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1 Streszczenie 

 
Pojazdy z napędem elektrycznym wydają się coraz bardziej realną alternatywą dla pojazdów 

spalinowych i mogą w znacznym stopniu przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia 

środowiska oraz emisji gazów cieplarnianych. Jednym z głównych ograniczeń jest wysoki koszt 

akumulatorów w całym cyklu eksploatacji pojazdu. Zależy on nie tylko od kosztu produkcji 

akumulatora, ale również postępującej z upływem czasu degradacji jego parametrów. 

Starzenie akumulatora jest procesem zależnym od kilku zjawisk, interakcje są złożone,  

a w niektórych przypadkach niezbyt dobrze poznane. Proces ten zachodzi w całym okresie 

eksploatacji akumulatora, zarówno kiedy jest on używany (starzenie wynikające z eksploatacji), jak  

i podczas jego przechowywania (starzenie wynikające z upływu czasu). 

Raport ten zawiera przegląd istniejącej literatury na temat starzenia akumulatorów litowo-jonowych 

przeznaczonych do pojazdów z napędem elektrycznym. Opinia publiczna ma dostęp do niewielkiej 

ilości informacji na ten temat. Niektóre z nich są mylące, a wręcz sprzeczne. Jednak 

dotychczasowe doświadczenia, symulacje oraz badań laboratoryjne umożliwiają opracowanie 

ogólnych trendów i wyciągnięcie wniosków. 

Za główne czynniki degradacji parametrów akumulatora uważa się temperaturę, poziom 

naładowania i głębokość rozładowania podczas kolejnych cykli, liczbę cykli oraz wartość prądu. 

Niektórzy autorzy proponują również inne modele degradacji. Czynniki obciążające akumulator 

mają charakter zdecydowanie daleki od liniowego i wykazują silne interakcje. Strategia mająca na 

celu wydłużenie żywotności akumulatora polega na nieustannym utrzymywaniu tych czynników na 

bezpiecznym poziomie kosztem znacznego zwiększania rozmiarów akumulatorów, systemów 

kontroli temperatury, mniejszej szybkości ładowania oraz częściowego ładowania. 

 
 

Doświadczenia koncernów Tesla i Nissan są najlepiej udokumentowane i pokazują różne 

koncepcje projektowania akumulatorów w taki sposób, aby dążyć do utrzymania utraty pojemności 

w rozsądnych granicach. 

Do wyposażenia swoich pojazdów z napędem elektrycznym koncern Tesla wybrał akumulator, 

którego skład chemiczny gwarantuje długotrwałą eksploatację, oraz stosuje skomplikowany system 

zarządzania akumulatorem (BMS), który zawiera kompletny system kontroli temperatury. System 

BMS utrzymuje temperaturę akumulatora, poziom naładowania akumulatora oraz wartość prądu  

w bezpiecznych granicach w różnych sytuacjach oraz warunkach klimatycznych, skutkiem czego 

jest dość przyzwoita degradacja parametrów wynosząca 0,15% na tysiąc mil, co odpowiada 

oczekiwaniom. 

 

Rysunek 1: Zależność między ubytkiem pojemności akumulatora w i przebiegiem w samochodzie Tesla Roadster 
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Koncern Nissan wybrał nieco mniej trwały akumulator do modelu Leaf i zastosował ograniczony 

system kontroli temperatury wyposażony tylko w system chłodzenia powietrzem. Rezultatem tego 

jest niższy koszt, ale również skrócenie żywotności akumulatora, a w niektórych wypadkach, 

zwłaszcza w gorącym klimacie, jego przedwczesne starzenie. 

 
 

 
Rysunek 2: Degradacja parametrów akumulatora w samochodzie Nissan Leaf w zależności od temperatury  

i przebiegu 

 

 
Wszystkie przeprowadzone badania dotyczące szybkiego ładowania akumulatorów pokazują że 

wpływ tego ładowania był bardzo ograniczony, zwłaszcza jeśli pojazd wyposażono w pełny system 

kontroli temperatury. 

Odnotowano, że częściowe ładowanie i rozładowanie przedłużało żywotność akumulatora ze 

względu na utrzymywanie akumulatora na optymalnym poziomie naładowania przez możliwie 

najdłuższy czas. W celu zoptymalizowania ładowania rozważa się kilka strategii opartych na 

pewnych kompromisowych rozwiązaniach, takich jak marginalny zasięg, czas eksploatacji oraz 

zastosowanie interfejsu pojazd-sieć. 

Uzyskane wyniki wydają się mieć zastosowanie do różnych stylów i cyklów jazdy bez większego 

wpływu na starzenie akumulatora, jak wynika z niektórych badań opartych na symulacjach. Co 

więcej, niektóre różnice w starzeniu prawdopodobnie można zmniejszyć. 

We wszystkich przypadkach okazało się, że system BMS, a w szczególności jego zdolności 

kontrolowania temperatury w gorącym klimacie, ma kluczowe znaczenie dla kontrolowania 

degradacji parametrów. 



Wydajność akumulatora pojazdu elektrycznego w rzeczywistych warunkach jazdy — przegląd              ECI 

5  

 

 

2 Wprowadzenie 

Pojazdy z napędem elektrycznym wydają się coraz bardziej realną alternatywą dla pojazdów 

spalinowych i mogą w znacznym stopniu przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia 

środowiska oraz emisji gazów cieplarnianych. Jednym z głównych ograniczeń jest wysoki koszt 

akumulatorów w całym cyklu eksploatacji pojazdu. Zależy on nie tylko od kosztu produkcji 

akumulatora, ale również postępującej z upływem czasu degradacji jego parametrów. 

Starzenie akumulatora jest procesem zależnym od kilku zjawisk, interakcje są złożone,  

a w niektórych przypadkach niezbyt dobrze poznane. Trwa ono przez cały czas żywotności 

akumulatora, zarówno wtedy, kiedy jest on używany, jak i podczas jego postoju, i zależy od kilku 

wewnętrznych i zewnętrznych czynników. 

Niniejsze studium jest przeglądem dostępnych danych dotyczących wpływu rzeczywistych 

warunków jazdy na starzenie akumulatorów w pojazdach z napędem elektrycznym. 

 

3 Technologie akumulatorów przeznaczonych do pojazdów z napędem 

elektrycznym 

Tradycyjnie urządzenia jezdne są wyposażone w akumulatory kwasowo-ołowiowe lub niklowe. 

Jednak w ostatnich latach uległo to zmianie. Obecnie w większości, jeśli nie we wszystkich 

komercyjnych pojazdach z napędem elektrycznym, stosuje się akumulatory litowo-jonowe  

z powodu wysokiej gęstości energii oraz ich nieustannie malejącego kosztu. Zatem niniejszy raport 

skoncentruje się na badaniu starzenia się akumulatora litowo-jonowego. 

