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Człowiek poznaje energię
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Energia mechaniczna

���� wykorzystanie proste – uderzenie kamieniem
���� transport energii – rzut kamieniem
���� zmiana rodzaju energii – rozpalanie ognia

Energia chemiczna

���� ognisko – zamiana energii chemicznej na 
cieplną i świetlną

���� pochodnia – zamiana energii chemicznej na 
świetlną

Rodzaje energii w przyrodzie
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Energia doskonała
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Magazynowanie energii elektrycznej
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I. AKUMULATORY

Najbardziej popularny magazyn energii

II. KOŁA ZAMACHOWE

Zamiana energii elektrycznej
na energię kinetyczną wirującej masy

III. SUPERKONDENSATORY

Ogromna pojemność
Nowe moŜliwości
w energoelektronice



Tabela: Właściwości nowych baterii litowo-jonowych
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Niska energia, 
relatyw. duŜa moc

Stabilna pracaOpracowanaLiFePO4 

3.6 V/cell

Szybko traci 
pojemność, 
średnia moc

Ograniczona 
Ŝywotność

W trakcie 
badań

LiMn2O4

3.8 V/cell

Wysoka energia, 
duŜa moc

Ograniczona 
Ŝywotność

W trakcie 
badań

LiNiCoMnO2 
4.x V/cell

Wysoka energia, 
duŜa moc

NiestabilnaSprawdzonaLiNiCoAlO2

4.x V/cell

Główne 
właściwości

Praca w wysokiej 
temperaturze

Stan 
technologii

Skład 
chemiczny 

Magazynowanie energii – koło zamachowe
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Zasada działania polega na wykorzystaniu inercji
rozpędzonego do wysokich obrotów wirnika



Wirnik
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Charakterystyka fizyczna
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Wirnik stalowy lub z kompozytu węglowego

• Energia kinetyczna zmagazynowana w wirniku 

jest proporcjonalna do momentu bezwładności I i 

kwadratu prędkości kątowej ω:

• ω = prędkość kątowa radian/s,

• I = moment bezwładności masy kgm2.
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Kilka informacji
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• Dostępne na rynku

• Prędkość obrotowa sięga 4000 obrotów/min

• Najnowsze koła zamachowe są zrobione z włókna węglowego o 
wysokiej wytrzymałości i wirują z prędkością od 20,000-100,000
obrotów w próŜniowej osłonie. Stosuje się w nich łoŜyska 
magnetyczne

• „Czas naładowania” mniejszy niŜ 15 minut

• Długi „czas Ŝycia”

• Wysoka energia magazynowana na jednostkę masy (~130 Wh/kg)

• DuŜa moc w impulsie

• Sprawność nawet 90%

• Zastosowanie: wszędzie tam gdzie jest zapotrzebowanie na moc 
impulsową, zasilacze bezprzerwowe małej mocy

• śyrobus (Yverdon, Szwajcaria), małe lokomotywy

Zasada działania superkondensatora
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Stan równowagi materiałów
o róŜnej przewodności elektrycznej



Zasada działania superkondensatora
Podwójna warstwa Helmholtza
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W systemie złoŜonym z dwóch róŜnych materiałów na 
ich granicy tworzy się podwójna warstwa elektryczna

Podwójna warstwa elektryczna

Zasada działania superkondensatora
Podwójna warstwa Helmholtza
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Elektryczna warstwa podwójna to obszar na granicy dwóch faz 
odznaczający się statystycznie nierównomiernym rozmieszczeniem 
elektronów lub jonów w obu fazach. Elektryczna warstwa podwójna 
powstaje np. na powierzchni elektrody zanurzonej w elektrolicie, z 
elektronów zgromadzonych w elektrodzie i jonów z roztworu 
zgromadzonych na jej powierzchni.

Elektryczna warstwa podwójna wpływa na przebieg procesów 
elektrochemicznych. Jej działanie moŜna porównać do umieszczenia 
kondensatora na powierzchni elektrody.

Pojęcie elektrycznej warstwy podwójnej wprowadził H.L.F. Helmholtz, 
badając procesy termodynamiczne towarzyszące elektrolizie. Istnienie 
elektrycznej warstwy podwójnej wyjaśnia równieŜ zjawisko 
elektryzowania się ciał przez pocieranie oraz pojawianie się napięć
kontaktowych przy stykaniu dwóch powierzchni przewodzących.



