cm z boku na bok, 
• ± 7,5 cm z przodu do tyłu.

10. Czas rozpoczęcia transferu energii 
doładowania baterii przez system bezstykowy: 
max. 1 min.

11. Zasilanie z sieci EE – 230 V, 50–60 Hz.
12. Informacje na interfejsie użytkownika 

systemu ładowania bezkontaktowego 
(do ustalenia z klientem):
• położenie płyt (cewek) względem siebie,
• czas ładowania (timer),
• wartość przetransferowanej energii,
• szacowany stan naładowania baterii (info 

z BMSa).
13. Komunikacja CAN z baterią (do ustalenia 

z klientem).
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Akumulatory w pojazdach elektrycznych

Głównym motywem powstania oraz nie-
ustannego rozwoju technologii związanej 
z pojazdami elektrycznymi jest zminimali-

zowanie emisji szkodliwych dla zdrowia substan-
cji, potocznie zwanych spalinami, w skład których 
wchodzą głównie tlenki węgla, azotu i siarki. 

Źródłem zasilania napędu pojazdów elek-
trycznych jest akumulator, na który składa się 
kilka ogniw. Cechuje je zdolność do gromadze-
nia oraz uwalniania energii elektrycznej. Wiąże 
się to z faktem, że w urządzeniu tym zachodzą 
odwracalne reakcje chemiczne pomiędzy jonami 
znajdującymi się w elektrolicie oraz na zanurzo-
nych w nim elektrodach. Dzięki temu akumula-
tor może pracować w dwóch trybach: ładowania 
– gdy energia elektryczna jest przetwarzana na 
chemiczną, oraz rozładowywania – gdy następuje 
proces odwrotny i urządzenie oddaje nagroma-
dzoną energię.

Bateria do pojazdów elektrycznych powinna 
cechować się dużą liczbą cykli pracy, dużą ener-
gią właściwą oraz dostateczną trwałością. Nie-
które rodzaje dostępnych na rynku akumulatorów 
charakteryzują się tzw. efektem pamięci. Zjawisko 
to powstaje zarówno podczas ładowania akumu-
latora, który nie został w pełni rozładowany, jak 
i podczas wielokrotnego nadmiernego ładowania 
(pozostawienie na zbyt długi czas naładowanego 
akumulatora podłączonego do sieci). Stopnio-
wa utrata wody w elektrolicie i jego krystalizacja 
przyspiesza proces rozładowywania.

Podział akumulatorów oparty jest na składzie 
chemicznym elektrolitu oraz budowie elektrod. 
W związku z tym wyróżniamy: 
• akumulator kwasowo-ołowiowy,
• akumulator litowo-jonowy (Li-ion),
• akumulator litowo-polimerowy (LiPo),
• akumulator niklowo-kadmowy (NiCd),
• akumulator niklowo-metalowo-wodorkowy (NiMH).
Poniżej krótka charakterystyka każdego z nich. 

Akumulator kwasowo-ołowiowy

Tworzą go dwie elektrody: ołowiowa (Pb) oraz 
z dwutlenku ołowiu (PbO2) zanurzone w 37% roz-
tworze kwasu siarkowego (H2SO4). W trakcie rozła-
dowywania akumulatora na anodzie (Pb) zachodzi 
reakcja utleniania, na katodzie (PbO2) zaś redukcji. 
Z kolei podczas ładowania, dostarczony z zewnątrz 
prąd elektryczny powoduje rozpad osadzonej na 
elektrodach soli – siarczanu ołowiu (PbSO4) – na 
jony. Procesy te zostały ukazane w sposób schema-
tyczny na rysunku 1.

W przypadku zasilania pojazdów elektrycznych 
stosowane są akumulatory do głębokich rozłado-
wań o zwiększonej liczbie cykli pracy. W standar-
dowym akumulatorze samochodowym liczbę łado-
wań i rozładowań szacuje się na 500–800 cykli, 
w przypadku ulepszenia zaś zakres ten podnosi się 
do 1200–1500 cykli. Pozostałe parametry charak-
teryzujące akumulator kwasowo-ołowiowy:
• energia właściwa: 25–40 Wh/kg,
• moc właściwa: 15 W/kg,
• objętość ogniw: 93 dm3,
• zasięg teoretyczny pojazdu: 47 km,
• samorozładowanie: ok. 5% na miesiąc.

Akumulator litowo-jonowy

Tworzą go elektrody: węglowa oraz z tlenków 
metali zanurzonych w elektrolicie, na który składają 
się w większości sole litowe. Akumulatory te są naj-
częściej wykorzystywane do zasilania napędu pojaz-
dów samochodowych, głównie hybrydowych. Proces 
ładowania odbywa się dwuetapowo (rys. 2):

rys. 1. Schemat ładowania i rozładowywania akumulatora. H3O
+ 

i SO4
2- to odpowiednio: jon hydroniowy oraz jon siarczanowy 

powstające podczas reakcji utleniania i redukcji elektrod [8], rys. 
Pko na podstawie Sundance Raphael/Wikipedia/CC-BY-SA-4.0

mgr inż. Patrycja Iwanek 

Zakład Napędów Elektrycznych

1. CC (ang. Constant Current) – ładowanie prądem 
stałym.

2. CV (ang. Constant Voltage) – ładowanie napię-
ciem stałym do czasu, gdy prąd spadnie.

Główną cechą akumulatorów Li-ion przema-
wiająca na ich korzyść jest wysoka gęstość energii 
w stosunku do masy urządzenia. Wartość ta wy-
nosi 110–160 Wh/kg, dla innych ogniw zaś, np. 
NiCd lub NiMH, mieści się w zakresie odpowiednio  
30–50 oraz 55–70 Wh/kg. 

Istotne jest, aby nie przegrzać akumulatora li-
towo-jonowego podczas procesu ładowania, gdyż 
może to doprowadzić do jego rozszczelnienia się, 
a w najgorszym przypadku do wybuchu.

Trwałość tego typu akumulatora zależy od spo-
sobu przechowywania oraz temperatury pracy. Licz-
bę możliwych cykli ładowań szacuje się od 500 do 
nawet 1000. Istnieje zależność między napięciem 
końcowym, a malejącą pojemnością akumulatora 
wraz ze wzrostem liczby cykli. Im wyższe napięcie, 
tym szybciej spada pojemność wraz z każdym ko-
lejnym procesem ładowania/rozładowywania. Tak 
więc, aby czas życia akumulatora Li-ion był dłuższy, 
zaleca się obniżenie jego napięcia końcowego.
Parametry akumulatora litowo-jonowego:
• energia właściwa: 110–160 Wh/kg,
• moc właściwa: 370 W/kg,
• objętość ogniw: 147 dm3,
• zasięg teoretyczny pojazdu: 187 km,
• samorozładowanie: ok. 3% na miesiąc.

