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Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw 

w Poznaniu funkcjonuje od 1947 roku, 

od 2007 r. jest Oddziałem zamiejscowym 

Instytutu Metali Nieżelaznych

Jesteśmy instytutem badawczym zajmującym się 

chemicznymi źródłami prądu
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Nowe materiały, metody otrzymywania                     
i modyfikacji 
 Opracowanie metod syntezy materiałów funkcjonalnych 

posiadających szerokie spektrum możliwych zastosowań, 
ze szczególnym uwzględnieniem materiałów stosowanych 
w systemach magazynowania i konwersji energii jak: 
 akumulatory

 superkondensatory

 ogniwa paliwowe

 ogniwa fotowoltaiczne

 Wytwarzanie wyspecjalizowanych produktów z branży 
chemicznej i materiałowej (najnowsze badania dotyczą 
wytwarzania grafenu i otrzymywania nanokompozytów 
tlenek metalu/grafen)

 Modyfikacja struktury materiałów



Nowe technologie, opracowania i wdrożenia

Termiczne baterie rezerwowe typu BTR – polska technologia, polska 
produkcja – własna, oryginalna technologia wdrożona w IMN CLAiO 
Efekt prac IMN CLAiO (badania podstawowe, prace rozwojowe, 

wdrożeniowe, produkcja seryjna) 

Stosowane obecnie w wyrobach „Grom” i „Piorun”, celach lotniczych 
oraz w amunicji artyleryjskiej



Demonstratory technologii, modele i prototypy

 Hybrydowy układ zasilania pojazdów specjalnych
 Alternatywa do obecnie stosowanych źródeł zasilania pojazdów specjalnych

 Układ 2x lżejszy i o 2-krotnie mniejszej objętości niż akumulator kwasowy;              
zakres  pracy od -30C do +50C

Dane techniczne Magazyn energii 6 x 7S9P Akumulator rozruchowy 20 KSX 25 P

Napięcie nominalne: 25,20 V 24 V

Pojemność nominalna C5: 130 Ah 25 Ah

Energia: 3276 Wh 600 Wh

Pojedyncza cela: Panasonic NCR 18650B KSX 25 P

Opis
Zastosowanie dla nowych i użytkowanych: czołgów, samochodów opancerzonych, samobieżnych haubic
i moździerzy, kołowych i gąsienicowych transporterów opancerzonych, wersji specjalnych zabudowanych na
podwoziach wskazanych pojazdów



Produkcja wyrobów specjalnych

 IMN CLAiO jest jedynym w Polsce producentem: 
 Akumulatorów lotniczych

 Rozruch silników lotniczych

 Zasilanie pokładowych instalacji elektrycznych

 Baterii specjalnego przeznaczenia „ZEW”
 Zasilanie ratowniczej radiostacji pilota 

 Baterii termicznych
 Zasilanie układów sterowania obiektów rakietowych



Montaż zestawów i pakietów

 Montaż zestawów baterii i akumulatorów
 Pakiety przeznaczone do zasilania powietrznych platform 

bezzałogowych Li-ion 6S6P

 Pakiety akumulatorów 10BH-SC2800P

 Pakiety akumulatorów 8BH-SC2800P

 Zestawy akumulatorów 4HR17/43SW

 Zestawy akumulatorów 3KRH17/43SZ

 Zestawy akumulatorów niklowo-wodorkowych SC 10HR-2800P

 Zestawy akumulatorów niklowo-wodorkowych SC 12HR-2800P

 Akumulator BH-2800P2,8AH 9,6V

 Wykonywanie modeli i prototypów urządzeń magazynujących 
energię 



Ekspertyzy techniczne

 Ekspertyzy dotyczące określenia przyczyn obniżenia parametrów (właściwości) 
eksploatacyjnych ogniw i akumulatorów