Superkondensator z podwójną warstwą elektryczną
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Separator jonowy Grafit (materiał
porowaty 
zapewniający duŜą
powierzchnię)Elektrolit

(wodny lub
organiczny)

ANODA KATODA

Zasada budowy superkondensatora
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Podwójna warstwa DuŜa powierzchnia styku
elektryczna Materiał + Elektrolit

POJEMNOŚĆ

2000 F/g



Zasadnicze znaczenie elektrolitu
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1,510,00,55,0Elektrolit
organiczny

2,51,52,01,0Elektrolit
wodny

kW/kgWth/kgkW/kgWth/kg

W przyszłościDzisiaj

Budowa superkondensatorów
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ANODA KATODA

Ca Ck

Rel

Ra Rk
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Przykłady wykonań superkondensatorów
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Konstrukcja zwijana (EPCOS, Maxwell)

Maxwell Boostcap

2600 F/2,7 V

102x60 mm/0,4 kg

Konstrukcja składana (ECOND)

ECOND 64/400

0,8 F/400 V

600x220 mm/50 kg

Superkondensatory wysokonapięciowe
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14 V 64 V 300V

Konstrukcja składana –
nie wymaga układów wyrównywania napięć

+

−

+

−

+

−

Konstrukcja pryzmatyczna –
wymagane układy wyrównywania napięć

3 

V

+
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−
+
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Superkondensator
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ZdolnoZdolnośćść skokowego wydatku i absorpcji znacznej energiiskokowego wydatku i absorpcji znacznej energii

Typoszereg superkondensatorów
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38.04152125236440/64

Diesel - start 

lokomotywy

34.039013008.59640/96

38.05705002.030090/300

Pojazdy hybrydowe

transport, samochody 

elektryczne, UPSy, 

trafostacje, energia 

wiatrowa

40.051018001103670/36

31.038040001602860/28

26.030040001002840/28

22.023020002551425/14

14.513013501401412/14

Diesel – start 

silnika, pojazdy 

szynowe, autobusy

.

10.095670100149/14

ZastosowanieWaga

kg
Wysokość

mm
Prąd

[Imax/A]
Pojemność

[C/F]

Napięcie

[U/V]
E/U

kJ/V



Parametry temperaturowe
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≤ 18.0≤ 3.0≤ 3.0≥ 136≥160≥ 160302460/28

≤ 30.0≤ 5.0≤ 5.0≥ 77≥ 90≥ 90302440/28

≤ 33.0≤ 5.5≤ 5.5≥ 68≥ 80≥ 80302435/28

≤ 45.0≤ 7.5≤ 7.5≥ 60≥ 70≥ 70302430/28

≤ 100≤ 15.0≤ 15.0≥ 6≥ 7≥ 718151.5/18

≤ 18.0≤ 3.0≤ 3.0≥ 221≥ 260≥ 260151225/14

≤ 24.0≤ 4.0≤ 4.0≥ 179≥ 210≥ 210151220/14

≤ 36.0≤ 6.0≤ 6.0≥ 140≥ 165≥ 165151216/14

≤ 27.0≤ 4.5≤ 4.5≥ 111≥ 130≥ 130151212/14

≤ 54.0≤ 9.0≤ 9.0≥ 81≥ 95≥ 9515129/14

≤ 30.0≤ 5.0≤ 5.0≥ 68≥ 80≥ 8015128/14

≤ 54.0≤ 9.0≤ 9.0≥ 51≥ 60≥ 6015126/14

-45 °C25°C60°C-45 °C25°C60°C

Rinternal/mΩC/FUmax

V

Unom

VE/U)

Niektóre parametry superkondensatorów ECOND 
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→ do wysokości 4.500 m npm.  (580 hPa)

→ po 4 dniach w temp. 40 + 3 °C i wilgotności 95 + 3 %

→ naraŜenia na wibracje sinusoidalne 50 do 100 Hz, 
maks. przyspieszenie 50 m/s2 w czasie 8 h

→ naraŜenia na 10.000 udarów o maks. przyśpieszeniu
100 m/s2

Pełna sprawność w warunkach: 



Wybrane zalety
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→ wysoka trwałość

