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Materiały
Ogniwa 

elektrochemiczne
Systemy 
zasilania

1947 - powstaje Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw 

Resortowe zaplecze naukowo-badawcze przemysłu

2007 - połączenie Centralnego Laboratorium Akumulatorów i Ogniw (CLAiO) 

z Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach (IMN)



Energia odnawialna 
(zrównoważony rozwój)

Transport elektryczny

Platformy autonomiczne 

Osobiste urządzenia 
multimedialne

PRZEMYSŁ JUTRA



Chemiczne źródła prądu w zastosowaniach 

transportu konwencjonalnego



 Uruchomienie produkcji elektrod dodatnich i ujemnych 

akumulatorów rozruchowych ołowiowo-kwasowych

 Uruchomienie produkcji elektrod ujemnych akumulatora 

ołowiowo-kwasowego metodą cięto-ciągnioną

 Nowy typ wysokoenergetycznego akumulatora ołowiowo-

kwasowego z masą czynną osadzoną na przewodzącym 

porowatym węglu szklistym 

Wieloletnia tradycja współpracy z polskim przemysłem akumulatorowym



Diagnostyka wczesnego rozpoznawania zjawiska PCL w akumulatorach 

ołowiowych w celu zwiększenia niezawodności systemów zasilania rezerwowego 

(Projekt AKUPCL)

 Nowy system diagnostyki stanu zasilania rezerwowego

 Wczesne wykrywanie utraty pojemności baterii

 Badania pozwolą na zwiększenie niezawodności UPS

Badania finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych



Ciecze jonowe jako dodatek poprawiający właściwości 

eksploatacyjne mas aktywnych rozruchowych akumulatorów 

kwasowo-ołowiowych (Projekt AUTOION)

Badania finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych

 Nowatorska metoda poprawy parametrów akumulatorów 
kwasowo-ołowiowych z wykorzystaniem cieczy jonowych 
jako dodatków do mas

 Poprawa pojemności baterii i prądu rozruchowego

 Wyniki w trakcie wdrażania w firmie AUTOPART



Chemiczne źródła prądu a elektromobilność

Nowa era transportu



E-BUS BATTERY: Opracowanie modularnego systemu baterii wykorzystującego nowe typy ogniw
elektrochemicznych do wykorzystania w sektorze transportu publicznego oraz do ponownego
użycia w urządzeniach stacjonarnych

 Moduły oparte na różnych technologiach Li-ion
zapewniają elastyczność

 Zwiększona żywotność i zredukowany koszt systemu

 System wdrażany w firmie SOLARIS

Badania współfinansowane przez EIT w ramach programu KIC InnoEnergy



Adaptacyjny system sterowania hybrydowym układem 
generowania energii elektrycznej do napędu pojazdu elektrycznego

 Hybrydowy napęd EV składający się z 
baterii litowej i ogniwa paliwowego na 
metanol

 Stałe doładowanie z ogniwa paliwowego 
zwiększy zasięg pojazdu

 Uniezależnienie użytkownika od systemu 
ładowarek sieciowych

Badania współfinansowane przez NCBiR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój



Hybrydowe moduły zawierające ogniwa magnezowo-jonowe 
jako źródła zasilania do emobilności

 Magazyny energii zawierające ogniwa Li-ion i Mg-ion

 Potencjalne zwiększenie gęstości energii

 Zastosowanie do napędu pojazdów elektrycznych

Badania współfinansowane przez NCBiR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój



Wykorzystanie chemicznych źródeł energii w 

sektorze elektro-energetycznym (współpraca z OZE)



Duże magazyny energii elektrycznej współpracujące z
odnawialnymi źródłami energii (MEGABAT)

 Magazyn energii oparty na ogniwach Li-ion

 Zastosowanie w sieciach typu SMART GRID

 Systemy zasilania gwarantowanego 
przeznaczone dla stacji bazowych telefonii 
GSM oraz systemów komunikacji kryzysowej

Projekt współfinansowany przez NCBiR, Program Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych 



Innowacyjne elastyczne pokrycie fotowoltaiczne 

 System gromadzenia energii elastycznego 
pokrycia fotowoltaicznego

 Energia magazynowana w ogniwach Li-ion

 Potencjalne zastosowanie w namiotach, 
schronach, odzieży 

Projekt współfinansowany przez NCBiR, Program Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych 