 Ekspertyzy dotyczące stanu technicznego i prognozy dalszej eksploatacji
 Ekspertyzy dotyczące znalezienia prawdopodobnych przyczyn awarii
 Ekspertyzy dotyczące optymalnego doboru i konfiguracji zestawu 

akumulatorów dla różnych zastosowań
 Ekspertyzy dotyczące np.: jakości zgrzewów - zgrzewanie oporowe - spawanie 

laserowe 



Analizy i opinie

 Opinie o innowacyjności
 Opinie eksperckie w zakresie badań i eksploatacji akumulatorów i baterii
 Opinie techniczne dotyczące zakresu działania akumulatorów i baterii
 Oceny stanu technicznego źródeł zasilania
 Analizy konstrukcyjne i prognozy dalszej eksploatacji akumulatorów                       

i baterii



Analiza w chemicznych źródłach prądu

 Potwierdzenie składu

 Kontrola produkcji 

 Stwierdzenie przyczyny awarii 

 Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań 



Analizy fizyko-chemiczne
 Analiza fazowa materiałów

 Analiza jakościowa i ilościowa
 Pomiar stałych sieciowych, wielkości krystalitów

 Oznaczanie ciepła topnienia i temperatur topnienia ciał 
stałych, związków chemicznych i  mieszanin reakcyjnych

 Badania degradacji polimerów
 Oznaczanie temperatur i ciepła przemiany w polimerach

 Badanie reakcji w układzie gaz-ciało stałe w zakresie              
od 25 – 1100oC

 Identyfikacja związków organicznych i nieorganicznych
 Badanie warstw powierzchniowych

 Zakres długości fali 4000 – 300 cm-1

 Analiza ilościowa pierwiastków 
 Oznaczanie głównych składników i pierwiastków 

śladowych w:
 stopach ołowiu 
 półproduktach do akumulatorów kwasowych, zasadowych, 
 ogniwach alkalicznych typu Zn/MnO2 i Zn/O2

 Oznaczanie wielkości ziarna
 Zakres pomiarowy ziaren 40 nm - 900 m
 Zakres pomiarowy ziaren 0.3 nm - 6 m

 Analiza własności sorbentów porowatych w oparciu o 
izotermy adsorpcji/desorpcji azotu,  w zakresie ciśnień od 
7x10-7 do 1,0 p/p0

 Wyznaczanie dystrybucji objętości porów w zakresie ich 
średnic 0,35 – 300 nm

 Wyznaczanie pola powierzchni właściwej

 Analiza elementarna
 Ilościowe oznaczanie pierwiastków C,H,N,S i O
 Zakres oznaczalności:

 C: 0,004 – 10 mg C
 H: 0,002 – 2 mg H
 N: 0,001 – 2 mg N
 S: 0,005 – 1 mg S
 O: 0,005 – 2 mg O



Usługi certyfikacyjne, szkoleniowe i doradcze
 Usługi certyfikacyjne:

 Certyfikacja chemicznych źródeł prądu na 
zgodność z wymaganiami norm krajowych 
i międzynarodowych oraz innych 
dokumentów normatywnych
 Współpraca w zakresie wzajemnej 

realizacji usług badawczych i 
certyfikacyjnych z ICR Polska

 Prowadzenie audytów lub kontroli 
warunków organizacyjno-technicznych do 
realizowania stabilnej produkcji lub importu 
u Klientów

 Wykonywanie audytów wewnętrznych i 
zewnętrznych

 Przeglądy zarządzania
 Opiniowanie norm i innych dokumentów
 Ocena dokumentacji systemowej

 Usługi szkoleniowe:
 Szkolenia z zakresu budowy, zasad działania i eksploatacji 

oraz kwestii bezpieczeństwa związanych z akumulatorami 
litowo-jonowymi

 Szkolenia z zakresu ładowania baterii trakcyjnych, 
bezpieczeństwa ludzi i sprzętu



Przygotowanie kadr dla obszaru specjalizacji 

 Praktyki dyplomowe i zawodowe, staże studenckie                
i doktoranckie, prace inżynierskie i magisterskie

 PROJEKT PO WER (Wiedza Edukacja Rozwój): Inżynierowie na 
staż! (Politechnika Poznańska - Organizator) 2018

 „Inżynier przyszłości. Wzmocnienie potencjału 
dydaktycznego Politechniki Poznańskiej" 2015