→ odporność przeciwwybuchowa i na ogień
→ odporność na przepięcia i przetęŜenia 

wywołane przez zwarcia

→ praca bezobsługowa

→ wysoka niezawodność, długi „czas Ŝycia”

→ zakres temperatur <-45 to +50> °C

Superkondensatory ECOND cechuje

Podsumowanie
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Wysokonapięciowe moduły

Trwały & bezobsługowy

Przyjazny dla środowiska (nieorganiczny elektrolit)

References: Passive Component Industry, Sep./Oct. 1999

WdroŜona i sprawdzona technologia



Porównanie urządzeń do magazynowania energii
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Porównanie magazynów energii
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I. AKUMULATORY
+  bardzo duŜa gęstość energii
− mała moc impulsowa
− brak kontroli zgromadzonej energii
− kłopotliwa eksploatacja

II. KOŁA ZAMACHOWE
+  duŜa gęstość energii
+  duŜa moc impulsowa
+  kontrola zgromadzonej energii
− wysoka cena
− kłopotliwa eksploatacja

III. SUPERKONDENSATORY
− mała gęstość energii
+  bardzo duŜa moc impulsowa
+  kontrola zgromadzonej energii
+  niewysoka cena (obniŜająca się)
+  niekłopotliwa eksploatacja



Przykłady wykorzystania konstrukcji pryzmatycznych

IEL Gdańsk29

Odzyskiwanie energii hamowania tramwaju 

Pojemność: 45 F

Napięcie: 400V

Pojedynczy element: 1800 F/2,5 V

Liczba elementów: 640 - połączone po 4 

równolegle i 160 takich modułów w szereg 

Odzyskiwanie energii hamowania na 

podstacji trakcyjnej

Liczba elementów: 1344 

Potencjalne obszary zastosowań superkondensatorów

IEL Gdańsk30

Pojazdy samochodowe (autobusy, samochody cięŜarowe i osobowe);

Pojazdy szynowe (pociągi, metro, tramwaje);

Systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii
(zwłaszcza energię wiatrową i słoneczną);

Poprawa jakości energii i systemy zasilania 
bezprzerwowego (UPS);



Zastosowania trakcyjne superkondensatorów
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Faza 1: hamowanie Faza 2: przyspieszanieponowne 
wykorzystanie 

energii

gromadzenie 
energii

zasobnik 
energii

zasobnik 
energii

Opuszczanie zagroŜonej strefy przy braku zasilania 
(awaria techniczna, wypadek, atak terrorystyczny)

Odzyskiwanie energii hamowania

Zastosowanie w metropociągach
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• Przesunięcie pociągu ze stanowiska naprawczego na linię
główną;

• Awaryjne ewakuowanie pociągu z linii;

• Odzysk energii hamowania - energia jest przejmowana 
przez zestaw superkondensatorów w pociągu;

• Odzysk energii hamowania - energia jest przejmowana 
przez zestaw superkondensatorów zainstalowany w 
podstacji.



Przykład zestawu superkondensatorów
ECOND

Moskwa – Instytut Kolejnictwa
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Parametry zestawu: 

• Napięcie: 640 V;

• Pojemnośc: 5,6 F;

• Energia zmagazynowana: 1,3 МJ;

• Liczba superkondensatorów: 14;

• CięŜar zestawu: 530 kG.

Superkondensatory w Oddziale Gdańskim
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Typ: ECOND 40/28

Pojemność: 104 F

Napięcie: 28 V

Zgromadzona energia: 41 kJ

Rezystancja wewnętrzna: 5,5 mΩ

Waga: 26 kG

Typ: ECOND 64/400

Pojemność: 0,8 F

Napięcie: 400 V

Zgromadzona energia: 64 kJ

Rezystancja wewnętrzna: 0,8 Ω

Waga: 50 kG



Pomiar rezystancji wewnętrznej superkondensatora 40/28
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Maksymalny prąd probierczy: 500 A

Rezystancja wewnętrzna: 5,2 mΩ

Przebieg samorozładowania superkondensatora 40/28
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Kompensator zaników napięcia dla sieci wydzielonej
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Konstrukcja kompensatora zaników napięcia
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Stanowisko badawcze Sterownik



Działanie kompensatora
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Napięcie sieciowe i prąd wyjściowy kompensatora

Przebieg załączania kompensatora zaników napięcia
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Napięcie sieciowe i prąd wyjściowy kompensatora



