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Charakterystyka ogniwa Li-ion 

 

 

Magazynowanie energii elektrycznej 

 Wytwarzanie, konwersja i magazynowanie energii stanowią kluczowe zagadnienia 

funkcjonowania gospodarki światowej, a ich znaczenie ciągle rośnie. Malejące zasoby 

surowców naturalnych wymuszają odejście od tradycyjnej energetyki opartej na spalaniu 

ropy, węgla i gazu ziemnego i poszukiwanie nowych rozwiązań, takich jak elektrownie 

słoneczne, wiatrowe, wodne lub ogniwa paliwowe. W większości z nich otrzymuje się energię 

elektryczną, która musi zostać następnie zmagazynowana. Szybki rozwój przemysłu 

elektronicznego również wymusza konieczność projektowania lżejszych i bardziej pojemnych 

przenośnych źródeł zasilania. W wielu rozwijających się krajach, o słabo dotąd rozwiniętej 

infrastrukturze, dostępność elektronicznych środków komunikacji takich jak telefony i laptopy 

odgrywa ogromną rolę w rozwoju cywilizacyjnym. Warunkuje to nie tylko przepływ informacji 

handlowych, ale także i dostęp do służby zdrowia czy edukacji.  

 

Ogniwa elektrochemiczne 

Badania archeologiczne pokazują, że pierwsze ogniwa elektrochemiczne mogły być 

budowane już w czasach starożytnych, a jako ich potencjalne zastosowanie wskazuje się 

nakładanie na przedmioty powłok srebrnych i złotych (galwanizację). Podstawą do 

nowożytnych badań ogniw elektrochemicznych były prace Luigi Galvaniego i Alessandro 

Volty. Prace te pokazały, że umieszczenie płytek z dwóch różnych metali w roztworze 

umożliwiającym wymianę i transport jonów (elektrolicie) może prowadzić do wytworzenia 

różnicy potencjałów elektrycznych między tymi płytkami (elektrodami), oraz spowodowanego 

nim przepływu ładunku elektrycznego w zewnętrznym obwodzie elektrycznym. Tak 

skonstruowane ogniwo stanowi zatem źródło energii elektrycznej.  

Uszeregowanie metali pod względem wartości różnicy potencjału uzyskiwanego w parze z 

elektrodą z innego metalu pozwoliło na wytworzenie tzw. szeregu napięciowego. Ponieważ w 

każdym przypadku potencjał danej elektrody określany był względem innego materiału, 

zachodziła potrzeba znalezienia odniesienia o stabilnej i powtarzalnej charakterystyce. 

Odniesieniem takim stała się gazowa elektroda wodorowa, której wartość potencjału w 

szeregu przyjmuje się umownie jako „zero”. Zastosowanie wodoru jako odniesienia ma 

jeszcze jedną zaletę: jest to bardzo dobrze zbadany pierwiastek o najprostszej z możliwych 

budowie, dla którego z dużą dokładnością można wyznaczyć energię potrzebną do 

oderwania elektronu od jądra atomowego (energię jonizacji). Szereg, w którym wodór jest 
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odniesieniem jest nazywany również szeregiem standardowym. Badania wykazały, że 

pierwiastki alkaliczne, takie jak lit, sód i potas wytwarzają znaczący ujemny potencjał 

względem elektrody wodorowej (np. dla litu wynosi on -3.04V). Pierwiastki te mają jeden 

elektron na ostatniej powłoce i z tego względu energia potrzebna do oderwania go jest 

stosunkowo niewielka, ponieważ po utracie elektronu walencyjnego atom uzyskuje korzystną 

energetycznie konfigurację gazu szlachetnego. 

 

Budowa ogniwa 

Jednym z modelowych przykładów umożliwiających wyjaśnienie zasady działania ogniwa 

jest cynkowo-miedziowe ogniwo Daniella. Składa się ono z dwóch półogniw, połączonych 

kluczem elektrolitycznym. W jednym z półogniw blaszka cynkowa jest zanurzona w wodnym 

roztworze siarczku cynku ZnSO4. W drugim półogniwie blaszka miedziana jest zanurzona w 

wodnym roztworze soli CuSO4. W szeregu napięciowym potencjał cynku względem elektrody 

wodorowej wynosi -0.76V, podczas gdy dla miedzi potencjał standardowy wynosi +0.345V. 