Mając na uwadze zastosowanie, przydatne będzie rozważenie różnych rodzajów pojazdów  

z napędem elektrycznym: 

 hybrydowe pojazdy elektryczne (HEV), w których mały akumulator spełnia funkcje 

bufora energii generowanej przez silnik spalinowy (ICE); 

 elektryczne pojazdy hybrydowe ładowane z sieci (PHEV), zaopatrzone w większy 

akumulator, który może być ładowany przez silnik spalinowy lub przez podłączenie 

pojazdu do źródła energii elektrycznej; 

 pojazdy o napędzie elektrycznym z zasilaniem akumulatorowym (BEV), które są 

zasilane wyłącznie z dużego akumulatora. Nie są one wyposażone w silnik spalinowy,  

a zatem akumulator trzeba naładować ze źródła zewnętrznego. 

Przewidywane działanie oraz żywotność akumulatora będą różne dla różnych rodzajów pojazdów  

z napędem elektrycznym. Skutkiem tego żywotność akumulatora będzie zależała od strategii jego 

eksploatacji. 

Obecnie w pojazdach z napędem elektrycznym stosowane są akumulatory litowo-jonowe o rożnym 

składzie chemicznym, przy czym każdy typ charakteryzuje się inną gęstością energii, degradacją, 

stabilnością itd. W Tabeli 1 pokazano kilka przykładów. 

Tabela 1: Przykłady współczesnych pojazdów z napędem elektrycznym oraz zastosowanych w nich 
akumulatorów litowo-jonowych [1] 

 

Pojazd Biegun dodatni Biegun ujemny 

Nissan Leaf EV LMO C 

Chevrolet Volt LMO C 

Renault Fluence LMO C 

Tesla Roadster NCA C 

Tesla Model S NCA C 

BYD E6 LFP C 

Subaru G4e LVP C 

Honda Fit EV NMC LTO 
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4 Mechanizmy starzenia się akumulatorów 

 

Starzenie się akumulatorów litowo-jonowych jest powodowane przez procesy elektromechaniczne  

i mechaniczne. 

Konsekwencją tych procesów jest pewna utrata energii, którą akumulator może przechowywać 

(ubytek pojemności) oraz wzrost wewnętrznej rezystancji akumulatora, co ogranicza maksymalną 

ilość energii, jaką akumulator może dostarczyć lub którą może przyjąć (spadek mocy). Wzrost 

wewnętrznej rezystancji akumulatora również ogranicza ilość energii, którą można wydobyć  

z akumulatora przy niskim poziomie jego naładowania (SOC) w odniesieniu do określonej mocy [2], 

jak również zmniejsza efektywność konwersji [3]. 

Starzenie elektrochemiczne jest spowodowane zmianami w budowie i składzie elektrod oraz 

elektrolitu i w dużym stopniu zależy od ich właściwości chemicznych [2]. 

Większość procesów starzenia obejmuje biegun ujemny [4]. Zatem materiały z jakich jest on 

zbudowany (zwykle grafit, węgiel, tytanian lub krzem) ma kluczowe znaczenie dla właściwości 

starzenia się akumulatora. Na powierzchni elektrolitu powstaje nalot (warstwa pasywacyjna, SEI). 

Nalot ten z czasem może się pogrubiać, w pewnych warunkach może on z powrotem rozpuścić się 

w elektrolicie, pokryć się osadem litu (osadzanie się litu) lub może dojść do wytworzenia gazu. 

Procesy te mogą spowodować zmniejszenie ilości aktywnego litu dostępnego w elektrolicie, 

utrudniać interakcje między elektrodą i materiałem aktywnym oraz doprowadzić do mechanicznego 

uszkodzenia struktury elektrody. Główne skutki i przyczyny zawiera Tabela 2. 

 
Tabela 2:  Starzenie się anody litowo-jonowej — przyczyny, skutki i czynniki [4] 

 

Przyczyna Skutek Konsekwencja Czynnik hamujący Czynnik potęgujący 

Rozkład elektrolityczny (SEI) 
(nieustanna reakcja uboczna 
zachodząca w powolnym 
tempie) 

Ubytek litu Ubytek 
pojemności 

Stabilna warstwa 
SEI (dodatki) 

Wysoka temperatura 

Wzrost impedancji Spadek mocy Tempo zmniejsza 
się z upływem czasu 

Wysoki poziom 
naładowania (niski 
potencjał) 

Współinterkalacja 
rozpuszczalnika, powstawanie 
gazu i następująca po nim 
korozja naprężeniowa 

Ubytek aktywnego 
materiału (eksfoliacja 
grafitu) 

Ubytek 
pojemności 

Stabilna warstwa 
SEI (dodatki) 

Nadmierne ładowanie 

Ubytek litu  Wstępna obróbka 
węgla 

 

Zmniejszenie dostępnej 
powierzchni spowodowane 
ciągłym narastaniem warstwy 
SEI 

Wzrost impedancji Spadek mocy Stabilna warstwa 
SEI (dodatki) 

Wysoka temperatura 

Wysoki poziom 
naładowania (niski 
potencjał) 

Zmiany porowatości 
spowodowane zmianami 
objętości, powstaniem i 
narastaniem warstwy SEI 

Wzrost impedancji Spadek mocy Nacisk z zewnątrz Wysokie tempo pracy 
cyklicznej 

Występowanie 
nadpotencjałów 

 Stabilna warstwa 
SEI (dodatki) 

Wysoki poziom 
naładowania 
(niski potencjał) 

Utrata kontaktu między 
cząsteczkami materiału 
aktywnego spowodowana 
zmianami objętości w 
poszczególnych cyklach 

Ubytek materiału 
aktywnego 

Ubytek 
pojemności 

Nacisk z zewnątrz Wysokie tempo pracy 

cyklicznej Znaczna 

głębokość 

rozładowania 

Rozkład materiału wiążącego Ubytek litu Ubytek 
pojemności 

Dobór 
odpowiedniego 
materiału 
wiążącego 

Wysoki poziom 
naładowania (niski 
potencjał) 

Utrata stabilności 
mechanicznej 

  Wysoka temperatura 
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W miarę upływu czasu również biegun dodatni ulega zmianom, ale zmiany te mają znacznie 

mniejszy wpływ na żywotność akumulatora. 

Wszystkie akumulatory litowo-jonowe, bez względu na ich skład chemiczny, ulegną degradacji  

z upływem czasu, chociaż będzie ona przebiegać inaczej dla różnych typów akumulatorów w tych 

samych warunkach. 

 

5 Przyczyny starzenia 

Zazwyczaj rozważa się dwa rodzaje starzenia się akumulatorów: 

 

 Starzenie wynikające z wieku akumulatora jest procesem degradacji, który zachodzi 

nawet wtedy, kiedy nie jest on ładowany lub kiedy jest rozładowany. 

 Starzenie wynikające z eksploatacji akumulatora jest procesem degradacji, który 

zachodzi wtedy, kiedy jest on naładowany lub rozładowany. 

5.1 Starzenie wynikające z upływu czasu 

Chociaż szczegóły odpowiedzialnych za ten rodzaj starzenia mechanizmów nie są do końca znane 

[2], powszechnie wiadomo, że wpływają na nie warunki przechowywania akumulatora, zwłaszcza 

temperatura i poziom naładowania. 

