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WPROWADZENIE
Obserwowany obecnie rozwój samochodów elektrycznych i hybrydowych
kojarzy się najczęściej z wykorzystaniem różnych akumulatorów litowo-jonowych
do gromadzenia energii elektrycznej. Są one złożone z ogniw litowo-jonowych,
które posiadają liczne zalety:
- wysoką energię właściwą i zdolność obciążenia, w porównaniu z akumulatorami kwasowymi,
- długie cykle i wydłużony czas przechowywania, przy czym są praktycznie
bezobsługowe,
- wysoką pojemność, niską oporność wewnętrzną, dobrą wydajność kulombowską,
- prosty algorytm ładowania i stosunkowo krótki czas ładowania,
- niski poziom samorozładowania w porównaniu z akumulatorami NiCd i NiMH.
Mają one jednak szereg ograniczeń:
- wymagają obwodu zabezpieczającego przed stresem termicznym,
- podlegają degradacji w wysokiej temperaturze i przy wysokich napięciach,
- charakteryzują się powolnym ładowaniem w temperaturze zamarzania (<0°C)
- mają ograniczenia ze strony przepisów transportowych dotyczących przewożenia większych ilości takich akumulatorów.
Oprócz ogniw litowo-jonowych pojawiły się ostatnio nowe typy ogniw
charakteryzujących się wysoką gęstością gromadzonej energii. Wykorzystują one
różne typy elektrod i elektrolitów. Jedną z ciekawych grup, której ostatnio
poświęca się coraz więcej uwagi, są akumulatory wykorzystujące różne typy
katod siarkowych, a wśród nich najliczniejszą podgrupę tworzą akumulatory
litowo-siarkowe.
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1. POJĘCIA PODSTAWOWE
Według pracy [1] akumulator jest urządzeniem, które przetwarza energię
chemiczną w energię elektryczną i na odwrót. Niniejsza praca to podsumowanie,
stanowi wprowadzenie do terminologii używanej do opisywania, klasyfikowania
i porównania akumulatorów. Zdefiniowano zmienne używane do scharakteryzowania
warunków eksploatacji akumulatora oraz opisano specyfikacje producenta
stosowane do scharakteryzowania nominalnych i maksymalnych właściwości
akumulatorów.

1.1. Pojęcia ogólne akumulatorów
 Ogniwa, moduły i pakiety – wysokonapięciowe akumulatory składają się
z poszczególnych modułów i ogniw organizowanych (łączonych) szeregowo
i równolegle. Ogniwo jest najmniejszą upakowaną formą akumulatora i zazwyczaj zapewnia napięcie rzędu od jednego do sześciu woltów. Moduł składa się
z wielu ogniw na ogół połączonych albo równolegle, albo szeregowo. Pakiet
baterii jest montowany przez połączenie modułów razem, ponownie albo
szeregowo lub równolegle.
 Klasyfikacje akumulatorów – nie wszystkie akumulatory są sobie równoważne,
nawet akumulatory oparte na tej samej chemii. Główny kompromis w rozwoju
akumulatorów zachodzi między mocą i energią: akumulatory mogą być dużej
mocy lub wysokiej energii, ale nie jednocześnie. Producenci często klasyfikują
akumulatory za pomocą tych kategorii. Inną często wykorzystywaną klasyfikacją
jest wysoka trwałość, co oznacza, że chemia została zmodyfikowana tak, aby
zapewnić większą żywotność kosztem mocy i energii.
 Wielokrotności C i E {C- and E- rates} – podczas opisu akumulatora prąd rozładowania jest często wyrażany liczbowo jako wielokrotność wielkości C,
w celu normalizacji w stosunku do pojemności akumulatora, która często
bardzo różni się między akumulatorami. Wielokrotność wielkości C jest miarą
prądu, przy którym akumulator jest rozładowywany, odniesionego do maksymalnej pojemności. Wielokrotność 1C oznacza, że prąd rozładowania rozładuje
całkowicie naładowany akumulator w ciągu 1 godziny. W przypadku akumulatora o pojemności 100 ampero-godzin, to odpowiada prądowi rozładowania
równemu 100 amperom. Wielokrotność 5C dla tego akumulatora odpowiada
prądowi 500 amperów, a wielokrotność C/2 odpowiada prądowi 50 amperów.
Podobnie, wartość (wielokrotność) wielkości E opisuje moc rozładowania.
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