Akumulator litowo-polimerowy

Jest modyfikacją akumulatora Li-ion, który za-
wiera kobalt i mangan, a ciekły elektrolit zastąpiono 
stałym w postaci przewodzących polimerów, w skład 
których wchodzą sole litu. Dzięki temu zwiększono 
bezpieczeństwo podczas używania akumulatora 
litowego, poprzez wyeliminowanie ryzyka samoza-
płonu przy przegrzaniu. Najczęściej ma postać pro-
stokątnych poduszek (rys. 3).

Parametry oraz trwałość tego rodzaju baterii są 
podobne jak w przypadku akumulatora Li-ion.

Akumulator niklowo-kadmowy

W akumulatorach tych jedna z elektrod jest po-
kryta kadmem (anoda), druga zaś zasadowym tlen-
kiem niklu (NiO(OH)). Są one zanurzone w wodnym 
roztworze wodorotlenku potasu. Akumulatory tego 
typu wykazują odporność na złe warunki pracy, ta-
kie jak wysoka temperatura oraz wstrząsy i drgania. 
Są ponadto tanie oraz łatwe w montażu i obsłudze. 
Mimo wielu zalet, od pewnego czasu są stopniowo 
wypierane przez akumulatory NiMH.

Akumulatory niklowo-kadmowe wytrzymują na-
wet do 1000 cykli ładowania i rozładowywania. 
Jednakże ładowanie ich nie należy do najprost-
szych, gdyż charakteryzują się efektem pamięci, któ-
ry znacząco wpływa na obniżenie trwałości baterii. 
W związku z tym baterie tego rodzaju są wyposażo-
ne w czujniki mierzące ich temperaturę. Pozostałe 
parametry akumulatora niklowo-kadmowego:
• energia właściwa: 30–50 Wh/kg,
• moc właściwa: 120 W/kg,

rys. 2. Wykresy przedstawiające proces ładowania akumulatora 
typu Li-ion. Prąd ładowania 1C oznacza wartość prądu równą 
liczbowo pojemności akumulatora, przykładowo: prąd 1C dla 
akumulatora 4500 mAh to 4500 mA [4]

rys. 3. Przykładowy akumulator litowo-polimerowy [4]

inż. Łukasz Mitkowski

Zakład Napędów Elektrycznych

Pojazd elektryczny najczęściej kojarzony jest 
z samochodem. Jednakże jest to pojęcie szer-
sze, odnoszące się również do pojazdów ko-
munikacji miejskiej oraz międzymiastowej, 
do których zaliczają się elektryczne autobusy, 
trolejbusy, tramwaje oraz pociągi. Coraz czę-
ściej spotykane są również elektryczne rowe-
ry i hulajnogi. 
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• objętość ogniw: 113 dm3,
• zasięg teoretyczny pojazdu: 60 km,
• samorozładowanie: ok. 20% na miesiąc.

Akumulator niklowo-metalowo-wodorkowy

Wyparł z użycia akumulator NiCd ze względu na 
zastąpienie trującego kadmu metalami takimi jak: 
wanad, tytan, cyrkon, nikiel, chrom, żelazo oraz ko-
balt. Podczas ładowania tego typu akumulatora wy-
dziela się gazowy wodór, który, reagując z metalami, 
tworzy wodorki. 

Akumulator NiMH charakteryzuje się o wiele 
mniejszym efektem pamięci, występuje za to efekt 
leniwej baterii polegający na spadku napięcia zna-
mionowego, gdy akumulator nie jest w pełni rozła-
dowywany. Pozostałe parametry akumulatora niklo-
wo-kadmowego:
• energia właściwa: 55–70 Wh/kg,
• moc właściwa: 170 W/kg,
• objętość ogniw: 88 dm3,
• zasięg teoretyczny pojazdu: 93 km,
• samorozładowanie: ok. 30% na miesiąc.

Inne rodzaje akumulatorów

Alternatywą dla baterii stosowanych w pojazdach 
elektrycznych są ogniwa paliwowe, a w szczególności 
wodorowo-tlenowe, których schemat przedstawiono 
na rysunku 5. 

Źródłem cząsteczek wodoru i tlenu są związki 
chemiczne, takie jak metan bądź metanol. Na ano-
dzie zachodzi utlenianie, w wyniku którego powstają 

kationy wodorowe, a uwolnione elektrony powodu-
ją redukcję cząsteczek tlenu. Zjawisku temu towa-
rzyszy generowanie prądu umożliwiającego zasila-
nie układów elektronicznych pojazdu. Ogniwa takie 
mogą również być stosowane w celu dodatkowego 
ładowania baterii pokładowej w trakcie jazdy. Wiele 
tego typu ogniw jest obecnie poddawanych bada-
niom mającym na celu określenie ich sprawności 
elektrycznej, mocy oraz optymalnych zakresów tem-
peratur pracy.

Oprócz prac nad ogniwami wodorowymi trwają 
badania nad bateriami zawierającymi inne pierwiast-
ki. Duże nadzieje pokładane są w ogniwach z grafe-
nu oraz nanowłókien.

Podsumowanie

Z powyższego zestawienia wynika, że najlepszymi 
parametrami charakteryzują się baterie litowo-jono-
we, stąd też one są najczęściej wykorzystywane do 
zasilania pojazdów elektrycznych, w tym większości 
samochodów, m.in.: Tesla, Mercedes, BMW, Audi, 
Toyota czy Renault. Baterie litowo-jonowe są również 
najczęściej spotykanymi bateriami do zasilania lek-
kich pojazdów, takich jak elektryczne hulajnogi czy 
rowery (rys. 4). 