Wysoka temperatura wywołuje reakcje uboczne, takie jak korozja i zwiększenie tempa utraty litu, 

skutkiem których jest ubytek pojemności. Bardzo niska temperatura może ograniczyć te skutki, ale 

może spowodować inne zmiany składu chemicznego akumulatora. 

Wyższy poziom naładowania oznacza wyższe różnice potencjałów wewnątrz akumulatora, co 

sprzyja niechcianym reakcjom chemicznym powodującym jego degradację. Niski poziom 

naładowania ogranicza występowanie tych reakcji, spowalniając tym samym degradację. Jednak ze 

względu na skład chemiczny akumulatorów litowo-jonowych doprowadzenie do bardzo niskiego 

poziomu naładowania akumulator czy jego kompletne rozładowanie może również spowodować 

trwałe uszkodzenie. 

Skutki starzenia się akumulatora spowodowanego upływem czasu nie rozkładają się liniowo  

w czasie — przypominają w zasadzie pierwiastek kwadratowy czasu. Skutki zarówno poziomu 

naładowania akumulatora i temperatury mają przebieg zdecydowanie daleki od liniowego. Wydają 

się one być wykładnicze [5] i zachodzą między nimi silnie interakcje, ponieważ uważa się, że ich 

skutki się potęgują [6]. 

Rysunek 3 pokazuje typowe tempo starzenia spowodowanego upływem czasu przy stałej 

temperaturze i stałym stanie naładowania w przypadku akumulatorów NCA/grafitowych. Choć 

tempo to może się znacznie różnić w zależności od składu chemicznego akumulatorów, to wykresy 

trendu są podobne. 

Korozja kolektora prądu Występowanie 
nadpotencjałów 

Spadek mocy Wstępna obróbka 
kolektora prądu 
(?) 

Nadmierne 
wyładowanie 

Wzrost impedancji   Niski poziom 
naładowania (wysoki 
potencjał) 

Nierównomierna 
dystrybucja prądu 
 i potencjału 

Przyspieszenie 
innych 
mechanizmów 
starzenia 

  

Narastanie warstwy 
metalicznego litu 
i następujący w jego wyniku 
rozkład elektrolitu 
spowodowany metalicznym 
litem 

Ubytek litu (ubytek 
elektrolitu) 

Ubytek 
pojemności 
(spadek mocy) 

Wąski zakres 
potencjałów 

Niska temperatura 

Wysokie tempo pracy 

cyklicznej  

Niewłaściwe 

zbalansowanie ogniw 

    Niedopasowanie 
geometryczne 
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Rysunek 3: Starzenie wynikające z upływu czasu akumulatora NCA/grafitowego przy stałej temperaturze  
i stałym poziomie naładowania [6] 

 

 
5.2 Starzenie wynikające z cyklu eksploatacji akumulatora 

 
 

Starzenie wynikające z cyklu eksploatacji akumulatora jest znacznie bardziej skomplikowane niż 

starzenie wynikające z upływu czasu i nierzadko z opisanych badań dotyczących tego zagadnienia 

wyciągane są na pozór sprzeczne wnioski. Z literatury również jasno wynika, że nie ma zgodności 

poglądów dotyczących mechanizmów starzenia i zewnętrznych czynników, które na nie wpływają. 

Według najbardziej rozpowszechnionego poglądu, że kiedy akumulator jest w użyciu, to wpływ 

czynników zewnętrznych powoduje, że jego starzenie przebiega szybciej niż w przypadku starzenia 

spowodowanego upływem czasu. Chociaż temperatura i poziom naładowania są ważnymi 

czynnikami wpływającymi na starzenie się akumulatora, głębokość rozładowania w każdym cyklu 

(określana także jako ΔSOC) oraz wysokie wartości prądu podczas ładowania i rozładowania także 

zwiększą tempo degradacji. 

Wspomniane tu dodatkowe czynniki mają również charakter daleki od liniowego i zwykle uważa się, 

że ich jednoczesny wpływ, w tym również temperatura i poziom naładowania, potęgują się. 

Dlatego na przykład płytkie cykle ładowania i rozładowania będą miały niewielki wpływ na 

żywotność akumulatora, ale gdy wartość ΔSOC zbliża się do 100% pojemności, skutki dla 

degradacji parametrów akumulatora będą przybierać na znaczeniu. Jeśli dodamy do tego kolejny 

czynnik obciążający, mający równoczesny wpływ na cały układ — na przykład temperatura — 

wtedy skutki obu czynników spotęgują się. 
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Jak już wspomniano, nie ma konsensusu dotyczącego czynników starzenia. Wprawdzie 

dowiedziono już, że wartość prądu ma wpływ na żywotność akumulatora, to nie jest jasne, czy 

wewnętrzne nagrzewanie spowodowane prądem odpowiada za dodatkową degradację oraz czy 

istnieją jeszcze inne istotne skutki, które należy wziąć pod uwagę. Obecnie w literaturze brak jest 

otwartych danych dotyczących wpływu prądu [7]. Najnowsze modele, w których uwzględnia się 

tylko termiczne oddziaływanie prądu o wysokich wartościach, umożliwiają przewidzenie starzenia 

się akumulatorów z satysfakcjonującą dokładnością [8]. 

 
 

Inni autorzy proponują inne modele, w których na przykład ΔSOC i prąd nie są już czynnikami 

obciążającymi, a jedynymi przyczynami starzenia wynikającego z cyklu eksploatacji są całkowity 

prąd ładowania oraz temperatura [9] lub przedstawiają bardzo złożoną analizę opartą na wielu 

zmiennych [10]. Jednak nie jest jasne, czy te wyniki są znacznie lepsze od pozostałych. 

W każdym razie złożoność tematu i fakt, że czynniki starzenia nie są od siebie niezależne [10], 

stanowią przeszkodę w niektórych badaniach. 

 Na przykład prąd o dużej wartości, zarówno podczas ładowania, jak i rozładowania, 

powoduje wzrost temperatury akumulatora. Zatem brak odpowiedniego przygotowania 

doświadczenia  lub dostatecznego schłodzenia akumulatora utrudni oddzielenie skutków 

temperatury od skutków prądu. 

 Analogicznie — wysoka wartość ΔSOC przyczyni się do uzyskania wyższych 

temperatur. Cykle testowe są zazwyczaj tak zaplanowane, aby zapewnić przerwy  

w pracy akumulatora w celu jego schłodzenia. 

 Wartość ΔSOC jest w znacznym stopniu skorelowana z poziomem naładowania — 

zwłaszcza w przypadku wysokiej wartości ΔSOC — i dlatego trudno rozdzielić ich 

skutki. 

 W wielu przypadkach przyznaje się, że doświadczenia są przeprowadzane w stałej 

temperaturze lub w określonym przedziale temperatur. Zazwyczaj oznacza to, że 

temperatura otoczenia jest regulowana i monitorowana, podczas gdy istotnym 

czynnikiem starzenia się akumulatora jest jego temperatura wewnętrzna. 