Sektor OiB



IMN CLAiO jest jedynym w Polsce producentem: 

 Akumulatorów lotniczych

 Baterii specjalnego przeznaczenia „ZEW”

 Baterii termicznych



Hybrydowe źródło zasilania elektrycznego urządzeń wspomagających akcje 
ratownicze i ewakuację 

Badania finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Obronność i Bezpieczeństwo

 Uniwersalny magazyn energii do pracy w warunkach 
polowych

 Elastyczna konfiguracja w zależności od potrzeb

 Możliwe zastosowanie wodorowych ogniw paliwowych

 Zastosowanie do rozruchu pojazdów, ładowania 
wyposażenia indywidualnego żołnierza, etc.

 Zgodność z normami NATO



Nowy model zasilania elektrycznego pojazdów pancernych

Program Badań Własnych IMN

 Nowy system zasilania zapewniający zasilanie energią 
elektryczną czołgów, samobieżnych haubic, 
transporterów opancerzonych, itp.

 Dwukrotnie mniejsza masa i objętość w porównaniu do 
tradycyjnych akumulatorów ołowiowych

 Rozruch pojazdów w temperaturach poniżej -30 °C

 Zgodność z normami NATO



Typoszereg programowalnych baterii termicznych amunicji rakietowej 
(PROBAT) 

 Wyższa elastyczność projektowania nowych 
baterii

 Zmniejszenie wymiarów baterii 
wysokonapięciowych,

 Lepsze wykorzystanie materiałów aktywnych 
baterii i ich nowe typy,

 Skrócenie czasu projektowania baterii o 
nowych parametrach.

Badania finansowane przez NCBiR w ramach programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, 
konkurs „Młodzi naukowcy 2017”



Bateria nowej generacji do zasilania autonomicznych platform 
bezzałogowych (LIS)

 Opracowanie nowego typu baterii litowej (Li-S)

 Bateria zawierająca mniej komponentów 
trudno dostępnych

 Wydłużony czas pracy platformy latającej na 
jednym ładowaniu

 Obniżenie masy baterii

Badania finansowane przez NCBiR w ramach programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, 
konkurs „Młodzi naukowcy 2017”



Hybrydowy system magazynowania i buforowania energii 
podwójnego zastosowania (HYBDUAL)

 Hybrydowy magazyn energii przeznaczenia cywilnego oraz 
specjalnego (głównie wojskowego) przeznaczonego do pracy 
w szerokim zakresie warunków klimatycznych i środowiskowych

 Zbudowanie i zbadanie prototypowej instalacji OZE, ME i 
systemów zarządzania sterujących pracą układu.

Badania współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju





Chemiczna synteza i właściwości elektrochemiczne 
grafenu i jego nanokompozytów

 Udoskonalenie syntezy grafenu płatkowego

 Nowe kompozyty grafenu z tlenkami metali

 Materiały aktywne w ogniwach Li-ion i 
superkondensatorach

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS



Synteza i właściwości elektrochemiczne 
kompozytów polipirol/nanostruktury węglowe

 Nowa, opatentowana metoda wytwarzana 
wielościennych nanorurek węglowych

 Kompozyty z polipirolem pozwalają na 
zwiększenie pojemności superkondensatorów

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu SONATA



Interkalacja jonami litu jako metoda otrzymywania 
materiałów elektrodowych wysokoenergetycznych 
kondensatorów elektrochemicznych

 Otwarcie drogi do opracowania kondensatora litowo-
jonowego

 Wykorzystanie grafenu jako materiału elektrodowego 

 Nieznane mechanizmy procesów elektrodowych 
badane zaawansowanymi technikami 
elektroanalitycznymi

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu SONATA



Wpływ dodatku węglowego do katody siarkowej na parametry pracy 
ogniwa litowo-siarkowego

 Badanie nowych materiałów dla ogniw Li-S

 Tanie, łatwo dostępne węgle z biomasy i odpadów jako wydajne 
materiały elektrodowe

 Zaawansowane techniki analityczne i spektroskopowe w celu 
odkrycia mechanizmów funkcjonowania ogniwa litowo-siarkowego

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu SONATA



administracja 

rządowa 

i lokalna

nauka przemysł



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