Przebieg wyłączania kompensatora zaników napięcia
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Napięcie sieciowe i prąd wyjściowy kompensatora

Typowa struktura kompensatora zapadTypowa struktura kompensatora zapadóów dla ukw dla układu adu 

napnapędowegodowego

42V
100 – 200F

IEL Gdańsk42



NapiNapięcie obwodu pocie obwodu pośredniczredniczącego w sytuacji 50 % cego w sytuacji 50 % 

zapadu napizapadu napięcia zasilajcia zasilającego cego -- ukukład bez kompensacjiad bez kompensacji
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NapiNapięcie obwodu pocie obwodu pośredniczredniczącego w sytuacji 50 % cego w sytuacji 50 % 

zapadu napizapadu napięcia zasilajcia zasilającego cego -- ukukład z kompensacjad z kompensacją
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NapiNapięcie obwodu pocie obwodu pośredniczredniczącego przy przerwaniu cego przy przerwaniu 

napinapięcia zasilajcia zasilającego cego -- ukukład bez kompensacjiad bez kompensacji
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NapiNapięcie obwodu pocie obwodu pośredniczredniczącego przy przerwaniu cego przy przerwaniu 

napinapięcia zasilajcia zasilającego cego -- ukukład z kompensacjad z kompensacją

IEL Gdańsk46



Badania eksperymentalne Badania eksperymentalne -- ukukład bez kompensatoraad bez kompensatora

Napięcie obw. pośredniczącego- układ bez kompensatora
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Badania eksperymentalne Badania eksperymentalne -- ukukład z kompensatoremad z kompensatorem

Napięcie obw. pośredniczącego podczas 50 % zapadu nap. zasil.
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Badania eksperymentalneBadania eksperymentalne

Prąd superkondensatora podczas zapadu
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Działanie COST 542
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Cost Action 542

HPSMT – High Performance Energy Storages for Mobile and Stationary
Applications (Wysokosprawne Urządzenia Magazynowania Energii w 

Zastosowaniach Pojazdowych i Stacjonarnych)

Działanie ustanowione w ramach programu Unii Europejskiej COST (Współpraca 

Europejska w zakresie Badań Naukowych i Technicznych). Działanie Nr 542 

zostało zatwierdzone przez Komitet WyŜszych Urzędników COST podczas 164 

zebrania w Brukseli w dn. 29/30 marca 2006r. Koniec działania jest określony na 

12.07.2010r.

Wniosek o ustanowienie Działania 542 został przygotowany i złoŜony przez 

polsko-niemiecką grupę inicjatywną, w której ze strony polskiej uczestniczył

Instytut Elektrotechniki, w tym Oddział Gdański IEL, który był głównym inicjatorem 

przedsięwzięcia.

Do dn. 26 maja 2006 udział w Działaniu 542 potwierdziło 18 krajów, w tym jako 

pierwsze: Belgia, Bułgaria, Niemcy, Holandia, Polska, Rumunia, Hiszpania, 

Francja.

Zebranie inicjujące Działanie (kick off meeting) odbyło się w Brukseli 13 lipca 

2006r.  



Pierwsi uczestnicy Działania COST 542
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� Vrije Universiteit Brussel, Bruksela, Belgia

� University of Liège, Liege, Belgia

� University of Transport, Sofia, Bułgaria

� Universidad de Zaragoza, Saragossa, Hiszpania

� Alstom Transport, Saint-Ouen Cedex, Francja

� INRETS, Joinville, Francja

� SIEMENS, Brasov, Rumunia

� University of Transilvania, Brasov, Rumunia

� TEIJIN TWARON GmbH, Wuppertal, Niemcy

� INNOFA GmbH, Berlin, Niemcy

� WTTC, Berlin, Niemcy

� A&M Renewables Limited, Boyle, Irlandia

� DAEDALUS INFORMATICS LTD, Ateny, Grecja

� IEL, Warszawa, Polska

� IEL OW, Wrocław, Polska

� IEL OG, Gdańsk, Polska

Udział w Działaniu COST 542
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W ramach Działania 542 jego uczestnicy będą prowadzili wspólne prace 

badawczo-rozwojowe nad rozwojem superkondensatorów składanych i ich 

zastosowań w ramach pięciu grup roboczych:

WG 1: "Zaawansowane Materiały".