Problemy te stwierdzono w wielu analizowanych badaniach i uważa się je za główne źródło 

rozbieżności między doświadczeniami laboratoryjnymi i rzeczywistymi danymi dotyczącymi 

starzenia, które stwierdzono w pozornie podobnych doświadczeniach laboratoryjnych. Prowadzi to 

do wielu niejasności podczas analizy rzeczywistych danych. 

Te niedociągnięcia nabierają szczególnego znaczenia, kiedy porównuje się badania nad 

akumulatorami o znacznie rozbieżnych właściwościach termicznych. Niektóre akumulatory są 

chłodzone pasywnie, czyli ich temperatura będzie zależała głównie od temperatury otoczenia, 

ciepła generowanego wewnątrz akumulatora oraz konstrukcji akumulatora i jego obudowy. Inne 

akumulatory są chłodzone przez wiatraki, a zatem kontrolowanie temperatury w różnych warunkach 

jest w ich przypadku ograniczone. Najbardziej skomplikowane akumulatory mają system kontroli 

temperatury cieczą, który umożliwia schłodzenie albo rozgrzanie akumulatora, aby zoptymalizować 

jego działanie i zminimalizować skutki starzenia przez utrzymywanie temperatury wewnętrznej  

w optymalnym przedziale do 15°C do 35°C [11], [12]. 
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Mimo że w badaniach nad mechanizmami starzenia dokonano w ostatnich latach ogromnego 

postępu, złożoność ważnych dla tego procesu zjawisk i ich interakcji nie została jeszcze w pełni 

poznana. Bezpośrednią konsekwencją tego jest fakt, że należy zachować ogromną ostrożność 

podczas analizowania wyników doświadczeń laboratoryjnych i symulacji, ponieważ często nie 

dostarczają one wiarygodnych wyników. W niniejszym przeglądzie przeanalizowane zostaną 

symulacje i testy laboratoryjne, ale więcej uwagi zostanie poświęcone dostępnym danym ze świata 

rzeczywistego. 

 

 

6 Dostępne dane na temat degradacji parametrów akumulatora 

 

6.1 Łączny wpływ temperatury otoczenia i całkowitego przebytego dystansu 

Dostępne dane potwierdzają, że wysoka temperatura i cykle eksploatacji wynikające z jazdy 

samochodem przyspieszają degradację parametrów akumulatora. 

W publikacji [13] wymieniono ankietę przeprowadzoną wśród właścicieli samochodu marki Nissan 

Leaf, która miała na celu zbadanie kilku czynników mających wpływ na żywotności akumulatora na 

podstawie podkładowego urządzenia do monitorowania stanu akumulatora. Akumulatory tego 

modelu są chłodzone powietrzem, dlatego w gorącym klimacie trudno jest utrzymać ich 

temperaturę w niskim przedziale wartości. Jak wynika z Rysunku 4, wielu użytkowników 

mieszkających w obszarach, gdzie średnie temperatury utrzymują się na wysokim poziomie, 

odnotowała znaczną degradację parametrów akumulatorów. 

 
 

Rysunek 4: Degradacja parametrów akumulatora modelu Nissan Leaf pod wpływem temperatury i przebytej 
odległości [13] 

 

 
Sondaż nie był losowy, zatem może być nieco subiektywny, ale może również dostarczyć  

w przybliżeniu pewnych prognoz. 

Niektórzy przekazali dane dotyczące pozostałej pojemności akumulatora z większym 

zastanowieniem, co pozwoliło na opracowanie trendów, jakie zawiera Rysunek 5. „Gid” jest miarą 

pojemności wynoszącą 80 Wh. 
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Rysunek 5: Degradacja parametrów akumulatora modelu Nissan Leaf pod wpływem temperatury 
i przebytej odległości [13] 

 
W 2012 r. po tym, jak właściciele modelu Leaf, z których większość mieszkała w gorącym klimacie, 

donieśli o przedwczesnej degradacji parametrów akumulatorów, firma Nissan zdecydowała się 

zmienić warunki gwarancji na akumulator o pojemności 24 kWh w taki sposób, aby znalazł się  

w nich zapis o zużyciu wynoszącym 70% pojemności w ciągu 5 lat lub po przejechaniu 60 000 mil 

[14]. Skutkiem tego była wymiana akumulatorów w niektórych przypadkach. Nowy akumulator  

o pojemności 30 kWh ma gwarancję na 66,9% zużycia po 96 miesiącach lub po przejechaniu 

100 000 mil [15]. 

Podobny sondaż został przeprowadzony wśród właścicieli samochodów marki Tesla Roadster  

w roku 2013 [16]. W jego wyniku stwierdzono jasną zależność między przebiegiem i utratą 

pojemności akumulatora. Rezultaty tego sondażu przedstawiono na Rysunku 6, gdzie pojemność 

akumulatora wyrażona jest we wzorcowej liczbie przebytych mil w trybie Range Mode (w którym 

zużywa się całkowitą pojemność) oraz w trybie Standard Mode (gdzie zużycie wynosi 90%, co ma 

zapobiec bardzo wysokim lub bardzo niskim poziomom naładowania, a zatem wydłużyć żywotność 

akumulatora). Znajdują się tam również dane wyrażone jako pojemność elektryczna w Ah (CAC). 

Wyniki wskazują na średnią utratę pojemności wynoszącą 0,15% na tysiąc mil, przy czym wynik 

ten, zgodnie z oczekiwaniami, jest nieco wyższy w trybie Range Mode. 

 
 

Rysunek 6: Zależność między ubytkiem pojemności akumulatora w modelu Tesla Roadster i 
przebytym dystansem [16] 
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Zebrano również dane dotyczące średniej lokalnej temperatury, jak pokazano na Rysunku 7. Brak 

jest wyraźnego trendu obrazującego wpływ temperatury otoczenia. Najprawdopodobniej powodem 

tego jest fakt, że model Roadster ma skomplikowany cieczowy system kontroli temperatury, który 

nieustannie reguluje temperaturę akumulatora, aby zminimalizować degradację jego parametrów. 

System ten jest aktywny nie tylko podczas jazdy, ale również w trakcie ładowania, a nawet na 

postoju, pod warunkiem, że pojazd jest podłączony do prądu. 

 
 

Rysunek 7: Zależność między ubytkiem pojemności akumulatora w modelu Tesla Roadster i temperaturą [16] 

 

 
Używając danych otrzymanych z sondażu oraz z systemu Open Vehicle Monitoring System 

(OVMS), sporządzono prognozę dotyczącą pojemności akumulatora po przejechaniu 100 000 mil, 

co pokazano na Rysunku 8. Dane z sondażu przedstawiono w trzech różnych zestawach: pełny 

zestaw danych, pojazdy z napędem elektrycznym, których nadal znajduje się oryginalny akumulator 

oraz pojazdy, w których wymieniono akumulator z powodu usterki. 