Zalety zasilania pojazdów energią 
elektryczną:
• zmniejszenie emisji spalin do środowiska – co jest 

szczególnie ważne w przypadku dużych miast, 
w których duża liczba samochodów spalinowych 
powoduje silne zanieczyszczenie,

• mniejszy koszt zasilania pojazdów niż w przypadku 
silnika spalinowego.

rys. 5. Schemat budowy ogniwa wodorowego: 1 – wodór,  
2 – miejsce przepływu elektronów, 3 – odbiornik energii, 4 – tlen, 
5 – katoda, 6 – elektrolit, 7 – anoda, 8 – woda, 9 – jony 
hydroksylowe [6], rys. Darryl Ring na podstawie Chabacano 
/Wikipedia/ CC BY-SA 3.0

rys. 4. Rower elektryczny Boston firmy Geobike zasilany baterią 
Li-ion 20 Ah, fot. www.geobike.com.pl

Wady zasilania pojazdów energią 
elektryczną:
• stosunkowo wysoki koszt baterii,
• mniejsze prędkości maksymalne osiągane przez 

pojazdy elektryczne w porównaniu ze spalinowymi,
• długi czas ładowania baterii – obecnie trwają pra-

ce nad zwiększeniem pojemności baterii pokłado-
wych oraz zmniejszeniem samorozładowania,

• mniejszy zasięg samochodów elektrycznych w po-
równaniu z ich odpowiednikami spalinowymi 
– problem ten coraz częściej eliminowany jest 
dzięki zastosowaniu w pojazdach ogniw wodoro-
wych, które zasilają baterię w trakcie jazdy.
Głównym celem badań nad zasilaniem pojazdów 

elektrycznych jest stworzenie baterii z możliwością jak 
najszybszego ładowania, o jak najmniejszej masie 
oraz jak największej pojemności. Stanowi to ambitne 
wyzwanie dla inżynierów. Z roku na rok technologia 
związana z pojazdami elektrycznymi będzie się roz-
wijać i zarówno koszt baterii, jak i osiągi pojazdów 
elektrycznych ulegną polepszeniu. ■

Politechnika Warszawska 
uzyskała status uczelni 
badawczej
Politechnika Warszawska znalazła się w gronie 
dziesięciu najlepszych polskich uczelni, które 
w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia 
Badawcza” uzyskały status uczelni badawczych. 
10 lutego 2020 roku odbyło się z tej okazji 
uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki 
Warszawskiej, w którym uczestniczył minister nauki 
i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Celem 
konkursu jest wsparcie wyłonionych uczelni, 
umożliwiające im konkurencję z najlepszymi 
ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. 
Międzynarodowy zespół ekspertów związanych 
z sektorem nauki i szkolnictwa wyższego wyłonił 
dziesięć uczelni, które spełniły ustawowe warunki 
konkursu dotyczące kategoryzacji naukowej danej 
uczelni oraz oceny kierunków prowadzonych 
przez nią studiów. W ramach realizacji projektu, 
mającego na celu transformację PW w ośrodek 
naukowy światowego formatu, przewiduje się 
utworzenie centrów badawczych związanych 
z priorytetowymi obszarami badawczymi oraz 
wspieranie innowacyjności uczelni, m.in. poprzez 
program „Innowacyjna PW” i przez utworzenie 
funduszu akceleracyjnego dla firm spin-off. 
Przewidywany jest także system nagród dla twórców 
najlepszych publikacji i patentów, wprowadzenie 
innowacyjnych metod kształcenia oraz wsparcie 
szczególnie utalentowanych studentów. Jak 
zaznaczył minister Jarosław Gowin, w perspektywie 
siedmiu lat PW może liczyć na dofinansowanie na 
ten cel w wysokości 365 mln zł. 

Wiadomości

na podstawie komunikatu MNiSW, opracowanie JS,  
fot. Politechnika Warszawska
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Analiza możliwości wykorzystania materiałów 
nadprzewodnikowych w elektromobilności

Rozwój technologii otrzymywania wysokotempe-
raturowych przewodów nadprzewodnikowych 
pierwszej i drugiej generacji umożliwił wyko-

rzystanie ich jako uzwojenia silników elektrycznych 
o znacznie mniejszych gabarytach niż silników kon-
wencjonalnych. Dla przykładu: zasilany napięciem 
6,6 kV silnik o wielkiej mocy 36,5 MW i 120 obro-
tach na minutę z uzwojeniem miedzianym ma masę 
180–250 ton, a jego odpowiednik z uzwojeniem 
nadprzewodnikowym – poniżej 75 ton. Niższe zu-
życie materiałów prowadzi do redukcji gabarytów 
silników nadprzewodnikowych oraz oszczędności 
energii wynikającej zarówno z mniejszej masy ob-
racającego się wirnika, jak i znacznie niższych niż 
w przypadku uzwojenia miedzianego strat mocy 
podczas pracy silnika. 

Te istotne z punktu widzenia elektromobilno-
ści zalety silnika z uzwojeniami 
nadprzewodnikowymi zostały 
dostrzeżone i już kilka lat temu 
japońska Toyota testowała pro-
totyp samochodu Toyota Crown 
zasilanego wysokotemperaturo-
wym nadprzewodnikowym silni-
kiem elektrycznym o mocy 165 
kW produkcji Sumitomo Electric 
Industries (SEI) z siedzibą w Osa-
ce (Japonia). W silniku tym uz-
wojenia zostały nawinięte z prze-
wodów nadprzewodnikowych 
pierwszej generacji typu DI-BSC-
CO, produkowanych pod zwięk-
szonym ciśnieniem właśnie przez 
Sumitomo. 

Oprócz konstrukcji silników 
elektrycznych uzwojenia nad-
przewodnikowe, szczególnie wy-
sokotemperaturowe, mogą być 
wykorzystywane także w elektro-

magnesach oraz indukcyjnych ładowarkach samo-
chodów elektrycznych. Istotną rolę odgrywa wówczas 
tzw. parametr dobroci Q takich uzwojeń, zapewnia-
jący lepszą transmisję energii elektrycznej w obszarze 
częstotliwości rezonansowej. Podobnie zresztą wy-
gląda sytuacja w przypadku wysokiej klasy urządzeń 
komunikacji radiowej, gdy wyższy parametr dobroci 
uzwojeń nadprzewodnikowych pozwala na bardziej 
czysty przekaz sygnału, co ma znaczenie szczegól-
nie w łączności satelitarnej o wysokiej częstotliwości 
pasma przenoszenia lub w łączności wojskowej np. 
z okrętami podwodnymi.