Atomy cynku znajdujące się na powierzchni elektrody przechodzą do roztworu, co wymaga 

oddania dwóch elektronów.  Blaszka cynkowa uzyskuje ładunek ujemny, stając się anodą. 

Na elektrodzie miedzianej jony miedzi z roztworu ulegają adsorpcji – osadzają się na jej 

powierzchni. Proces ten wymaga przyłączenia dwóch elektronów z elektrody – uzyskuje ona 

ładunek dodatni i staje się katodą.  

Utrzymanie przebiegu reakcji elektrodowych wymaga wymiany ładunków pomiędzy 

elektrodami. W ogniwie jest ona zapewniona przez zewnętrzny obwód elektryczny 

przewodzący elektrony oraz przez elektrolit przewodzący jony. W ogniwie Daniella klucz 

solny przewodzi jony SO4
2-, które przechodzą ze strony katody na stronę anody. Zamiast 

klucza można również stosować porowate membrany selektywne, które nie przepuszczają 

jonów cynku i miedzi.  

Reakcja zachodząca w ogniwie Daniella nie jest odwracalna. Rozładowanie ogniwa można 

traktować jako zachodzący samorzutnie proces zamiany energii chemicznej w pracę 

wykonaną przez ogniwo w postaci wymuszenia przepływu ładunku elektrycznego w 

obwodzie. Istnieje jednak wiele typów ogniw, w których po rozładowaniu możemy odwrócić 

przebieg reakcji. Wymaga to podłączenia w zewnętrznym obwodzie źródła zasilania. Ogniwa 

te nazywamy akumulatorami lub ogniwami wielokrotnego ładowania.  
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Rys. 1. Schemat ogniwa pierwotnego Daniella (z lewej) i litowego wielokrotnego ładowania (z prawej). 

 

Ogniwa Li-ion 

Spośród rozwiązań produkowanych komercyjnie najlepszy stosunek zgromadzonej energii 

do masy i wymiarów zapewniają ogniwa typu Li-ion W procesie rozładowania ogniwa lit 

zgromadzony w materiale anodowym wchodzi do elektrolitu w postaci jonów litu Li+, 

pozostawiając na elektrodzie nadmiar elektronów. Jony litu są transportowane przez 

elektrolit i docierają do katody, gdzie ulegają wbudowaniu (np. w procesie interkalacji) w 

strukturę materiału tej elektrody. Proces ten wymaga pobrania elektronu. Podczas ładowania 

ogniwa zewnętrzne źródło zasilania wymusza transport jonów litu z katody do anody. 

Jako materiał anodowy w ogniwach litowych stosować można metaliczny lit. Rozwiązanie 

takie zapewnia uzyskanie znaczącej różnicy potencjałów w stosunku do katody, wiąże się 

jednak na ogół ze zmniejszeniem ilości cykli możliwych do zrealizowania przy pomocy 

ogniwa. Przyczyną są wyrastające na powierzchni elektrody litowej dendryty, czyli krystality o 

strukturze fraktalnej. W procesie ładowania lit nie odkłada się w postaci jednorodnej warstwy, 

lecz wytwarza rozgałęzione struktury. Przy kolejnych cyklach ładowania wrastają one coraz 

głębiej w elektrolit, w końcu doprowadzając do groźnego w skutkach zwarcia. Z tego względu 

lit zastępuje się na ogół grafitem, który ma zdolność gromadzenia litu między warstwami. 

Istnieją inne materiały, w których można zgromadzić więcej litu, takie jak krzem lub siarka. Z 

ich stosowaniem wiążą się jednak kolejne problemy, takie jak np. znaczna zmiana objętości 

krzemu prowadząca do „puchnięcia” elektrody. 

Często stosowanymi materiałami katodowymi są związki niklu, manganu i kobaltu (tak zwane 

katody NMC) lub tlenki żelaza LiFePO4. Od materiału katodowego wymaga się przede 

wszystkim możliwości uzyskiwania znacznej różnicy potencjałów względem litu, zdolności do 

magazynowania litu w strukturze, ale również dobrej przewodności elektronowej i jonowej. 