 
 

Rysunek 8: Przewidywana utrata pojemności akumulatora po przejechaniu 100 000 mil w przypadku modelu 
Tesla Roadster [16] 

Dostępne dane dotyczące modelu Tesla S pokazują podobne wzory degradacji [17]. 
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Okazuje się, że żywotność akumulatora modelu Tesla jest dłuższa od żywotności akumulatora 

modelu Nissan Leaf. Było to zgodne z przewidywaniami, ponieważ akumulatory NCA maja dłuższą 

żywotność od akumulatorów NCM. Co więcej, żywotność akumulatora pojazdu marki Tesla jest 

zgodna z oczekiwaniami producenta w wielu różnych regionach geograficznych i przy różnych 

sposobach eksploatacji. Najprawdopodobniej jest to spowodowane tym, że Nissan Leaf nie ma 

skomplikowanego systemu kontroli temperatury. Firma Nissan postanowiła uprościć system kontroli 

temperatury, prawdopodobnie w celu obniżenia kosztu, za cenę szybszej degradacji akumulatorów 

w pojazdach niektórych użytkowników. 

 
 

6.2 Częściowe ładowanie i rozładowanie 

Podczas normalnego użytkowania pojazdu z napędem elektrycznym akumulator zazwyczaj nie 

przechodzi pełnych cykli ładowania i rozładowania. Prawdopodobnie krótka przejażdżka nie 

wymaga zużycia całej dostępnej pojemności akumulatora. Ponadto podczas jazdy rozładowanie 

akumulatora ma charakter przerywany, prąd jest zmienny, a hamowanie odzyskowe zapewni 

ładowanie akumulatora wysokim prądem przez krótkie okresy czasu. Zdarza się również, że 

użytkownik nie naładuje akumulatora do pełna — celowo albo z braku czasu. 

W rezultacie mamy do czynienia z profilem temperatury, poziomem naładowania akumulatora, 

wartością ΔSOC, prądu itd. o zmiennych amplitudach i czasie trwania, które znacznie różnią się od 

tych, które zwykle otrzymywano w doświadczeniach laboratoryjnych. 

W publikacji [18] doniesiono o znacznej różnicy między modelami starzenia ogniw, w przypadku 

których wartości ΔSOC wynosiły 3% oraz 6% przy różnych poziomach naładowania i w różnych 

temperaturach. Odkrycie to nasuwa przypuszczenie, że głębsze ładowania i rozładowania mają 

wpływ na starzenie, nawet przy bardzo niskiej wartości ΔSOC. Jednak nie jest zrozumiałe, jak te 

wyniki przekładają się na rzeczywiste sposoby jazdy. 

Dostępne dane pokazują, że częściowe ładowanie lub rozładowanie może ograniczyć degradację 

parametrów akumulatora. System BMS ogranicza zakres temperatury w możliwie najwyższym 

stopniu, zapobiega uzyskiwaniu zbyt wysokich lub wartości poziomu naładowania akumulatora, co 

z kolei ograniczy wartość ΔSOC do pewnego stopnia. Również ograniczy to wartości prądu do 

wartości, które są uznawane za bezpieczne dla akumulatora. W konsekwencji parametry 

eksploatacji pojazdu z napędem elektrycznym będą w większości przypadków mieścić się  

w bezpiecznym zakresie, gdzie skutki starzenia nie będą zbyt znaczące, a wręcz uznawane za 

niemal liniowe. 

 

 
6.2.1 Maksymalny, minimalny i średni poziom naładowania akumulatora 

 
Istotne jest, aby zrozumieć, że modele rozładowania w dużym stopniu zależą od sposobu jazdy 

kierowców, a zatem istnieje niewielka szansa na nakłonienie ich do postępowania w sposób, który 

zminimalizuje zużycie akumulatora. Kierowcom można jednak zasugerować częściowe 

rozładowywanie akumulatorów (a nawet zmusić ich do tego) przez instalowanie akumulatorów  

o nadmiernej pojemności, pozwalając użytkownikom na zużywanie tylko części dostępnej 

pojemności, co ograniczy rozładowanie do poziomu 10–20%. 

Przy okazji ładowania — dostępnych jest więcej opcji optymalizacji żywotności akumulatora, 

ponieważ ładowanie jest kontrolowane przez ładowarkę. Dotyczy to zwłaszcza ładowania przez 

noc, gdyż dostępna wówczas ilość czasu jest większa od niezbędnego minimum i można również 

wybrać moment oraz wartość prądu ładowania akumulatora. Nie jest to możliwe w przypadku 

szybkiego ładowania z publicznych punktów, choć umożliwiają one wybór ostatecznego poziomu 

naładowania. Częściowe ładowanie, wynoszące zazwyczaj około 80–90%, może być zalecane 

przez producenta, lub może ono być narzucone przez system BMS. 
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Wprowadzenie limitów stanu naładowania w ma zazwyczaj zastosowanie do elektrycznych 

pojazdów hybrydowych ładowanych z sieci lub hybrydowych pojazdów elektrycznych w przypadku, 

kiedy nie stanowi ono problemu dla użytkowników i na pewno będą oni cenili wydłużoną żywotność 

akumulatora. Wówczas użyteczna pojemność jest ograniczona co najmniej do 20–80% stanu 

naładowania, co skutkuje niską degradacją [19]. 

Producenci pojazdów elektrycznych z zasilaniem akumulatorowym zalecają ładowanie do 20–80% 

pojemności i czasami zaopatrują pojazdy w tryby ładowania do wybrania, aby można było na co 

dzień korzystać z ładowania podtrzymującego, a jednak mieć możliwość zużycia całej pojemności 

akumulatora na przykład podczas długiej jazdy. 

Niektórzy producenci zalecają stosowanie dobrej praktyki utrzymywania 50–60% poziomu 

naładowania przez częściowe ładowanie w sytuacjach, w których cała pojemność nie jest 

potrzebna. 

Rysunek 9 ilustruje skutki częściowego ładowania przez ograniczenie maksymalnego poziomu 

naładowania w czasie sesji ładowania w przypadku różnych strategii i sposobów użytkowania 

pojazdów. 
 

 

 
 
 

6.2.2 Inne strategie ładowania 

 
W pewnych okolicznościach możliwe jest jeszcze większe wydłużenie żywotności akumulatora 

przez częściowe ładowanie, jak pokazano wykazano w publikacji [20], gdzie, używając modelu 

starzenia, porównano kilka strategii. 

1. Pełne ładowanie w nocy prądem o mocy 6,6 kW (SAE, poziom 2), uzyskując 90% poziomu 

naładowania, bez zwracania uwagi na problem degradacji akumulatora. 

2. Pełne ładowanie w nocy do 90% poziomu naładowania przy profilu mocy ładowania 

zoptymalizowanym pod kątem zmniejszenia degradacji akumulatora. 

3. Częściowe ładowanie w nocy do poziomu umożliwiającego jazdę następnego dnia, 

zoptymalizowane w celu zmniejszenia degradacji parametrów akumulatora. Zakłada się 

wzorcową zdolność przewidywania zapotrzebowania na energię na następny dzień. 