Jednak najbardziej spektakularnym zastosowa-
niem nadprzewodników w elektromobilności jest 
wykorzystanie tych materiałów do lewitacji pocią-
gów na poduszce magnetycznej (tzw. maglev). Po-
ciągi takie, pierwotnie traktowane jako rozwiązanie 

Unikalne własności nadprzewodników – szczególnie wysokotemperaturowych – przede wszyst-
kim wysoka temperatura krytyczna (w związku LaH10 pod ciśnieniem 200 GPa równa już 250 K), 
a także wyższe pole krytyczne Bc2 (ponad 100 T), olbrzymi zamrożony strumień i wysokie prądy 
krytyczne stwarzają możliwość wykorzystania tych materiałów w różnych działach elektrotech-
niki. Niniejszy artykuł omawia stan obecny i perspektywy zastosowania materiałów nadprze-
wodnikowych, w tym wysokotemperaturowych, w elektromobilności. Decydujące dla rozwoju 
tej dziedziny jest opracowanie nowej technologii otrzymywania ceramicznych, wysokotempe-
raturowych materiałów nadprzewodnikowych w postaci przewodów, a także wielkich domen 
– ziaren lub kryształów – charakteryzujących się olbrzymim zamrożonym strumieniem magne-
tycznym rzędu kilkunastu tesli.

fot. 1. Pociąg linii Transrapid Szanghaj, fot. www.pixabay.com

egzotyczne, zaczynają stopniowo wchodzić do eks-
ploatacji – pierwsza obsługiwana przez taki pociąg 
regularna linia działa w Chinach na ponad 30-ki-
lometrowej trasie na lotnisko Pudong w Szanghaju 
(fot. 1). Jest to wspólna inwestycja niemiecko-chiń-
ska, mająca jednak charakter bardziej reklamowy 
niż komercyjny, gdyż nadal podobno do ceny każ-
dego biletu trzeba dopłacać. 

Ciekawe jest również to, że pociąg ten skon-
struowany został we współpracy z Niemcami. 
W Niemczech już w latach 80. XX w. prowadzono 
zaawansowane prace nad pociągiem na poduszce 
magnetycznej i między rokiem 1989 a 1991 funk-
cjonowała w Berlinie linia MBahn (MagnetBahn), 
która była drugą na świecie komercyjną linią na 
poduszce magnetycznej. Jednak awarie, w tym wy-
padnięcie wagonu z torów, a przede wszystkim przy-
wrócenie w zjednoczonym już Berlinie linii metra łą-
czącej obie części miasta spowodowały zamknięcie 
lewitującej kolei MBahn. Pierwsza zaś komercyjna 
linia maglev funkcjonowała w Birmingham w Anglii 
w latach 1984–1995 na torze o długości 600 m 
i rozwijała prędkość 42 km/h. 

Po zamknięciu MBahn prace nad lewitującym 
pociągiem były w Niemczech kontynuowane głów-
nie przez firmę Transrapid. Na torze o długości 31,5 
km pojazd osiągał prędkość 431 km/h podczas nor-
malnej eksploatacji oraz 501 km/h podczas rekor-
dowej próby prędkości ustanowionej w 2003 roku. 
Przypomnijmy, że obecna maksymalna prędkość po-
ciągu w technologii maglev wynosi 603 km/h. Jed-
nak katastrofa pojazdu Transrapid w 2006 roku na 
torze w powiecie Emsland w Dolnej Saksonii (Niem-
cy), w której zginęły 23 osoby, przyczyniła się do za-
mknięcia tego projektu, który jednak kontynuowany 
był we współpracy niemiecko-chińskiej. Nadmień-
my, że przyczyny katastrofy nie były związane z funk-
cjonowaniem mechanizmów samego pociągu, lecz 
wypadek spowodowany był przez połamane pod-
czas wichury gałęzie drzew nieuprzątnięte w porę 
przez obsługę toru. 

Zasada działania pociągu typu maglev polega 
na wykorzystaniu silnika liniowego, w którym induk-
cja magnetyczna wytwarzana jest przez elektroma-
gnesy konwencjonalne – jak w niemieckim rozwią-
zaniu, lub nadprzewodnikowe – jak ma to miejsce 
w japońskich konstrukcjach. Poza tym materiały nad-
przewodnikowe wykorzystywane są w tych konstruk-
cjach do stabilizacji położenia pojazdu. W Japonii 
oprócz prób wykorzystania pociągu lewitującego 

maglev w sieci szybkich kolei Shinkansen, łączących 
najbardziej odległe miejscowości tego kraju (łączna 
długość linii 3,3 tys. km), od 2005 roku funkcjonuje 
lewitujący na poduszce magnetycznej pociąg Lini-
mo, kursujący niedaleko Nagoi na trasie o długości 
prawie 9 km. 

Stały rozwój technologii nadprzewodnikowych 
już wkrótce powinien umożliwić wykorzystanie 
w konstrukcjach pociągów lewitujących maglev 
nie tylko nadprzewodników niskotemperaturowych, 
lecz także wysokotemperaturowych. Nadmieńmy, 
że właśnie dzięki wykorzystaniu wysokotemperatu-
rowych przewodów nadprzewodnikowych, skon-
struowano ostatnio w Narodowym Laboratorium 
Silnych Pól Magnetycznych (NHMFL) w USA elektro-
magnes o rekordowej indukcji magnetycznej 45,5 T, 
co daje pojęcie o skali rysujących się w tym zakresie 
możliwości. Wielkość odpychania magnetycznego 
jest bowiem proporcjonalna do wytworzonej przez 
oddziałujące obiekty indukcji magnetycznej. Istotne 
oczekiwania wiąże się także z lewitacją litych nad-
przewodników wysokotemperaturowych nad ma-
gnesami trwałymi Zjawisko to wykorzystuje zarówno 
idealny diamagnetyzm nadprzewodników (fot. 2), 
jak też olbrzymi zamrożony strumień litych mono-
krystalicznych lub wielkoziarnistych nadprzewodni-
ków wysokotemperaturowych. Rekordowe wartości 
tej zamrożonej indukcji wynoszą nawet 17 T, co jest 
wartością wielokrotnie przekraczającą zamrożony 
strumień w magnesach stałych, nawet tak silnych jak 
neodymowe. ■

prof. dr hab. Jacek Sosnowski

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

fot. 2. Widok lewitacji magnetycznej, fot ktsdesign/Shutterstock
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Przewody nawojowe  
– ich rola w elektrotechnice  
i kryteria doboru