 „Era inżyniera. Rozbudowa potencjału rozwojowego 
Politechniki Poznańskiej„ 2012

 Projekt Fizyka Techniczna – w ramach kierunku 
zamawianego 2015
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Akredytowane Laboratorium

Od 1997 roku posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji          
w zakresie testowania baterii pierwotnych, akumulatorów alkalicznych, 
litowo-jonowych, litowo-polimerowych, kwasowo-ołowiowych i innych

Jakość badań wykonywanych przez nasze Laboratorium jest gwarantowana 
przez System Jakości prowadzony zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025



Usługi badawcze - badania baterii i akumulatorów

 Systemy litowe:
 UN 38.3 – Podręcznik UN TEST Nr ST/SG/AC.10/11/Rev 6:2015/Amendment 1:2017 Sekcja 38.3. 

Procedura wykonania testów ogniw i baterii litowo-jonowych
(Recommendations on the transport of dangerous goods, Manual of tests and Criteria, Section 38.3)

Niemal wszystkie akumulatory i baterie litowe muszą spełniać wymagania dotyczące transportu towarów 
niebezpiecznych zawarte w Manual of Tests and Criteria, Section 38.3

 PN-EN 62133:2017 Ogniwa i baterie wtórne zawierające zasadowe lub inne niekwasowe 
elektrolity -- Wymagania bezpieczeństwa dla przenośnych ogniw wtórnych oraz baterii z nich 
wykonanych do użytkowania w zastosowaniach przenośnych – Część 1: Systemy niklowe; 
Część 2: Systemy litowe
(Secondary batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for portable sealed
secondary cells, and for batteries made of them, for use in portable applications)

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów litowych oraz alkalicznych

IMN Oddział w Poznaniu CLAiO posiada możliwości techniczne i akredytacje potrzebne do 
wykonywania badań chemicznych źródeł prądu zgodnie z najważniejszymi normami krajowymi 
i międzynarodowymi, w tym:



Usługi badawcze - badania baterii i akumulatorów

 Akumulatory rozruchowe:
 PN-EN 50342 - Akumulatory ołowiowe rozruchowe -- Część 1: Wymagania ogólne i metody 

badań; Część 2: Wymiary akumulatorów oraz oznakowanie końcówek

 Akumulatory trakcyjne i stacyjne:
 PN-EN 60896:2007 - Baterie ołowiowe stacjonarne -- Część 11: Typy otwarte -- Ogólne 

wymagania i metody badań; Część 21: Typy wyposażone w zawory -- Metody badań; Część 22: 
Typy wyposażone w zawory – Wymagania

 PN-EN 60254-1:2010 - Akumulatory ołowiowe trakcyjne -- Część 1: Wymagania ogólne i metody 
badań; Część 2: Wymiary ogniw i końcówek oraz znakowanie biegunowości na ogniwach

 Baterie pierwotne:
 PN-EN 60086 – Baterie pierwotne Część 1: Postanowienia ogólne; Część 2: Wymagania 

techniczne dotyczące własności fizycznych i elektrycznych; Część 3: Baterie zegarkowe; Część 4: 
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące baterii litowych; Część 5: Wymagania bezpieczeństwa 
dotyczące baterii z elektrolitem wodnym



Możliwości badawcze

 Nasza wiedza i nowoczesny sprzęt sprawiają, że 
jesteśmy właściwym laboratorium do 
przeprowadzenia testów sprawdzających 
parametry elektryczne, mechaniczne, klimatyczne 
i bezpieczeństwa

http://www.digatron.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/UBT_72pix.jpg&width=800m&height=600m&bodyTag=<BODY bgColor="
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Testery DIGATRON
 ładowanie 0-800 V, prąd 0,05 mA – 800 A, 
 wyładowanie 800-0 V,  prąd 0,05 mA – 2000 A

System wibracyjny TIRA
 siła do 8 kN, częstotliwość do 3 kHz

Komory temperaturowe
 temperatura od -80°C do  +180°C

Komory klimatyczne
 wilgotność od 10 % do 98%

Komory ciśnieniowe
 ciśnienie od 10 mbar do < 2500 kPa



Możliwości badawcze – wyzwania

 R100 (United Nations Economic Commission for Europe, Regulation No. 100)
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące systemów magazynowania energii (RESS) 
używanych do napędów pojazdów elektrycznych