4. Częściowe ładowanie w nocy do poziomu umożliwiającego jazdę następnego dnia  

z zapasem 16 km, zoptymalizowane w celu zmniejszenia degradacji parametrów 

akumulatora. 

Rysunek 9: Wpływ ograniczenia maksymalnego poziomu naładowania na starzenie się 

akumulatora w przypadku różnych sposobów ładowania Średni poziom naładowania 

pokazano po prawej stronie [6] 
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5. Częściowe ładowanie w nocy do poziomu umożliwiającego jazdę następnego dnia, który 

ma zostać osiągnięty na godzinę przed wyjazdem i z zapasem 16 km, zoptymalizowane  

w celu zmniejszenia degradacji parametrów akumulatora. 

Wyniki zostały przedstawione w Tabeli 10. Jak można zaobserwować, pierwsze dwie strategie 

prowadzą do istotnego starzenia się akumulatora, głównie dlatego, że poziom naładowania 

akumulatorów jest przez większość czasu wysoki, co przyspiesza starzenie wynikające z upływu 

czasu. Takie same wyniki podano w publikacji [5] i [21]. Oportunistyczne i niekontrolowane 

ładowanie może zatem skrócić żywotność akumulatora. 

Trzecia strategia przyczynia się do wydłużenia żywotności akumulatora, ale prawdopodobnie 

rozbudzi ona znaczny niepokój o zasięg wśród właścicieli pojazdów o napędzie elektrycznym  

z zasilaniem akumulatorowym i dlatego jest nierealna. Chociaż może doskonale się sprawdzać  

w przypadku hybrydowych pojazdów elektrycznych i elektrycznych pojazdów hybrydowych 

ładowanych z sieci. 

Bardziej rozsądnym rozwiązaniem jest zapewnienie zapasu dostępnego zasięgu, zwłaszcza  

w przypadku pojazdów o napędzie elektrycznym z zasilaczem akumulatorowym, co zostało opisane 

w czwartej propozycji. Żywotność akumulatora jest nieco mniejsza, ale mimo to znacznie wyższa 

niż w przypadku dwóch pierwszych opcji. 

Piąta opcja jest jeszcze bardziej konserwatywna, ponieważ wymaga zakończenia ładowania na 

długo przed rozpoczęciem jazdy. Nieoczekiwanie w tym przypadku żywotność akumulatora jest 

dłuższa niż w trzecim przypadku. Można to wytłumaczyć tym, że w trzecim przypadku temperatura 

akumulatora była raczej wysoka tuż przed rozpoczęciem jazdy, co zwiększyło degradację 

parametrów akumulatora. Oczywiście wniosek ten jest ważny tylko dla pojazdów elektrycznych, 

które nie są wyposażone w pełny system kontroli temperatury. 

 
Rysunek 10: Wpływ częściowego ładowania na żywotność akumulatora [20] 

 

 
Wyniki te są oparte na modelu starzenia, a zatem mogą się różnić od tych, które uzyskano by  

w warunkach rzeczywistych z uwagi na nieoczekiwane efekty. 

 

 

 

6.2.3 Czynnik starzenia akumulatora — interfejs pojazd-sieć 

 
Wpływ interfejsu pojazd-sieć na żywotność akumulatora jest ściśle związany ze strategiami 

ładowania, które można zastosować, i prawdopodobnie uda się opracować optymalne rozwiązanie. 
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Nie znaleziono żadnych danych dotyczących interfejsu pojazd-sieć jako czynnika starzenia  

w warunkach rzeczywistych, chociaż prawdopodobnie można je ekstrapolować z ogólnych danych 

cyklów akumulatora bez większych błędów (pod warunkiem, że weźmie się odpowiednio pod 

uwagę kontrolę temperatury) ponieważ zakłada się, że profile ładowania i rozładowania można 

kontrolować, aby zmniejszyć ich wpływ na żywotność akumulatora. 

Zagadnienie to było tematem kilku opracowań: [4], [22], [21] i [9], które wykorzystywały jedynie 

modele oraz opisywały bardzo wąski zakres parametrów. Wszyscy wydają się zgadzać  

z twierdzeniem, że interfejs pojazd-sieć powoduje znaczącą degradację parametrów akumulatora, 

która zależy od składu chemicznego akumulatora, ale odpowiednia strategia ładowania powinna 

ten proces ograniczyć. 

Na przykład na Rysunku 11 umieszczone są niektóre wyniki z [9], w których zaadoptowano inne 

strategie ładowania, z interfejsem pojazd-sieć oraz bez niego. Jak widać, w przypadku 

intensywnego stosowania interfejsu V2G wpływ ten jest wyjątkowo wyraźny. 

 
Rysunek 11: Utrata pojemności po roku eksploatacji dwóch akumulatorów o różnym składzie chemicznym  
i ładowanych według innych strategii [9] 

 
 
 

6.2.4 Zmienność cykli ładowania i rozładowania 

 
 
 

W publikacji [6] wykorzystano 782 różne cykle jazdy w warunkach rzeczywistych w celu 

opracowania symulacji starzenia akumulatorów dwóch elektrycznych pojazdów hybrydowych 

ładowanych z sieci o różnych pojemnościach i w różnych regionach geograficznych. 

Charakterystykę tych cykli jazdy można zobaczyć na Rysunku 12, a na Rysunku 13 przedstawiono 

pojemność akumulatora pozostałą po 8 symulowanych latach. 

Nie ma dowodów na to, że różnica między cyklami jazdy ma znaczący wpływ na żywotność 

akumulatora. Większość różnic można wytłumaczyć różnicą klimatu, a inne — ograniczeniem 

poziomu naładowania podczas ładowania i rozładowania. 
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Rysunek 12: Wartości pomiarów z 782 cykli jazdy [6] 

 
Rysunek 13: Pojemność po 8 latach eksploatacji [6] 

 

 
W [23] użyto profilu zmiennego wiatru, aby naładować trzy akumulatory o różnym składzie 

chemicznym (LCO, LCO-NMC oraz LFP). Nie odkryto żadnej zależności od tego zmiennego profilu. 

Chociaż to zastosowanie różni się od użycia w pojazdach elektrycznych, może ono przyczynić się 

do zrozumienia modeli cykli jako czynnika starzenia akumulatorów. 

Innym czynnikiem, który może spowodować różnice w cyklach jazdy jest dynamika stylu jazdy 

kierowcy. Dynamiczna, szybka jazda, w trakcie której kierowca często hamuje, obciąża akumulator. 