WG 2: "Technologia Konstrukcji i Produkcji".

WG 3: "Zastosowania Samochodowe".

WG 4: "Zastosowania w Transporcie Elektrycznym".

WG 5: "Zastosowania w Energetyce". 

Głównym celem Działania COST Nr 542 jest opracowanie Wysokosprawnych 

Urządzeń Magazynowania Energii i ich wdroŜenie w zastosowaniach 

pojazdowych i stacjonarnych w urządzeniach transportowych i energetycznych. 

Rdzeniem/kluczowym elementem tych urządzeń będą wysokonapięciowe moduły 

superkondesatorowe.

Oddział Instytutu Elektrotechniki w Gdańsku bierze aktywny udział w pracach grup 

roboczych 3, 4 i 5. W szczególności w grupie 5 IEL OG odgrywa rolę wiodącą w 

zakresie zastosowania superkondensatorów w urządzeniach energo-

elektronicznych.  



Projekt Specjalny COST/260/2006
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Finansowanie prac badawczych związanych ze współpracą międzynarodową
jest realizowane w ramach tak zwanych projektów badawczych specjalnych.

Przyznanie finansowania takiego projektu następuje na podstawie wniosku o 

finansowanie projektu badawczego specjalnego składanego w Ministerstwie 
Nauki i Szkolnictwa WyŜszego.

Wniosek taki moŜe być złoŜony w dowolnym czasie i jest rozpatrywany 

indywidualnie pod względem wartości merytorycznej.

We wrześniu 2006 Oddział Gdański Instytutu Elektrotechniki złoŜył w 

Ministerstwie wniosek o finansowanie projektu badawczego specjalnego 

dotyczącego badań filtrów aktywnych na bazie superkondensatorów, w 

związku z udziałem Oddziału w Cost Action 542: HPSMT – High 
Performance Energy Storages for Mobile and Stationary Applications.

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

Tytuł projektu:

Filtr aktywny (kompensator) zapadów i krótkotrwałych zaników 
napięcia sieci energetycznej z magazynem energii w postaci 

baterii wysokonapięciowych superkondensatorów składanych

Projekt Specjalny COST/260/2006
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Celem projektu jest opracowanie filtru aktywnego 
podwyŜszającego jakość energii elektrycznej. 

Działanie filtrujące będzie polegało na kompensacji zapadów i 
krótkotrwałych zaników napięcia zasilającego. 

Proponowane rozwiązanie ukierunkowane jest na poprawę
jakości napięcia w wydzielonych lokalnych sieciach 
energetycznych. 

Na rynku brakuje standardowych urządzeń przeznaczonych do 
pełnienia takich funkcji.



Projekt Specjalny COST/260/2006
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W ramach projektu zostaną opracowane następujące zasadnicze 
podzespoły: 

układ generacji wzorcowego napięcia o wysokiej jakości -
przewiduje się tu rozwiązanie w postaci specjalizowanego 
falownika wielopoziomowego, 

układy sprzęgające sieć rzeczywistą z siecią wirtualną
wytworzoną przez falownik - rozpatrzone tu zostanie sprzęŜenie 
transformatorowe, sprzęŜenie przy pomocy dwukierunkowych 
łączników półprzewodnikowych oraz sprzęŜenie za pomocą
nowo opracowywanych łączników inteligentnych, 

układ identyfikacji charakteru zaburzeń oraz układy kontroli 
przepływu energii.

Projekt Specjalny COST/260/2006
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Zakłada się, Ŝe model filtru będzie wyposaŜony w przekształtnik 
wielopoziomowy o mocy 100 kVA oraz w magazyn energii, 
zapewniający poprawną pracę urządzeń filtru w przypadku 
wystąpienia zaburzeń zasilania, w postaci baterii  
superkondensatorów. 

Falownik filtru aktywnego zostanie zbudowany jako trój- lub 
czteropoziomowy falownik z diodami poziomująco-blokującymi
(falownik typu DCI). 

Opracowane filtry umoŜliwiać będą współpracę z zewnętrznymi 
źródłami energii, takimi jak na przykład ogniwa paliwowe, 
umoŜliwiającymi kompensację równieŜ długotrwałych zaburzeń
zasilania.



IEL Gdańsk57

Dziękuję za uwagę