Przewodem nawojowym nazywamy okrągły drut miedziany lub aluminiowy, pokryty bardzo 
cienką warstwą termicznie utwardzonej żywicy syntetycznej o wysokiej odporności elektroizo-
lacyjnej. Przewody tego typu są niezastąpione w produkcji wielu urządzeń elektrycznych. Znaj-
dują zastosowanie w przemyśle elektrotechnicznym, samochodowym, energetyce, górnictwie, 
AGD, aparaturze pomiarowej, elektronarzędziach czy systemach chłodniczych. Stanowią waż-
ny komponent do produkcji uzwojeń transformatorów, silników elektrycznych, generatorów, 
cewek, przekaźników, styczników, dławików, falowników itp. 

mgr inż. Lech Górecki

Specjalista
Zakład Technologii i Materiałoznawstwa 

Elektrotechnicznego

Drabina z 1. poł. XX w. jest sprzętem pomocniczym 
w laboratorium, w którym wykonywane są badania 

i pomiary fotometryczne opraw i źródeł światła. Należała 
do wyposażenia dawnego Zakładu Techniki Świetlnej IEL, 
a obecnie służy Sekcji Badań Bezpieczeństwa i Fotometrii 

w Laboratorium Badawczo-Wzorcującym(należącym 
do Centralnego Laboratorium Inżynierii Elektrycznej 

Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki).

Przewody nawojowe różnią się wytrzymałością 
mechaniczną, chemiczną, elektryczną i cieplną. 
Pierwszą grupę stanowią te o wysokich właści-

wościach termicznych i odporności chemicznej. 
Wykorzystuje się je przede wszystkim w przemyśle 
samochodowym, silnikach i transformatorach, jak 
również w różnego typu elektronarzędziach. Dzięki 
wysokiej wytrzymałości z powodzeniem korzystają 
z nich producenci maszyn i urządzeń z branży chłod-
niczej. Druga grupa to przewody samolutujące, któ-
re są lutowane bez usuwania izolacji. Sprawdzają 
się głównie w aparatach i urządzeniach pomiaro-
wych, telekomunikacyjnych, radiowych i telewizyj-
nych oraz w silnikach o małej mocy. Do trzeciej 
grupy zaliczamy przewody samospiekające służące 
do uzwojeń bez dodatkowej impregnacji, cewek 
bezkarkasowych itp. Istnieją też specjalistyczne druty 
nawojowe, które przeznaczone są do wykonywania 
uzwojeń pracujących w wodzie. Warto jednak wie-
dzieć, że najwyższa dopuszczalna temperatura przy 
długotrwałej pracy przewodów wynosi w takim wy-
padku 95°C. 

Z uwagi na zróżnicowane potrzeby 
klientów, przewody nawojowe emaliowa-
ne produkowane są w szerokim asorty-
mencie:
• miedziane lub aluminiowe,
• okrągłe lub prostokątne (okrągłe 

o średnicach 0,071–5,00 mm, 
prostokątne o przekrojach od 
0,10 x 2,20 mm do 16,00 
x 4,00 mm),

• o różnym stopniu grubości izo-
lacji: Grade 1, Grade 2, 
Grade 3, Grade 1B, 
Grade 2B,

• o wzmocnionej izolacji 
(FIW), bez defektów,

• o wskaźniku tempera-
turowym od 120 do 
240°C,

• z zastosowaniem różnych typów izolacji – odpornych 
na narażenia mechaniczne, termiczne, chemiczne, 
koronowe, ułatwiające lutowanie i umożliwiające 
spiekanie.
Bardzo istotnym parametrem przewodów jest klasa 

temperaturowa, która pozwala wybrać przewód odpor-
ny na konkretne warunki termiczne panujące w czasie 
eksploatacji, takie jak zróżnicowane i wahające się 
temperatury, nawet do 240°C.

Wykorzystywane w komponentach wielu maszyn 
i urządzeń przewody nawojowe, aby były w stanie za-
chować wymagane właściwości, muszą być wykonane 
z odpowiednich materiałów i odpowiednią technolo-
gią. Niezbędne jest właściwe dopasowanie ich do typu 
eksploatacji. Powinny charakteryzować się pożądaną 
odpornością mechaniczną, chemiczną, elektryczną 
i cieplną. Parametry te powinny być okresowo spraw-
dzane i większość producentów wykorzystujących prze-
wody nawojowe wdraża politykę jakości, która określa 
częstotliwość i rodzaj testów. Kluczowy jest więc wybór 
dostawcy zapewniającego przewody nawojowe odpo-

wiedniej jakości.
W Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie 

Elektrotechniki, Zakładzie Technologii i Materia-
łoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu, 
wykonywane są badania wymiarów, odporności 
mechanicznej, chemicznej, elektrycznej i cieplnej 

wszystkich typów przewodów emalio-
wanych w pełnym zakresie normy wie-
loczęściowej PN-EN 60851. Część 
z tych badań wchodzi w zakres badań 
akredytowanych w laboratorium (nu-
mer akredytacji PCA AB 067). Prowa-

dzone są także badania określenia 
wskaźników temperaturowych 

materiałów elektrotechnicz-
nych w oparciu o normę wie-
loczęściową PN-EN 60216, 
w tym przewodów emalio-
wanych w oparciu o normę 
PN-EN 60172. ■

Galeria fotografii Ł-IEL

fot. Katarzyna Szczot
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Prof. dr hab. inż. Tadeusz Janowski  
– 58 lat pracy naukowej

Profesor Tadeusz Janowski urodził się 27 sierp-
nia 1933 roku w Bogumiłowie koło Piotrkowa 
Trybunalskiego. Szkołę podstawową ukończył 

w 1948 roku w Rozprzy, a szkołę średnią – Państwo-
wą Szkołę Techniczno-Przemysłową w Piotrkowie Try-
bunalskim – w 1952 roku, uzyskując tytuł zawodowy 
technika elektryka. W roku 1953 ukończył roczny 
Państwowy Wyższy Kurs Techniczno-Pedagogiczny 
we Wrocławiu i otrzymał nakaz pracy w Zasadniczej 
Szkole Zawodowej w Szczecinie. W grudniu 1953 
roku został powołany do pełnienia zasadniczej służ-
by wojskowej, którą odbywał w Malborku i Gdańsku 
oraz na poligonie w Drawsku.

Edukacja i praca w Łodzi 

Po odbyciu służby wojskowej Tadeusz Janowski 
rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politech-
niki Łódzkiej i ukończył je w roku 1960. Egzamin 
dyplomowy złożył w lutym 1961 roku. Pracę magi-
sterską pt.: „Transformator bezjarzmowy” wykonał 
pod opieką prof. Eugeniusza Jezierskiego, twórcy 
polskiej szkoły transformatorowej. Najważniejsze 
wnioski i wyniki tej pracy zostały opublikowane 
w „Zeszytach Naukowych Politechniki Łódzkiej”, co 
należało do rzadkości i było wyrazem uznania dużej 
wartości otrzymanych rezultatów badawczych.

Po ukończeniu studiów mgr inż. Tadeusz Janow-
ski podjął pracę w Katedrze Maszyn Elektrycznych 
i Transformatorów Politechniki Łódzkiej kierowa-
nej przez prof. Eugeniusza Jezierskiego. W latach 
1961–1963 był zatrudniony na stanowisku nauko-
wo-badawczym, a od 1963 roku jako starszy asy-
stent. Główna problematyka jego badań naukowych 
w okresie pracy w Łodzi to badania doświadczalne 
i teoretyczne strat dodatkowych w elementach kon-
strukcji transformatorów. Już w tym czasie cieszył się 
uznaniem w oczach przełożonych, o czym świadczy 
fragment opinii prof. Janusza Turowskiego: „Dzięki 
wyróżniającej go wśród innych pracowników doj-
rzałości życiowej i zawodowej oraz wytrwałości ba-
dacza, już jego praca dyplomowa, dotycząca pola 
rozproszenia transformatorów bezjarzmowych, nosi-
ła cechy samodzielnej pracy naukowo-badawczej, 

o oryginalnym rozwiązaniu stanowiska doświadczal-
nego i podstaw teoretycznych”. 

W okresie pracy w Politechnice Łódzkiej brał 
udział w pracach naukowo-badawczych prowadzo-
nych w zakładach przemysłowych, m.in. w Kopalni 
Węgla Brunatnego „Adamów” w Zagłębiu Koniń-
skim, Hucie „Łaziska” czy Fabryce Transformatorów 
i Aparatury Trakcyjnej „Elta” w Łodzi. W ten sposób 
już na początku kariery zawodowej zdobywał cen-
ne doświadczenie i umiejętności, które ułatwiły mu 
aplikację wyników badań naukowych do praktyki 
przemysłowej.

Wśród ważniejszych osiągnięć naukowych Tade-
usza Janowskiego z tego okresu można wymienić: 
• opracowanie teorii, opatentowanie i zbudowanie 

oryginalnego przyrządu pomiarowego – kompen-
sacyjnej przystawki watomierzowej, umożliwiają-
cej pomiary mocy przy bardzo małym współczyn-
niku mocy cosφ i bardzo niskim napięciu; 

• zdefiniowanie i naukowe uzasadnienie poję-
cia „krytycznej odległości” kadzi od uzwojeń 
w transformatorach, umożliwiającej wyznaczanie 
niemierzalnych wcześniej strat mocy w kadziach 
wielkich transformatorów; 

• doświadczalne wyznaczanie zastępczych współ-
czynników odbić zwierciadlanych prądu prze-
miennego w masywnej ścianie stalowej; 

• przygotowanie układu pomiarowego i metody 
wyznaczania na podstawie pomiaru, pojedyn-
czych reaktancji X1 oraz X2 niektórych typów 
transformatorów. 
Lata pracy w Politechnice Łódzkiej (1961–1966) 

zaowocowały rozprawą doktorską „Metody do-
świadczalne wyznaczania strat obciążeniowych 
w transformatorze występujących poza uzwojenia-
mi”. Promotorem był prof. Janusz Turowski, a re-
cenzentami prof. Eugeniusz Jezierski z Politechniki 
Łódzkiej oraz prof. Władysław Lech z Instytutu Elek-
trotechniki w Warszawie.

Czas ten został scharakteryzowany przez promo-
tora jako: „jeden z głównych etapów rozwoju osobo-
wości T. Janowskiego, jako wytrwałego i konsekwent-
nego badacza, o rzadko spotykanej intuicji, logice 
i syntetycznym umyśle prawdziwego eksperymentato-

W grudniu 2019 roku profesor Tadeusz Janowski zakończył długoletnią pracę w Instytucie 
Elektrotechniki w Warszawie, przechodząc na emeryturę. Artykuł przybliża najważniejsze wy-
darzenia w karierze zawodowej i pracy naukowej Pana Profesora od jej początków w Poli-
technice Łódzkiej do najważniejszych osiągnięć w czasach pracy w Politechnice Lubelskiej oraz 
w Łukasiewicz – Instytucie Elektrotechniki.

ra i wynalazcy. W okresie tym, prowadząc wspólne 
badania teoretyczne i doświadczalne, opublikowali-
śmy 6 prac i komunikatów naukowych oraz wykonali-
śmy kilka istotnych i nowych pod względem koncepcji 
prac dla przemysłu, których wyniki do tej pory są wy-
korzystywane z powodzeniem, w zakresie elektrody-
namiki technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem 
zjawisk zachodzących w silnych polach rozproszenia 
wielkich i specjalnych transformatorów”. Autor tej 
opinii – prof. Janusz Turowski – obok prof. Eugeniu-
sza Jezierskiego, to najczęściej wymieniani przez Ta-
deusza Janowskiego nauczyciele i mistrzowie. 

Poza działalnością zawodową Tadeusz Janowski 
w okresie łódzkim był bardzo aktyw-
ny w turystyce i sporcie jako uczest-
nik, lecz również jako organizator 
imprez turystycznych, sportowych 
i rekreacyjnych. Już jako student 
współorganizował wakacyjne obozy 
studenckie w Tatrach i spływy kaja-
kowe, a jako pracownik politechniki 
w latach 1964–67 był przewodni-
czącym zarządu ogniska TKKF przy 
politechnice. Zainicjowany przez 
niego rajd po Jurze Krakowsko-Czę-
stochowskiej stał się doroczną im-
prezą turystyczną dla pracowników 
i studentów Politechniki Łódzkiej.

Praca w Politechnice Lubelskiej 

W 1967 roku Tadeusz Janowski 
wyjechał do Lublina, ale ze wzglę-
du na realizację pracy doktorskiej 
pozostawał w ciągłym kontakcie 
z Politechniką Łódzką. W czerwcu 
1968 roku obronił w Łodzi pracę 
doktorską, a w lecie tego samego 
roku ożenił się. Kiedy w 1967 roku 
rozpoczął pracę w lubelskiej Wyższej 
Szkole Inżynierskiej, natychmiast zor-
ganizował własny zespół naukowo- 
-badawczy. Liczący wówczas pięciu 
pracowników Zespół Elektrotechni-
ki rozwinął się do 30-osobowego 
Zakładu Podstaw Elektrotechniki 
w roku 1990.

Stopień naukowy doktora ha-
bilitowanego w dyscyplinie Elek-
trotechnika uzyskał na podstawie 

monografii: „Magnetyczne potrajacze częstotli-
wości” i publikacji. Kolokwium habilitacyjne od-
było się w 1991 roku w Politechnice Łódzkiej. Re-
cenzentami dorobku naukowego w postępowaniu 
habilitacyjnym byli profesorowie Michał Jabłoński 
z Politechniki Łódzkiej, Ryszard Sikora z Politechni-
ki Szczecińskiej i Mirosław Dąbrowski z Politechniki 
Poznańskiej. Komisji przewodniczył prof. Janusz Tu-
rowski. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych 
nadał Tadeuszowi Janowskiemu urzędujący w owym 
czasie prezydent Lech Wałęsa.

Profesor Tadeusz Janowski od pierwszych miesię-
cy pracy w ówczesnej Wyższej Szkole Inżynierskiej, 

dr inż. Beata Kondratowicz-Kucewicz

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki, Lublin
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młodej rozwijającej się uczelni technicznej, wpro-
wadził utrzymany do dzisiaj zwyczaj organizowania 
zebrań naukowych. Wymagania stawiane pracow-
nikom, nie tylko w sferze pracy dydaktycznej i orga-
nizacyjnej, doprowadziły do wypracowania własnej 
tematyki badań naukowych.

Prof. Janowski był zawsze aktywnym organiza-
torem życia naukowego. W latach 1973–1975 
oraz 1982–1987 pełnił funkcję Dziekana Wydziału 
Elektrycznego i przez trzy kadencje, w latach 1975–
1981 oraz 1996–1999, Prorektora ds. nauki Poli-
techniki Lubelskiej (PL). Jego działalność przyczyniła 
się do wzrostu autorytetu uczelni. To z jego inicjaty-
wy w 1977 roku Wydział Elektryczny, jako pierwszy 
w PL uzyskał prawa doktoryzowania w dyscyplinie 
Elektrotechnika, a potem w 2000 roku prawa nada-
wania stopnia doktora habilitowanego. Uzyskanie 
tych uprawnień umożliwiło przekształcenie Wyższej 
Szkoły Inżynierskiej w politechnikę. Zwiększyło to 
atrakcyjność uczelni. Zatrudniono więcej osób ze 
stopniami doktora, doktora habilitowanego i profe-
sora. Przyspieszyło to uzyskanie nowych uprawnień 
przez wszystkie wydziały Politechniki Lubelskiej oraz 
zintensyfikowało rozwój badań naukowych i uczelni. 

Działalność dydaktyczna prof. Janowskiego zo-
stała zapoczątkowana w 1961 roku w Politechnice 
Łódzkiej w katedrze prof. Eugeniusza Jezierskiego, 
pod którego kierownictwem zdobywał umiejętności 
i doświadczenie. W Lublinie, jako kierownik katedry, 
obok własnej pracy dydaktycznej organizował pra-
cę dydaktyczną młodszych kolegów. Zorganizował 
od początku laboratoria elektrotechniki teoretycznej 
oraz opracował wraz ze swoimi współpracownikami 
cztery skrypty do tych laboratoriów i jeden do wykła-
dów. Jako jeden z pierwszych w kraju wprowadził 
do ćwiczeń laboratoryjnych z elektrotechniki teore-
tycznej modelowanie pól potencjalnych na papierze 
przewodzącym. Już w roku 1970 wprowadził w la-
boratoriach równoległy system prowadzenia ćwi-
czeń, co pozwoliło na bieżąco ściśle wiązać ze sobą 
treść wszystkich form zajęć, tj. wykładów, ćwiczeń 
rachunkowych i laboratoryjnych, i przyczyniło się do 
lepszej percepcji trudnych treści tego podstawowe-
go na kierunku elektrotechnika przedmiotu. Prof. 
Tadeusz Janowski również jako jeden z pierwszych 
wprowadził do ćwiczeń z elektrotechniki teoretycz-
nej mikrokomputery, a organizowane przez niego 
konkursy na programy mikrokomputerowe z elek-
trotechniki popularyzowały stosowanie informatyki 
wśród studentów i aktywizowały szczególnie uzdol-
nionych.

Do najważniejszych osiągnięć prof. Janowskiego 
w tym okresie należy zaliczyć:
• rozwinięcie teorii magnetycznych powielaczy 

(mnożników) częstotliwości, opracowanie metod 
ich obliczania i projektowania,

• opracowanie koncepcji i konstrukcji rodziny ory-
ginalnych (patenty) wzbudników kolumnowych 
do wstępnego podgrzewania matryc kuziennych 
i stalowych form odlewniczych,

• prace badawcze i wdrożeniowe nad rozwijaniem 
i doskonaleniem kompensacyjnych przystawek 
watomierzowych do pomiaru mocy przy małych 
cosφ i małych napięciach (patenty),

• prace z zakresu indukcyjnych wzbudników taśmo-
wych do podgrzewania rozjazdów kolejowych,

• cykl prac z zakresu układów zasilania genera-
torów plazmy niskotemperaturowej z magne-
tycznymi mnożnikami częstotliwości (patenty) we 
współpracy i na zamówienie Laboratorium Fizyki 
Plazmy w Orleanie (Francja). 
W późniejszym okresie prof. Janowski kierował też 

pracami nad z wykorzystaniem nadprzewodników. 
Tadeusz Janowski wypromował osiemnastu dok-

torów nauk technicznych, wśród których dziewięć 
osób uzyskało stopnie doktora habilitowanego, 
a cztery otrzymały tytuł naukowy profesora. Był także 
promotorem dwóch doktoratów honoris causa w PL.

Profesor Janowski zawsze przykładał wagę do 
współpracy naukowo-badawczej z przemysłem i po-
siada w tym względzie znaczny dorobek. Wiele jego 
prac wykonanych dla przemysłu ma cechy oryginal-
ności i są objęte ochroną patentową. Szereg prac 
zostało wdrożonych w zakładach przemysłowych, 
takich jak: Zakłady „EDA-Predom” w Poniatowej, 
„PZL” w Świdniku, Zakłady Maszynowe „Ursus” 
w Nisku, „Ponar” w Pruszkowie czy Wytwórnia Wód 
Mineralnych w Grodzisku Wielkopolskim.