Wpływ dynamicznej jazdy na starzenie akumulatora jest przedmiotem badań w [26] i odkryto, że 

 w pewnym stopniu zwiększona degradacja parametrów akumulatora jest powiązana z bardziej 

dynamicznymi stylami jazdy. Zakłada się, że przyczyną jest wzrost temperatury wynikający  

z większych natężeń prądu. Jednak wpływ ten wydaje się względnie mały w większości 

przypadków. Ponieważ wyniki otrzymano na podstawie modelu starzenia, nie można 

zagwarantować ich ważności. Na Rysunku 14 przedstawiono wyniki dla małej, średniej i dużej 

dynamiki. 
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Rysunek 14:Degradacja parametrów akumulatora po 10 latach eksploatacji i temperatura 
jako funkcja klimatu i dynamiki stylu jazdy kierowcy 
[26] 

 
 
 
 

6.2.5 Hamowanie odzyskowe 

 
Dzięki użyciu silnika elektrycznego jako generatora, pojazd z napędem elektrycznym może 

odzyskać energię podczas hamowania. W trakcie hamowania, w krótkim czasie generowana jest 

duża ilość energii, a zatem akumulator zostaje naładowany krótkim impulsem wysokiego prądu. 

Źródło [27] przedstawia badania nad konsekwencjami hamowania odzyskowego dla litowo-

jonowych akumulatorów NCA. Do badań użyto profili obciążenia pojazdów w warunkach 

laboratoryjnych z kontrolowaną temperaturą otoczenia. W rezultacie eksperymentów odkryto, że 

hamowanie nie przyspiesza starzenia, a nawet może wydłużyć żywotność akumulatora przez 

skrócenie następującego po hamowaniu ładowania. Autorzy uważają, że przyczyną starzenia jest 

czas ładowania, a nie jego tempo. W tym przypadku temperatura nie jest kontrolowana, a więc 

uznaje się, że starzenie powodują długie okresy ładowania, których przyczyną jest 
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podwyższona temperatura. Zalety szybkiego naładowania mogą wynikać z samego szybkiego 

procesu ładowania, a niekoniecznie ze skróconego naładowania po nim następującego, jak to 

sugerowali inni autorzy. 

Takie zachowanie zostało potwierdzone wynikami przedstawionymi w publikacji [28], w której nie 

stwierdzono, by ładowanie krótkim impulsem przyczyniało się do degradacji parametrów 

akumulatorów o trzech różnych składach chemicznych (LMO-NCM, LCO-NCM and LFP). Wydaje 

się, że akumulatory litowo-jonowe zachowują się jak filtry dolnoprzepustowe dla impulsów krótszych 

od 1 s, a więc starzenie jest z grubsza powiązane z mniej więcej średnimi wartościami prądu,  

a przynajmniej z umiarkowanym poziomem naładowania. 

 
 

6.3 Szybkie ładowanie i rozładowanie 

Aby odpowiednio oszacować czynnik szybkiego ładowania, koniecznie trzeba wziąć pod uwagę 

skomplikowaną i zróżnicowaną cykliczność, nagrzewanie i starzenie poszczególnych ogniw  

w większym pakiecie akumulatora przeznaczonym do różnych modeli jazdy w różnym klimacie  

i mających służyć przez długi czas. To z kolei można osiągnąć tylko poprzez analizę danych 

otrzymanych w wyniku długotrwałych eksperymentów w warunków rzeczywistych albo na 

podstawie realistycznego modelu opartego na najistotniejszych parametrach [8], [29]. 

Dość często w badaniach dotyczących szybkiego ładowania nie bierze się dostatecznie pod uwagę 

skutków temperatury dla pakietu akumulatora oraz używa się nierealnych i powtarzających się 

przyspieszonych wzorów cykli [29]. 

W publikacji [29] używany w warunkach rzeczywistych w dwóch różnych klimatach przez okres 

ponad 10 lat, skomplikowany model akumulatora NCA (wyniki mogą być inne dla innych składów 

chemicznych baterii) służy do oszacowania degradacji parametrów akumulatora pod wpływem 

szybkiego ładowania. Jak odkryto, czynnik szybkiego ładowania jest ograniczony, ponieważ 

użytkownicy posługują się nim rzadko, czyli – szacunkowo – większość z nich używa go raz  

w miesiącu. Z tego powodu, jak można zaobserwować na Rysunku 15, efekty starzenia zależą 

bardziej od średniej niż od maksymalnej temperatury. Właściwie dla założonego procesu starzenie 

wynikające z upływu czasu jest ważniejsze od starzenia wynikającego z eksploatacji. 
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Jak można zaobserwować na tym samym rysunku, aktywny system kontroli temperatury potrafi 

znacznie zredukować utratę pojemności w gorącym klimacie i bez chłodzenia akumulatora szybkie 

ładowanie powoduje niebezpieczny dla niego wzrost temperatury w każdym klimacie, co może 

prowadzić do przedwczesnej degradacji parametrów akumulatora z powodu częstego szybkiego 

ładowania, zwłaszcza podczas długiej jazdy, gdzie to częste ładowanie jest wymagane. 

Ważne jest, aby pamiętać, że są to wyniki pochodzące z modelu, który może mieć pewne 

ograniczenia. Na przykład wyniki pokazane na Rysunku 15 uzyskano na podstawie prostego 

modelu temperatury. Przy bardziej skomplikowanym modelu temperatury, jej wartości maksymalne 

dla pasywnie chodzonego akumulatora mogą w niektórych ogniwach przekroczyć 100ºC, co może 

bardzo zwiększyć obciążenie akumulatora, prowadząc do degradacji jego parametrów, ponieważ 

temperatura jest uznawana za czynnik wykładniczy. Nierównomierne starzenie poszczególnych 

ogniw powoduje znaczną degradację parametrów większego akumulatora, co staje się jego 

specyfikacją [30]. 

Raport z Narodowej Biblioteki Idaho [31] podaje wyniki testów przeprowadzonych na samochodzie 

elektrycznym Nissan Leaf, który przejechał 50000 mil. Pojazdy jeździły dwa razy dziennie drogą  

w Phoenix w Arizonie, a ich akumulatory były ładowane dwukrotnie w ciągu dnia. Dwa z nich  

Rysunek 15: Wpływ szybkiego ładowania na żywotność akumulatora 
[29] 
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ładowano ładowarką standardowego poziomu 2, a pozostałe dwa – szybką ładowarką DC o mocy 

50 kW. 

Wyniki wskazują na mniejszą pojemność akumulatorów ładowanych szybko, chociaż różnica 

między nimi i tymi ładowanymi standardowo jest mała w porównaniu do całkowitej utraty 

pojemności, co pokazane jest na Rysunku 16. 

 
Rysunek 16: Utrata pojemności w samochodzie Nissan Leaf. Porównanie szybkiego ładowania 
prądem stałym (DCFC) i standardowego ładowania prądem przemiennym na poziomie 2 (ACL2) 

[31] 

 

 
Należy zaobserwować, że największą różnice pojemności zanotowano w okresie między 

przebyciem 20 i 30 mil, który koreluje się z wysoką temperaturą otoczenia. Samochód Nissan Leaf 

nie jest wyposażony w pełny system kontroli temperatury, a zatem podczas szybkiego ładowania 

akumulator osiągnął bardzo wysoką temperaturę, zwłaszcza w trakcie wieczornego ładowania. 