Ogniwa Li-ion stosowane są często w urządzeniach o znacznej mocy, zarówno podczas 

rozładowania, jak i ładowania. Materiał katody musi nie tylko zgromadzić jak największą ilość 

litu, ale również zapewnić możliwość szybkiego transportu w kierunku złącza z elektrolitem. 
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Ważną cechą zarówno katod, jak i anod jest ich stabilność fizyczna i chemiczna. Niestabilna 

struktura katody może prowadzić np. do uwalniania tlenu, który reaguje ze składnikami 

elektrolitu, w konsekwencji powodując ryzyko wzrostu temperatury i zapłonu ogniwa. 

Istotnym elementem ogniwa litowo-jonowego jest elektrolit. W większości komercyjnie 

produkowanych ogniw litowych jest to elektrolit polimerowy z dodatkiem rozpuszczalników 

organicznych. Polimery stosowane w ogniwach pełnią rolę stałego rozpuszczalnika – na 

skutek oddziaływania z łańcuchami polimeru wprowadzone do elektrolitu sole litu ulegają 

dysocjacji, uwalniając ruchliwe jony Li+. Większość polimerów stosowanych w elektrolitach 

nie zapewnia jednak odpowiedniej przewodności elektrycznej, wymuszając konieczność 

dodania do układu rozpuszczalnika, który poprzez oddziaływania jonowe zapewnia jonom litu 

dodatkowe ścieżki przewodzenia. Rozpuszczalniki są palne i mogą wchodzić w niepożądane 

reakcje z elektrodami, co pogarsza bezpieczeństwo i trwałość ogniw. Z tego względu w 

przyszłości planowane jest wytworzenie ogniw bez rozpuszczalnika, z elektrolitem wyłącznie 

polimerowym lub ceramicznym. 

 

Parametry ogniwa 
 

Napięcie ogniwa otwartego (OCV) 

Podstawowym parametrem ogniwa jest różnica potencjałów wytwarzana między elektrodami 

bez obciążenia elektrycznego – nazywana napięciem ogniwa otwartego (OCV) lub siłą 

elektromotoryczną. Jedynie w pierwszym przybliżeniu napięcie ogniwa otwartego jest równe 

różnicy potencjałów standardowych.  Zgodnie z równaniem Nernsta, siła elektromotoryczna 

może również zależeć od temperatury układu, a także od aktywności i stężenia jonów w 

roztworze. Z tego względu siła elektromotoryczna w wymienionym jako przykład ogniwie 

Daniella nie jest stała, i maleje w miarę procesu rozładowania, ponieważ w półogniwie 

cynkowym rośnie stężenie jonów cynku w roztworze, a w miedziowym maleje stężenie jonów 

miedzi w roztworze. 

Z zależnością napięcia ogniwa otwartego od poziomu naładowania ogniwa spotykamy się 

również w przypadku ogniw litowo-jonowych. Wykres OCV w funkcji stanu naładowania 

(SOC, ang. State Of Charge - wyrażanego w procentach, lub bezpośrednio w ilości 

zgromadzonego w ogniwie ładunku elektrycznego) jest również określany jako profil 

napięciowy ogniwa. Kształt profilu napięciowego zależy od rodzaju materiału użytego w obu 

elektrodach – anodzie i katodzie. 

Stromy charakter profilu napięciowego świadczy o stopniowym wchodzeniu litu w strukturę 

materiału (interkalacji). Proces ten można porównać do podgrzewania wody w kalorymetrze 

– temperatura wody rośnie proporcjonalnie do ilości dostarczonego ciepła. Występowanie na 

profilu napięciowym „schodków” lub fragmentów płaskich świadczy o występowaniu 

związków litu i materiału elektrodowego o określonej stechiometrii (stosunku molowym litu do 

materiału elektrodowego). Wbudowanie litu w strukturę ma w tym przypadku charakter 

przemiany strukturalnej. Kalorymetrycznym analogiem jest podgrzewanie mieszaniny wody z 

lodem – temperatura mieszaniny nie wzrośnie, dopóki cały lód nie ulegnie przemianie 
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fazowej w ciecz. Wielokrotne schodki na profilu napięciowym mogą oznaczać istnienie kilku 

związków materiału elektrodowego i litu o różnej stechiometrii. Proces ładowania i 

rozładowania oznacza przejście z fazy o 

jednej stechiometrii do fazy o innej 

stechiometrii. 

 

W praktyce pożądana jest „płaska” 

charakterystyka profilu napięciowego w 

okolicy napięcia roboczego, ponieważ 

elektroniczne urządzenia zasilane 

ogniwami najczęściej są dostosowane 

jedynie do wąskiego zakresu napięć. 