Od początku na uwagę zasługuje bardzo ak-
tywna współpraca prof. Janowskiego i jego zespołu 
z ośrodkami zagranicznymi. Jej rezultatem są wspól-
ne badania, publikacje, staże naukowo-badawcze 
pracowników i studentów w ośrodkach naukowych 
w Japonii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Austrii, Rosji, 
Niemczech i Szwajcarii.

Prof. Janowski jest inicjatorem i przewodniczą-
cym komitetu naukowego i organizacyjnego cyklicz-
nej konferencji ELMECO (Electromagnetic Devices 
and Processes in Environment Protection) oraz kra-
jowego Seminarium Zastosowań Nadprzewodników 
(ZN), członkiem komitetów naukowych wielu konfe-
rencji krajowych i międzynarodowych.

Praca w Instytucie Elektrotechniki

Profesor Tadeusz Janowski od 1985 roku był za-
trudniony w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie, 
gdzie kierował Pracownią Technologii Nadprzewod-
nikowych w  Lublinie, utworzoną w 1980 roku jako 
Pracownia Krioelektromagnesów w nieistniejącym 
już Zakładzie Badań Podstawowych Elektrotechni-
ki Ministerstwa Przemysłu i Polskiej Akademii Nauk  

kierowanym przez prof. Tadeusza Śliwińskiego. 
Założycielem i pierwszym kierownikiem pracow-
ni był prof. Władysław Lech. Od 1985 do 2019 
roku funkcję tę pełnił prof. Tadeusz Janowski. Kiedy 
w połowie 2004 roku Zakład Badań Podstawowych 
Elektrotechniki zlikwidowano, pracownia pod nazwą 
Samodzielnej Pracowni Technologii Nadprzewodni-
kowych w Lublinie podlegała bezpośrednio dyrek-
torowi Instytutu Elektrotechniki doc. Stefanowi Para-
dowskiemu. Od 2005 roku Pracownia Technologii 
Nadprzewodnikowych została włączona do Zakładu 
Wielkich Mocy kierowanego wówczas przez prof. 
Henryka Sibilskiego.

Prof. Tadeusz Janowski przez wiele lat był człon-
kiem Rady Naukowej Instytutu Elektrotechniki. Kie-
rując pracownią w IEL oraz będąc pracownikiem 
Politechniki Lubelskiej, był pomysłodawcą oraz ini-
cjatorem realizacji kilkunastu wspólnych projektów 
badawczych z dziedziny nadprzewodnictwa. Ich 
tematyka dotyczyła separatorów magnetycznych, 
modeli fizycznych i skomputeryzowanych układów 
pomiarowych do badania stanów nieustalonych 
w magnesach nadprzewodnikowych zasobników 
energii (SMES), nadprzewodnikowych ograniczników 
prądów zwarciowych (SFCL) i transformatorów nad-
przewodnikowych. Prace te związane były także ze 
współpracą ze Zjednoczonym Uniwersytetem Badań 
Jądrowych w Dubnej (Rosja), Europejską Organizacją 
Badań Jądrowych (CERN) w Genewie (Szwajcaria), 
Uniwersytetem Cambridge (Wielka Brytania), Uniwer-
sytetem Southampton (Wielka Brytania). Wspólne ba-
dania zaowocowały kilkudziesięcioma publikacjami 
naukowymi oraz wyjazdami na konferencje między-
narodowe i krajowe. Pod kierunkiem prof. Janowskie-
go powstały liczne prace magisterskie i doktorskie na 
temat nadprzewodnictwa. Wiele z nich 
realizowano w Pracowni Technologii 
Nadprzewodnikowych. 

Jej pracownicy weszli w skład ze-
społu, w którym wraz z pracownikami 
Instytutu Elektrotechniki i Elektrotech-
nologii PL przygotowali wniosek o fi-
nansowanie Centrum Doskonałości 
Zastosowań Technologii Nadprze-
wodnikowych i Plazmowych w Ener-
getyce ASPPECT oraz wspólnie reali-
zowali projekt. W latach 2003–2006 
prof. Janowski koordynował projekt 
Centrum ASPPECT.

W pracowni prowadzone były ba-
dania nad urządzeniami nadprzewod-
nikowymi, separatorami magnetycz-
nymi, ogranicznikami prądów zwarcia 
(SFCL), magnetycznymi zasobnikami 
energii (SMES) i elektromagnesami 
o silnych polach magnetycznych. 

Profesor Tadeusz Janowski jest autorem bądź 
współautorem ponad 350 publikacji naukowych, 
12 książek i rozdziałów w książkach oraz 25 paten-
tów. Za osiągnięcia naukowe był 9-krotnie nagra-
dzany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
i ponad 30-krotnie przez Rektora Politechniki Lubel-
skiej. Jest członkiem wielu organizacji naukowych, 
takich jak: Lubelskie Towarzystwo Naukowe (LTN), 
Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), Polska 
Unia Elektrotermii, Komitet Elektrotechniki PAN 
– Sekcja Teorii Elektrotechniki i Sekcja Elektrotech-
nologii, Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektro-
magnetyzmu (PTZE), Komisja Chemii Plazmy PAN, 
amerykańskie Towarzystwo Inżynierów Elektryków 
i Elektroników (IEEE) oraz Materials Research Socie-
ty (MRS).

Profesor Janowski otrzymał liczne tytuły i od-
znaczenia. 13 maja 2013 roku Rektor Politechniki 
Lubelskiej prof. dr. hab. inż. Piotr Kacejko wręczył 
mu dyplom Honorowego Profesora PL. Był też ka-
walerem Srebrnego i Złotego Krzyża Zasługi, Krzyża 
Kawalerskiego i Oficerskiego Orderu Odrodzenia 
Polski, otrzymał medal Komisji Edukacji Narodowej, 
Zasłużony dla Lublina i dla Lubelszczyzny oraz Me-
dal Prezydenta Miasta Lublin. ■
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Profesor Tadeusz Janowski w swoim gabinecie. W grudniu 2019 roku, w wieku 86 lat, 
zakończył pracę w Instytucie Elektrotechniki i przeszedł na emeryturę. fo
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