Rysunek 17: Utrata pojemności co 10 000 mil dla samochodu Nissan Leaf [31] 
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W rzeczywistości, jak można zobaczyć na Rysunku 17, dla ładowania prądem przemiennym na 

poziomie 2 (ACL2) i szybkiego ładowania prądem stałym (DCFC) najistotniejsze utraty pojemności 

pojawiają się, kiedy pojazd jest nowy (co jest zgodne z oczekiwaniami, ponieważ starzenie 

wynikające z upływu czasu zależy od pierwiastka kwadratowego czasu) oraz kiedy temperatura 

otoczenia jest wysoka (od czasu po przejechaniu 20 000 mil do 40 000 mil). 

Koresponduje to z bardzo częstym modelem starzenia, który obserwuje się w większości 

przypadków: starzenie wynikające z upływu czasu oraz to wynikające z eksploatacji pogarszają się 

z powodu zmieniającej się sezonowo temperatury otoczenia. Efekt ten można złagodzić, 

kontrolując temperaturę, jak pokazano na Rysunku 18, gdzie symuluje się przewidywany ubytek 

pojemności akumulator NCA. 

 
Rysunek 18: Wpływ kontroli temperatury na ubytek pojemności akumulatora NCA [25] 

 

 
W publikacji [32] opisano badania starzenia pięciu samochodów Peugeot iOn (16 kWh akumulatory 

LMO). Nie wykryto żadnego istotnego wpływu szybkiego ładowania na starzenie, mimo że 

przynajmniej w przypadku jednego z pojazdów bardzo często używano szybkiego ładowania. 

Panuje powszechne przekonanie, że w warunkach rzeczywistych szybkie ładowanie nie wydaje się 

istotnie wpływać na żywotność akumulatora, a przynajmniej nie większego niż inne czynniki. Warto 

zauważyć, że w instrukcji obsługi pojazdu Nissan Leaf początkowo zalecano szybkie ładowanie 

tylko raz w miesiącu, aby ograniczyć degradację parametrów akumulatora, ale w 2014 r. zalecenie 

to zostało usunięte z podręcznika. Jest to istotne ze względu na fakt, że ograniczona kontrola 

temperatury w samochodzie Nissan Leaf prawdopodobnie zwiększa jego, bardziej niż innych 

pojazdów elektrycznych, podatność na obciążenia powodowane szybkim ładowaniem. 

Kluczową rolę tutaj odgrywa system zarządzania bateriami (BMS). Prawidłowo zaprojektowany 

system BMS będzie starał się utrzymywać temperaturę akumulatora w bezpiecznych granicach. 

Jeśli temperatura jest zbyt wysoka i jeśli system kontroli temperatury może ją obniżyć, wtedy zrobi 

to. Jeśli okaże się to niemożliwe lub niewystarczające, wtedy prąd zostanie ograniczony w celu 

uniknięcia zbytniej eksploatacji akumulatora. Jak wiadomo, szybkie ładowanie w niskich 

temperaturach również powoduje degradację akumulatora, ponieważ wywołuje galwanizację litu na 

biegunie 
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ujemnym. W takim wypadku system BMS albo obniży wartość prądu, albo podgrzeje akumulator do 

bezpiecznej temperatury [33]. 

Jednak kilka testów laboratoryjnych dowiodło korelacji między wysokim prądem i degradacją 

parametrów akumulatora. Można to wytłumaczyć między innymi niekontrolowaną temperaturą  

w powtarzających się nierealistycznie przyspieszonych cyklach lub czynnikami, których nie ma  

w poprawnie zaprojektowanych systemach BMS, takimi jak wysoki prąd przy bardzo wysokim lub 

niskim stanie naładowania [28], kiedy to efekty starzenia wzmacniają się wykładniczo. 

Czynnik szybkiego ładowania prawdopodobnie również zależy od składu chemicznego ogniw. 

Niedawne badania laboratoryjne [28] pokazały, że ogniwa LMO-NCM oraz LPF ulegają większej 

degradacji przy wysokim prądzie, a ogniwa NCM-LCO prawie wcale nie uległy temu zjawisku. 

Prawdą jest, że dane pochodzące z testów w warunkach rzeczywistych niektórych akumulatorów 

nie są dostępne, na przykład LFP, a zatem jest możliwe, że szybkie ładowanie wpływa na ogniwa  

o danym składzie chemicznym. Chociaż w takim przypadku akumulatory o danym składzie 

chemicznym znajdą bardzo ograniczone zastosowanie w pojazdach elektrycznych. 

Szybkie rozładowanie nie jest uznawane za czynnik obciążający żywotność akumulatora, jeśli nie 

brać pod uwagę wysokiej temperatury powstałej z powodu wysokich wartości prądu. Potwierdzono 

to badaniami laboratoryjnymi [28]. 

 
 

6.4 Spadek mocy 

Z powodu zwiększonej rezystancji serii akumulator, którego parametry uległy degradacji, ma 

zmniejszoną moc. To przekłada się na mniejsze przyspieszenie, mniejszą prędkość maksymalną, 

zmniejszoną zdolność pokonywania nachylenia, słabsze hamowanie odzyskowe oraz zmniejszoną 

wydajność, zwłaszcza przy niższym poziomie naładowania. Może mieć to wpływ na zaspokojenie 

zwykłych potrzeb użytkownika pojazdu. 

Autorzy publikacji [35] twierdzą, utrata 40% mocy akumulatora nie wpływa na jego działanie,  

a nawet jeśli utraci 70% mocy, wciąż będzie mógł służyć do codziennego użytku, aczkolwiek 

zmniejszy się jego wydajność. 

 
 

6.5 Degradacja parametrów akumulatora w rozumieniu użytkownika 

Autorzy publikacji [36] opisują badanie wyobrażeń konsumentów na temat degradacji parametrów 

akumulatorów w ich elektrycznych pojazdach hybrydowych ładowanych z sieci. W przypadku 

elektrycznych pojazdów hybrydowych ładowanych z sieci zasięg kilometrów możliwych do 

przejechania jest gwarantowany przez silnik spalinowy, więc użytkownik nie ma powodów do 

niepokoju. Sam zasięg wyłącznie w trybie elektrycznym jest już zróżnicowany z powodu kilku 

czynników (stylu jazdy, temperatury otoczenia itd.) co ogranicza możliwość zauważenia spadku 

pojemności, który jest procesem powolnym. 

Sytuacja będzie inna w przypadku pojazdów elektrycznych z zasilaniem akumulatorowym, 

zwłaszcza dlatego że w większości pojazdów tego typu informacja o stanie akumulatora wyświetla 

się na monitorze, a więc trafia do użytkownika na bieżąco. Dla większości użytkowników pojazdów 

elektrycznych z zasilaniem akumulatorowym, które mają raczej długi zasięg jazdy, 70% objętości 

akumulatora wciąż będzie w stanie zagwarantować zwykłe funkcjonowanie. Jednak wrażenie, że 

akumulator przestał funkcjonować może powodować frustrację użytkownika. 
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