Ogniwa o „stromym” profilu napięciowym o 

znaczącym współczynniku nachylenia 

wymagają stosowania dodatkowych 

przekształtników napięcia w celu 

utrzymania stałej wartości w obwodzie 

zewnętrznym. Płaski profil napięciowy, obserwowany dla wielu rodzajów ogniw litowo-

jonowych jest jednym z ważnych czynników stanowiących o przewadze tego typu ogniw nad 

innymi. 

 

Opór wewnętrzny 

Transportowi ładunku wewnątrz ogniwa towarzyszą straty energii. W elektrodach odbywają 

się równocześnie dwa procesy transportu – przewodzenie elektronów i jonów. Każdemu z 

tych zjawisk można przypisać określony opór właściwy, a ostateczna wartość oporu całej 

elektrody zależy nie tylko od materiału, z którego została wykonana, ale także od geometrii 

elektrod. Należy zauważyć, że wyprowadzenia elektryczne ogniwa nie są wykonane z 

materiału elektrodowego, lecz ładunek jest rozprowadzany na powierzchni elektrody za 

pomocą dodatkowych płytek lub siatek (angielskie określenie takich elektrod 

„rozprowadzających” to current collector). W wielu typach ogniw litowo-jonowych znaczący 

wkład do oporu elektrycznego ma elektrolit. Opór elektrolitu można ograniczyć stosując 

cienkie warstwy o dużej powierzchni. Transport ładunku w ogniwie wymaga również 

pokonania przez jony złącza elektrolit-elektroda. Procesy przyłączania jonu do elektrody 

(adsorpcja) a następnie wnikania do wnętrza materiału mogą nie tylko powodować straty 

energii, ale i ograniczać tempo ładowania i rozładowania. 

Wielu producentów podaje wartość oporu wewnętrznego ogniwa, należy jednak pamiętać, że 

opór ten może ulegać zmianom (zwykle narastać) wraz ze wzrostem prądu ładowania lub 

rozładowania. Modelowanie oporu wewnętrznego ogniwa za pomocą elementu liniowego 

(opornika) ma więc ograniczone zastosowanie. Opór wewnętrzny ogniwa wykazuje silną 

zależność temperaturową. Jest to związane z mechanizmami transportu jonów: w 

 

Rys. 2 Profil napięciowy w funkcji 
naładowania ogniwa. W przypadku A lit 
jest równomiernie magazynowany w 
strukturze elektrod, w przypadku B 
wytwarzane są związki litu o określonej 
stechiometrii. 
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elektrodach transport jonów odpowiada przeskokom przez kolejne bariery potencjału 

wewnątrz krystalicznej struktury. Podobnie jak dla półprzewodników, przewodność wzrasta 

wykładniczo z temperaturą. Również ruch jonów litu w elektrolicie wymaga przeskoku jonów 

do kolejnych pozycji. W tym przypadku transport jest wspomagany przez ruchy giętkich 

łańcuchów polimeru, a także oddziaływania z cząsteczkami rozpuszczalnika. Z tego względu 

opór wewnętrzny ogniw litowo-jonowych znacząco rośnie w niskich temperaturach, co obniża 

ich sprawność.  

 

Energia i ładunek elektryczny 

Charakteryzując ogniwa często podaje się ich pojemność. Jest to określenie potoczne 

wielkości fizycznej, która w rzeczywistości odpowiada nie pojemności elektrycznej 

(wyrażonej w faradach) lecz ilości zgromadzonego w ogniwie ładunku. Jako jednostkę 

zwyczajowo nie stosuje się kulombów, lecz amperogodziny lub miliamperogodziny. Jest to 

wygodne z praktycznego punktu widzenia, ponieważ łatwo jest obliczyć, jak długo będzie 

działało ogniwo przy określonym prądzie rozładowania. Warto zwrócić uwagę, dla jakiego 

prądu podano pojemność. Jeśli producent tego nie specyfikuje, zwykle wartość jest 

podawana dla procesu rozładowania zajmującego 10 godzin. Ponieważ (co opisano 

powyżej) wraz ze wzrostem szybkości ładowania i rozładowania straty energii w ogniwie 

rosną, do szybkiego naładowania ogniwa trzeba użyć większego ładunku niż nominalny, a 

przy szybkim rozładowaniu nie odzyskujemy nominalnej wartości zgromadzonego ładunku. 

Zatem np. korzystając z szybkiej ładowarki pojazdu elektrycznego zapłacimy więcej za 

naładowanie ogniwa, niż wykonując wolne ładowanie baterii. 

Energię pobraną ze źródła o stałym napięciu można obliczyć, wymnażając napięcie przez 

ładunek: 

   (1) 

W przypadku kondensatorów różnica potencjałów między okładkami zmienia się od zera do 

wartości maksymalnej, zatem obliczając zgromadzoną energię możemy skorzystać ze wzoru 

całkowego: 

 (2) 

W przypadku ogniwa litowo-jonowego napięcie może ulegać znaczącym zmianom w trakcie 

ładowania i rozładowania, zwłaszcza w pobliżu napięć minimalnych i maksymalnych dla 

danego typu ogniwa. Obliczając energię zgromadzoną w ogniwie, musimy zatem 

zastosować podejście podobne, jak w przypadku kondensatorów, i dokonać obliczeń metodą 

całkową. Prosty sposób wykonania numerycznego całkowania w dowolnym arkuszu 

kalkulacyjnym jest podany w części poświęconej analizie wyników. 

 

Prąd ładowania i rozładowania 

W kartach charakterystyki ogniw litowo-jonowych często znajdziemy profile napięciowe dla 

kilku różnych prądów ładowania i rozładowania. Producenci zwyczajowo nie podają wartości 
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prądów w A lub mA, lecz w stosunku do nominalnego ładunku zgromadzonego w ogniwie i 

czasu rozładowania. Dla przykładu, prąd 1C (jednogodzinny) dla ogniwa o pojemności 1000 

mAh odpowiada rozładowaniu/ładowaniu prądem 1000 mA, a prąd 0.1C (dziesięciogodzinny) 

dla tego samego ogniwa wynosi 100 mA. Taki sposób prezentacji może być mylący: 

ponieważ pojemności nominalne ogniw liczone są zwykle dla prądu 0.1C 

(ładowanie/rozładowanie przez 10 godzin), rozładowanie tego samego ogniwa prądem 1C 

może zająć krócej niż godzinę, ponieważ dla większego natężenia prądu występują większe 

straty energii, a ładowanie prądem 1C dłużej niż godzinę.  

Ważnym parametrem jest maksymalny prąd ładowania i rozładowania. Tanie ogniwa litowo-

jonowe mają określony maksymalny prąd jako 2C lub 5C, przy czym często maksymalny 

prąd ładowania jest mniejszy niż maksymalny prąd rozładowania. Wiąże się to np. z dużą 

wrażliwością warstw grafitu w anodach na duże prądy ładowania, przy których cząsteczki 

rozpuszczalnika są „wciskane” w grafitowe podłoże przez wędrujące jony litu, w 

konsekwencji niszcząc powierzchnię elektrody. Ogniwa do dronów tolerują wyższe prądy 

rozładowania, np. 10C lub 20C. Wiele typów ogniw do autobusów elektrycznych ma anody 

wykonane z tlenków tytanu, co umożliwia stosowanie wysokich prądów ładowania. 

 

Napięcie nominalne i cykl ładowania 

Charakterystycznymi parametrami podawanymi przez producentów ogniw Li-ion są: 

- napięcie nominalne Un. Napięcie to powinno być wyliczane na podstawie zgromadzonej w 

ogniwie energii (obliczonej metodą całkowania):, przy założeniu rozładowania stałym 

prądem:  

 (3) 

 

Gdzie I – nominalny prąd rozładowania, Ep – zgromadzona energia, T – całkowity czas 

rozładowania, Un – napięcie nominalne. 

W zależności od typu ogniwa, wynosi ono zwykle około 3.7 lub 3.6V. Niektórzy producenci 

stosują inny sposób obliczania napięcia nominalnego, co zwykle prowadzi do zawyżania tej 

wartości, a więc i wartości zgromadzonej w ogniwie energii. 

- napięcie maksymalne. Jest to maksymalna wartość napięcia, do której można ładować 

ogniwo. Przekroczenie wartości maksymalnej może skutkować nieodwracalnym 

uszkodzeniem elektrody (zwykle katody) lub elektrolitu i znaczącym obniżeniem ilości energii 

zgromadzonej w ogniwie. 

- napięcie minimalne. Jest to minimalna wartość napięcia, poniżej której nie powinno się 

rozładowywać ogniwa. Rozładowanie ogniwa poniżej napięcia minimalnego skutkuje 

uszkodzeniem elektrod lub elektrolitu. 

Ze względu na charakterystykę procesu ładowania ogniw Li-ion, i występowanie „stromego” 

obszaru w profilu napięciowym w pobliżu maksymalnej wartości napięcia, zalecanym 

sposobem ładowania jest tzw. CC-CV, czyli ładowanie stałym prądem do osiągnięcia 
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maksymalnej wartości napięcia, a następnie utrzymanie stałego napięcia i ładowanie aż do 

spadku natężenia prądu poniżej wartości progowej. Przy stosowaniu metody ładowania CC-

CV czas ładowania ogniw Li-ion jest wydłużony o około 30% w stosunku do wartości 

obliczonej jedynie na podstawie prądu ładowania, np. ładowanie tą metodą ogniwa o ładunku 

1000 mAh prądem 0.1C (100 mA) w fazie CC wymaga zwykle około 3 godzin ładowania w 

fazie CV, a więc w sumie 13 godzin ładowania. Faza CV jest pożądana ze względu na wolne 

tempo zachodzenia niektórych procesów transportu ładunku w ogniwie, jego zastosowanie 

pozwala na osiągnięcie stanu zbliżonego do równowagi. Ładowanie metodą jedynie CC 

skutkuje zwykle znaczącym spadkiem napięcia tuż po zakończeniu procesu ładowania, 

ponieważ proces „napychania” jonów do struktury anody uległ przerwaniu zanim jony litu 

zajęły wszystkie dostępne położenia. 

 

Układ pomiarowy 

Schemat układu pomiarowego przedstawiony jest na rysunku 3. W jego skład wchodzą: 

- Sterowany elektronicznie układ do ładowania i rozładowania,  

- Płytka z przymocowanym do niej ogniwem Li-ion 

- Komputer z programem sterującym. 

 

 

Rys. 3 Układ pomiarowy 

 

Układ do ładowania i rozładowania zapewnia utrzymanie stałej, zadanej wartości natężenia 

prądu. Przy ładowaniu może działać jako regulowane źródło prądowe, a przy rozładowaniu 

jak obciążenie elektroniczne. Przejście ze stanu ładowania do stanu rozładowania następuje 

automatycznie po zadaniu ujemnej wartości natężenia prądu. Stan pracy urządzenia jest 

wskazywany przez dwie diody: kolor zielony oznacza ładowanie, a kolor czerwony – 

rozładowanie. Jeśli żadna z diod się nie świeci, urządzenie utrzymuje zerową wartość 
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natężenia prądu i działa jak woltomierz cyfrowy. Pomiar jest realizowany czteroelektrodowo – 

napięcie jest mierzone za pomocą niezależnych przewodów. 

Program domyślnie działa w trybie automatycznym, w którym realizuje trzy fazy pomiaru: 

- faza 1: ładowanie lub rozładowanie aż do osiągnięcia zdefiniowanego przez użytkownika 

progu napięcia. W przypadku ładowania jest to napięcie maksymalne, w przypadku 

rozładowania- minimalne. Po osiągnięciu tego progu program przechodzi automatycznie do 

kolejnej fazy. Aby przyrząd rozładowywał ogniwo, należy wpisać ujemną wartość natężenia 

prądu w mA.  

- faza 2: zerowe natężenie prądu. Faza ta jest realizowana przez zadaną ilość sekund. 

Wpisanie zerowej ilości sekund powoduje pominięcie fazy 2. 

- faza 3: ładowanie lub rozładowanie do osiągnięcia kolejnego progu napięciowego 

(odpowiednio do wybranego trybu). 

 

W ćwiczeniu laboratoryjnym demonstrowana jest jedynie część stałoprądowa procesu 

ładowania (CC). Z tego względu po zakończeniu poszczególnych faz można spodziewać się 

występowania znaczących skoków napięcia w obserwowanych przebiegach. Są one 

spowodowane z jednej strony oporem wewnętrznym ogniwa, a z drugiej strony długą stałą 

czasową procesów zachodzących wewnątrz ogniwa. Dla większych prądów ładowania i 

rozładowania wpływ obu tych czynników ulega zwiększeniu, zatem większe są również skoki 

napięcia. 

Program pomiarowy może nie zezwalać na wprowadzenie wszystkich wartości progów 

napięciowych. Jest to spowodowane wymogami bezpieczeństwa pracy ogniwa. O dozwolone 

progi napięciowe należy zapytać Prowadzącego ćwiczenie. Dla większości ogniw Li-ion 

dozwolone wartości napięcia minimalnego to 2.6V, a maksymalnego 4.2V. 

Na komputerze pomiarowym, w katalogu programu znajdują się również wzorcowe profile 

napięciowe, wykonane w trybie stałego prądu o wartości 0.1C. Wykonanie tak długotrwałych 

pomiarów w trakcie laboratoriów studenckich nie byłoby możliwe. Profile służą do obliczenia 

nominalnej wartości energii zużytej w procesie ładowania, energii odebranej w procesie 

rozładowania, i nominalnej sprawności ogniwa. Przed rozpoczęciem wykonywania ćwiczenia 

należy sprawdzić, dla jakich minimalnych i maksymalnych wartości napięć zostały wykonane 

pomiary wzorcowe. 

 

Wykonanie ćwiczenia 

1. Włączyć komputer i uruchomić program pomiarowy. 

2. Wyszukać dane wzorcowe i zanotować maksymalne i minimalne wartości napięcia. 

3. Podłączamy wybrany zestaw z ogniwem do urządzenia za pomocą dedykowanego 

kabla. 

4. W programie pomiarowym w oknie ustawiania parametrów wykonać pomiar testowy 

napięcia ogniwa, aby określić jego stan naładowania. 
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5. Jeśli wartość napięcia ogniwa znajduje się w pobliżu wartości minimalnej, jest ono 

rozładowane, i należy zaplanować cykl w którym faza 1 jest ładowaniem, a faza 3 

rozładowaniem. Jeżeli napięcie ogniwa jest zbliżone do maksymalnego, należy 

ogniwo rozładować w fazie 1, a naładować w fazie 3. Jeżeli napięcie jest zbliżone do 

napięcia nominalnego ogniwa, można je najpierw rozładować do wartości minimalnej 

prądem 2C (w fazie 1 i 3 wpisujemy tą samą ujemną wartość natężenia). Następnie 

programujemy jeszcze jeden pomiar z ładowaniem i rozładowaniem. 

6. Wykonujemy dwa pomiary dla różnych wartości prądów ładowania i rozładowania. 

Wartości prądów konsultujemy z Prowadzącym. Zwykle pierwszy pomiar wykonuje 

się dla wartości 2C. Drugi pomiar można wykonywać dla wartości 5C lub 10C przy 

rozładowaniu. Ze względu na trwałość ogniwa, nie zaleca się przy ładowaniu 

stosować prądów większych niż 2C. Należy zwracać uwagę na prognozowany czas 

pomiaru (np. ładowanie i rozładowanie prądem 2C zajmuje godzinę, a prądem 1C – 

dwie godziny. 

7. Alternatywnym w stosunku do powyższego wariantem wykonania ćwiczenia jest 

wykonanie dwóch pomiarów dla tego samego prądu ładowania i rozładowania w obu 

pomiarach, ale o różnych wartościach maksymalnych i minimalnych napięć.  

8. Pozostałe wartości (czas trwania pomiaru, częstość próbkowania itp. ) uzgodnić z 

prowadzącym ćwiczenie. Przed przystąpieniem do pomiaru należy poprosić 

prowadzącego o sprawdzenie konfiguracji parametrów. 

9. W menu „pomiary” wpisać i zatwierdzić nazwę pliku z wynikami. Proszę nie wpisywać 

rozszerzenia pliku, program automatycznie tworzy zbiorczy plik z rozszerzeniem .dat 

oraz pliki .001, .002 i .003 dla kolejnych faz pomiaru. Okno pomiarowe pokaże się 

automatycznie. 

10. Rozpocząć pomiary. W trybie automatycznym pomiary obejmują cały cykl ładowania i 

rozładowania.  

11. Po zakończeniu pomiaru ustawić nowe parametry i/lub przejść do analizy wyników. 

* Dodatkowo w ćwiczeniu istnieje możliwość badania oporu wewnętrznego ogniwa przez podłączenie 

do ogniwa znanego obciążenia. W takim przypadku należy poprosić Prowadzącego o dodatkową 

płytkę, umożliwiającą dołączenie regulowanego opornika. Należy zmierzyć napięcie ogniwa otwartego 

(OCV) a następnie, po konsultacjach z Prowadzącym i korzystając z wyników otrzymanych we 

wcześniejszych pomiarach zaplanować, jakie wartości oporu należy ustawić na regulowanym 

oporniku. Dla wybranych wartości przeprowadzić pomiar napięcia i natężenia prądu za pomocą 

woltomierzy cyfrowych. 

 

Analiza danych 

1. Zaimportować pliki wzorcowego ładowania i rozładowania ogniwa prądem 0.1C do 

dowolnego arkusza kalkulacyjnego. 

2. Wykonać wykresy profili napięciowych ładowania i rozładowania prądem 0.1C. Na osi 

Y umieścić napięcie, na osi X – ładunek (iloczyn natężenia prądu i czasu). 
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3. W arkuszu wykonać całkowanie numeryczne profilu napięciowego: wartości napięć 

przemnożyć przez natężenie prądu I oraz czas pomiędzy pomiarami t. Następnie 

obliczyć sumę wszystkich wyrazów z kolumny. W arkuszach z pakietu Microsoft i 

Open Office operację możemy wykonać bezpośrednio, sumując wyraz z kolumny. W 

programie Origin należy wykonać operację całkowania (integrate), przy czym na osi Y 

powinno znajdować się napięcie, a na osi X ładunek. W przypadku, w którym zakres 

mierzonych w trakcie ćwiczenia napięć był węższy niż znajdujący się w pliku, należy 

wykonać operację dwukrotnie: raz dla pełnego zakresu, i drugi raz dla zakresu 

zmierzonego w trakcie ćwiczenia. Otrzymana wartość jest energią zużytą na proces 

ładowania, lub odebraną w procesie rozładowania. 

4. Obliczyć sprawność ogniwa dla prądu ładowania/rozładowania 0.1C na podstawie 

wyliczonych wartości. 

5. Zaimportować pliki pomiarowe dla procesów ładowania (.001, jeśli ogniw było 

rozładowane przed rozpoczęciem pomiarów) i rozładowania (.003 jeśli ogniwo było 

rozładowane przed rozpoczęciem pomiarów) zmierzonych w trakcie laboratorium. 

6. Wykonać wykresy profili napięciowych w funkcji ładunku, analogicznie jak w punkcie 

2. Wykonać wykresy porównawcze danych zmierzonych w laboratorium i danych 

wzorcowych. 

7. Wykonać analizę danych doświadczalnych w sposób analogiczny jak w punkcie 3. 

8. Obliczyć sprawność procesu ładowania i rozładowania zmierzonego w laboratorium. 

9. Wykonać porównanie danych uzyskanych przy różnych parametrach pomiaru: 

prądach ładowania/rozładowania lub przy różnych zakresach napięcia minimalnego i 

maksymalnego. 

10. Przeanalizować przebieg fazy II pomiaru (pomiar w trybie woltomierza), jeśli faza taka 

była realizowana w trakcie pomiarów. 

11. Sformułować wnioski wynikające z analizy danych. 

 

Pytania kontrolne 

1. Według danych producenta ogniwo ma pojemność 3000 mAh i napięcie nominalne 

3.65V. Oblicz zgromadzoną energię w J. 

2. Dla pewnego ogniwa o nominalnym ładunku 2000 mAh napięcia minimalne i 

maksymalne wynoszą odpowiednio 2.8 i 4.1V, a maksymalny prąd rozładowania 3C. 

Podaj minimalną i maksymalną moc odzyskiwaną z ogniwa.  

3. Podaj różnice i podobieństwa pomiędzy ogniwem Daniella a ogniwem typu Li-ion. 

4. Opisz, jakie materiały są stosowane przy produkcji ogniw Li-ion. 

5. Zdefiniuj pojęcie profilu napięciowego ogniwa i wyjaśnij, jakie zjawiska fizyczne mają 

wpływ na jego kształt. 

6. Opisz procedurę ładowania ogniw Li-ion i wyjaśnij, dlaczego ma taki przebieg. 

7. Opisz, jak wyznaczyć opór wewnętrzny ogniwa używając regulowanego obciążenia 

oporowego. Narysuj obwód pomiarowy. 