Numer załącznika
Regulaminu R100

Przedmiot badań Cecha badana na zgodność z R100

Załącznik 8 Magazyn energii Odporność RESS na ładowanie i rozładowanie 

Załącznik 8A Magazyn energii Odporność na wibracje

Załącznik 8B Magazyn energii Odporność na gwałtowne zmiany temperatury

Załącznik 8C Magazyn energii Odporność na wstrząsy mechaniczne

Załącznik 8D Magazyn energii Integralność mechaniczna

Załącznik 8E Magazyn energii Ognioodporność

Załącznik 8F Magazyn energii Poprawność działania zabezpieczenia przez zwarciem zewnętrznym

Załącznik 8G Magazyn energii Poprawność działania zabezpieczenia przed przeładowaniem 

Załącznik 8H Magazyn energii Poprawność działania zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem

Załącznik 8I Magazyn energii Poprawność działania zabezpieczenia przed przegrzaniem

Testy w R100:



Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki 
– Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 Projekt nr RPWP.01.01.00-30-0003/17 pt.: Modernizacja Laboratorium w celu 
zwiększenia zdolności badawczych na potrzeby rozwoju rynku motoryzacyjnego i 
elektromobilności – realizacja 2018-2020

 Wartość projektu – 7 466 100 PLN

 Wysokość dofinansowania  – 4 288 450 PLN

 Projekt realizowany przez Konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie:

 IMN CLAiO – Lider

 EXIDE Technologies S.A.

 Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT

 Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.



Rynek motoryzacyjny – elektromobilność 
realizacja projektu WRPO

Testery DIGATRON
 800 V, 240-360 A

System wibracyjny/udarowy
 częstotliwość do 7-50 Hz, udar do 30 g, masa próbki 150 kg

Komora klimatyczna
 wilgotność od 10 % do 98%, temperatura od -50°C do +180°C, 

wymiary do 2500x3000x1500 mm

Tester zwarć z komorą grzewczą
• temperatura do 80°C, zwarcie 5mΩ

Odporność na płomień
• zgodnie z R100

Przeładowanie
• Zgodnie z R100

Zgniatanie
• Zgodnie z R100



Sektor transportowy – elektromobilność 
– co dalej ….



Stacje tankowania wodoru

Elektromobilność – wodór i ogniwa paliwowe –
kluczowy element w procesie dekarbonizacji sektora transportowego

Hydrogen Mobility Europe 

(H2ME) (Niemcy, Skandynawia, Francja oraz Wielka Brytania)

o 49 stacji tankowania

o >1400 samochodów (również ciężarowych)

o Dofinansowanie 67 mln EUR

o Całkowity koszt 170 mln EUR

o >40 organizacji

o Czas trwania 2015-2020

Flagowy projekt mający na celu rozwinięcie sieci stacji tankowania wodorem w Europie

The Hydrogen Council

- ogólnoświatowa inicjatywa wiodących firm 

energetycznych, transportowych i przemysłowych, o 

wspólnej wizji i długofalowych ambicjach dotyczących 

wodoru, powołana aby wspierać transformację 

energetyczną.

Kamienie milowe 2030
 1/12 samochodów w Niemczech, Japonii, 

Południowej Korei oraz Kalifornii zasilanych 

wodorem

 Globalnie 10 do 15 milionów samochodów 

oraz 500 tys. Ciężarówek zasilanych 

wodorem

 Wdrożenie pociągów oraz statków 

pasażerskich w technologii wodorowej

Cele 2050

 Powyżej 400 mln pojazdów osobowych 

(ok. 25%), 5 mln ciężarówek (ok. 30%) i 

ponad 15 mln autobusów (ok. 25%) 

zasilanych wodorem

 20% pociągów spalinowych zastąpionych 

pociągami na wodór



Zapraszamy do współpracy

Dziękuję za uwagę

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw


