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АНАЛІЗ ТЯГОВИХ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ ГІБРИДНИХ 

АВТОМОБІЛІВ 

Анотація. У статті розкрито електрохімічні властивості автомобільних 

акумуляторів.  
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Мета дослідження – провести аналіз типів акумуляторних батарей, які 

застосовуються в гібридних автомобілях. 

Об'єкт дослідження - електрохімічні властивості автомобільних 

акумуляторів. 

Методи досліджень - аналіз, систематизація, співставлення, 

узагальнення. 

Для коректної оцінки тягових акумуляторних батарей сформулюємо 

основні властивості, які їм притаманні: 

- термін служби батареї або кількість циклів заряду-розряду; 

- питома енергоємність; 

- зміна параметрів батареї в залежно від температури експлуатації; 

- вартість батареї; 

- максимальний струм розряду. 

Розглянемо типи акумуляторних батарей, які коли-небудь 

застосовувалися в транспортних засобах. 

Нікель-кадмієвий акумулятор (Ni-Cd) 

Хімічне джерело струму, в якому катодом є гідрат закису нікелю 

Ni(OH)2 з графітовим порошком (близько (5-8) %), електролітом - гідроксид 

калію KOH щільністю 1,19-1,21 з добавкою гідроксиду літію LiOH 

(використовується для утворення нікелатів літію і збільшення ємності на (21-

25) %), анод - гідрат закису кадмію Cd(OH)2 або металевий кадмій Cd (у 

вигляді порошку). ЕРС нікель-кадмієвого акумулятора - близько 1,37 В, 

питома енергія -  45-65 (Вт • год) / кг. Залежно від конструкції, режиму роботи 

(тривалі або короткі розряди) і чистоти застосовуваних матеріалів, термін 

служби складає від 100 до 900 циклів заряду-розряду [1]. Термін служби 

сучасних (ламельних) промислових нікель-кадміевиех батарей становить 20-

25 років. Нікель-кадмієві акумулятори (Ni-Cd) поряд з нікель сольовими 

акумуляторами можуть зберігатися розрядженими на відміну від нікель метал-

гідридних (Ni-MH) і літій-іонних акумуляторів (Li-ion), які потрібно зберігати 

зарядженими. 

Принцип дії нікель-кадмієвих акумуляторів заснований на оборотному 

процесі: 

 

2Ni(OH)2 + Cd(OH)2 → 2NiOOH + Cd + 2H2O (заряд)  (1.1) 

 

2NiOOH + Cd + 2H2O → 2Ni(OH)2 + Cd(OH)2 (розряд)  (1.2) 

 



Нікелевий електрод являє собою пасту гідроксиду нікелю, змішану з 

провідним матеріалом і нанесену на сталеву сітку, а кадмієвий електрод - 

сталеву сітку з впресованим в неї губчастим кадмієм [2]. Простір між 

електродами заповнене желеподібним складом на основі вологого лугу, який 

замерзає при -27° С. Індивідуальні осередки збирають в батареї, що володіють 

питомою енергією 20-35 (Вт • ч) / кг і мають великий ресурс - кілька тисяч 

зарядно-розрядних циклів. 

Переваги: 

- можливість зберігання в розрядженому стані; 

- велика кількість робочих циклів при правильній експлуатації; 

- робота при низьких температурах; 

- пристосованість працювати в жорстких умовах експлуатації; 

- низька вартість. 

Недоліки: 

- основний недолік цих акумуляторів - ефект пам'яті; 

- токсичність використовуваних матеріалів; 

- ток саморозряду відносно великий. 

Нікель-метал-гідридний акумулятор (Ni-MH) 

Хімічне джерело струму, в якому анодом є водневий метал-гідридний 

електрод (зазвичай гідрид нікель-лантану або нікель-літію), електроліт - 

гідроксид калію, катод - оксид нікелю: 

 

Ni(OH)2 + M → NiOOH + MH (заряд)    (1.3) 

 

NiOOH + MH → Ni(OH)2 + M (розряд)    (1.4) 

Цей тип акумуляторів розроблений для заміни нікель-кадмієвих 

акумуляторів. Такі акумулятори мають приблизно на 20% більшу ємність при 

тих же габаритах, але менший термін служби - від 200 до 300 циклів заряду-

розряду. Саморозряд приблизно в 1,5-2 рази вище, ніж у нікель-кадмієвих 

акумуляторів [3]. 

Ni-MH акумулятори практично позбавлені «ефекту пам'яті». Це означає, 

що заряджати в повному обсязі розряджений акумулятор можна, якщо він не 

зберігався більше кількох днів в такому стані. Якщо ж акумулятор був 

частково розряджений, а потім не використовувалася протягом тривалого часу 

(більше 30 днів), то перед зарядом його необхідно розрядити. 

Є більш екологічно безпечними, ніж нікель-кадмієві джерела струму. 

Найбільш сприятливий режим роботи: заряд невеликим струмом - 0,1 

номінальної ємності, час заряду - 15-16 годин (стандартна рекомендація 

виробника). 

Акумулятори потрібно зберігати повністю зарядженими в 

холодильнику, але не нижче 0° C. При зберіганні бажано регулярно (раз в 1-2 

місяці) перевіряти напругу, який мав би падати нижче 1,37 В. Якщо ж напруга 

впала, то акумулятори необхідно зарядити заново. 

Переваги: 

- відсутні токсичні компоненти; 



- менший «ефект пам'яті» в порівнянні з Ni-Cd акумуляторами; 

- можливість переробки; 

- хороша працездатність при низькій температурі; 

- велика ємність у порівнянні з Ni-Cd акумуляторами (~ 40%). 

Недоліки: 

- дорожчий тип акумуляторів, ніж нікель-кадмієвий; 

- величина саморозряду приблизно в 1,5 рази вище в порівнянні з Ni-Cd 

акумуляторами; 

- після 200-300 циклів заряду-розряду робоча ємність дещо знижується; 

- обмежений термін служби; 

- відносно малий термін зберігання (зазвичай не більше трьох років, 

після чого втрачаються основні характеристики); зберігання в прохолодних 

умовах при частковому заряді (40%) уповільнює процес їх старіння; 

- обмеження навантажень - при перевищенні допустимих навантажень 

зменшується термін служби; 

- погано переносить високі температури (понад 25-30° C). 

Літій-іонні акумулятори (Li-ion) 

Електричний акумулятор, який широко поширений в сучасній побутовій 

електронній техніці і знаходить своє застосування в якості джерела енергії в 

гібридних автомобілях і накопичувачах енергії в енергетичних системах. 

Перший літій-іонний акумулятор випустила корпорація Sony в 1991 році. 

Літій-іонний акумулятор складається з електродів (катодного матеріалу 

на алюмінієвій фользі і анодного матеріалу на мідній фользі), розділених 

просоченими електролітом пористими сепараторами. Пакет електродів 

поміщений в герметичний корпус. Корпус має запобіжний клапан, що скидає 

внутрішній тиск при аварійних ситуаціях і порушенні умов експлуатації. 

Літій-іонні акумулятори розрізняються за типом використовуваного 

катодного матеріалу. Переносником заряду в літій-іонному акумуляторі є 

позитивно заряджений іон літію, який має здатність впроваджуватися в 

кристалічну решітку інших матеріалів (наприклад, в графіт, оксиди  і солі 

металів), наприклад, в  графіт з утворенням LiC6, утворювати оксиди 

(LiMnO2) і солі (LiMnRON) металів. 

Спочатку в якості негативних пластин застосовувався металевий літій, 

потім - кам'яновугільний кокс. Надалі почали застосовувати графіт. 

Застосування оксидів кобальту дозволяє акумуляторам працювати на значно 

нижчих температурах, підвищує кількість циклів заряду-розряду одного 

акумулятора. Поширення літій-ферум-фосфатних акумуляторів обумовлено їх 

відносно низькою вартістю. Літій-іонні акумулятори застосовуються в 

комплекті з системою контролю і управління і спеціальним пристроєм заряду-

розряду. 

В даний час в масовому виробництві літій-іонних акумуляторів 

використовуються три класи катодних матеріалів: 

- кобальтат літію Li-Co-O2 і тверді розчини на основі ізоструктурного 

йому нікелату літію; 

- літій-марганцева шпінель Li-Mn2-O4; 



- літій-ферро-фосфат Li-Fe-PO4. 

Переваги: 

- висока енергетична щільність (ємність); 

- низький саморозряд; 

- не вимагають обслуговування. 

Недоліки 

Акумулятори Li-ion першого покоління були схильні до вибухового 

ефекту. Це пояснювалося тим, що в них використовувався анод з металевого 

літію, на якому в процесі багаторазових циклів заряду-розряду виникали 

просторові утворення (дендрити), що призводять до замикання електродів і, як 

наслідок, пожежі або вибуху. Цю проблему вдалося остаточно вирішити 

заміною матеріалу анода на графіт. Подібні процеси відбувалися і на катодах 

літій-іонних акумуляторів на основі оксиду кобальту при порушенні умов 

експлуатації (перезарядці). Літій феро-фосфатні акумулятори повністю 

позбавлені цих недоліків. Крім того, всі сучасні зарядні пристрої для літій-

іонних акумуляторів запобігають перезаряд і перегрів внаслідок занадто 

інтенсивного заряду. 

Літій-іонні акумулятори втрачають свою ємність, якщо вони не 

використовуються. 

Літій-полімерний акумулятор (Li-pol, Li-polymer, Li-Po, LIP, Li-poly) 

Такий акумулятор є вдосконаленою конструкцією літій іонного 

акумулятора. В якості електроліту в ньому використовується полімерний 

матеріал. Його застосовують в мобільних телефонах, цифровій техніці, 

радіокерованих моделях тощо. 

Звичайні побутові літій-полімерні акумулятори не здатні віддавати 

великий струм, але існують спеціальні силові літій-полімерні акумулятори, 

здатні віддавати струм, в 10 - 30 разів перевищуючий чисельне значення 

ємності в ампер-годинах. Вони широко застосовуються як акумулятори для 

радіокерованих моделей, портативного електроінструменту, деяких сучасних 

гібридних автомобілів. 

Літій-полімерні акумулятори при однаковій вазі перевершують по 

енергоємності нікель-кадмієві в 4-5 разів, нікель-метал-гідридні в 3-4 рази. 

Кількість робочих циклів становить 500-600. 

Як і всі акумулятори, літій-полімерні батареї схильні до старіння. Через 

два роки батарея втрачає близько 20% ємності. 

Переваги: 

- велика щільність енергії на одиницю об'єму і маси (в порівнянні з літій-

іонними); 

- низький струм саморозряду; 

- товщина елементів від 1 мм; 

- можливість отримувати різні форми; 

- відсутність ефекту пам'яті; 

- незначний перепад напруги в міру розряду; 

- досить широкий діапазон робочих температур: від -20 до +40 ° C (за 

даними виробників). 



Недоліки: 

- акумулятори пожежонебезпечні, особливо при перезаряді і 

перегріванні.  

Для боротьби з цим явищем всі побутові акумулятори забезпечуються 

вбудованою електронною схемою, яка вимикає процес заряду після закінчення 

зарядки (з цієї ж причини необхідні спеціальні алгоритми роботи зарядних 

пристроїв). 

Літій-залізо-фосфатний акумулятор (Li-Fe-PO4, LFP) 

Такий тип електричного акумулятора є видом літій-іонного 

акумулятора, в якому використовується Li-Fe-PO4 в якості катода. Даний тип 

акумулятора активно застосовується в гібридних автомобілях. 

Переваги: 

- забезпечує більш тривалий термін служби, ніж інші літій-іонні батареї; 

- мають дуже стабільну напругу розряду (напруга на виході залишається 

близько до 3,2 В поки заряд акумулятора не буде вичерпаний повністю, що 

може значно спростити або навіть усунути необхідність регулювання напруги 

в ланцюгах); 

- в зв'язку з постійною напругою 3,2 В на виході, чотири акумулятора 

можуть бути з'єднані послідовно для отримання номінальної напруги на 

виході в 12,8 В, що наближається до номінальної напруги свинцево-кислотних 

акумуляторів з шістьма осередками, що, поряд з хорошими характеристиками 

безпеки , робить їх доброю потенційної заміною для свинцево-кислотних 

акумуляторних батарей в багатьох галузях, наприклад в автомобілебудуванні 

і сонячної енергетики; 

- використання фосфатів дозволяє уникнути витрат кобальту і 

екологічних проблем, зокрема, при попаданні кобальту в навколишнє 

середовище при неправильній утилізації; 

- вищий піковий струм (а з огляду на стабільність напруги, більш висока 

пікова потужність); 

- малий струм саморозряду; 

- більше повільна втрата ємності, ніж у літій-іонних або літій-

полімерних акумуляторів; 

- термічна і хімічна стабільність, це підвищує безпеку батареї. 

Недоліки: 

- питома щільність енергії (енергія / обсяг) нового акумулятора LFP 

приблизно на 14% нижче, ніж у нових літій-іонних акумуляторів. 

 

Висновки 

 

З розглянутих акумуляторних батарей найбільш підходящими для 

використання в сегменті легкового транспорту є батареї на основі літію через 

високу енергоємність і велику кількість циклів заряду-розряду. Разом з цим 

виділяються два основних недоліки - це висока вартість і падіння ємності при 

експлуатації при низьких температурах, що характерно для кліматичної зони 

України. 



Виходячи з наведених показників якості літій-залізо-фосфатні 

акумулятори перевершують інші через велику кількість циклів заряду-

розряду. Решта два типи літієвих батарей знаходяться приблизно на одному 

рівні з нікель-кадмієвим та нікель-метал-гідридним акумуляторами. 

В оцінку властивостей акумуляторів не була включена вартість 

компонентів батарей, що в кінцевому підсумку є ключовим фактором при 

виробництві хімічних джерел струму. 
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