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Streszczenie 
 

Prawdopodobnie ponad 3 miliony samochodów elektrycznych było 
użytkowanych na świecie na początku 2018 r. Wykorzystywano też ponad 
6 milionów rowerów, skuterów i motocykli elektrycznych. Do tego 
dochodzi kilkaset tysięcy autobusów elektrycznych i innych typów 
pojazdów czterokołowych z napędem elektrycznym.  
 
W pierwszej części tego dokumentu prześledzono szybko postępującą 
ewolucję rynku elektrycznych pojazdów drogowych. W drugiej części 
opracowania wykazano, że produkcja setek milionów zestawów baterii 
wymaga dużej ilości energii i mnóstwa ograniczonych zasobów, co ma 
wpływ na rzeczywiste oddziaływanie pojazdów elektrycznych na klimat i 
środowisko oraz powoduje konieczność rozważenia odzysku i recyklingu 
zużytych baterii. 

 
 
 
PE 617.457  PL 
 
 
 



2 

 
Niniejszy dokument został zamówiony przez Komisję Transportu i Turystyki Parlamentu 
Europejskiego. 
 
 
WERSJE JĘZYKOWE 
 
Oryginał: EN 
 
 
O WYDAWCY 
 
W celu skontaktowania się z Departamentem Tematycznym lub subskrybowania aktualnych 
informacji o pracach Komisji Transportu i Turystyki prosimy pisać na adres:  
Poldep-cohesion@ep.europa.eu 
 
Dokument ukończony w lutym 2018 r. 
© Unia Europejska, 2018 
 
Wersja drukowana ISBN 978-92-846-3094-3 doi:10.2861/845017 QA-02-18-139-PL-C 
PDF ISBN 978-92-846-3095-0 doi:10.2861/170363 QA-02-18-139-PL-N 
 
Niniejszy dokument jest dostępny w Internecie w postaci streszczenia, z możliwością pobrania 
pełnego tekstu pod adresem: http://bit.ly/2HDKk0y 
Tylko pobieranie pełnego tekstu: 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=IPOL_STU(2018)617457 
 
Więcej informacji na temat badań prowadzonych przez Departament Tematyczny dla Komisji 
Transportu i Turystyki można znaleźć pod adresem: 
https://research4committees.blog/tran/ 
Śledź nas na Twitterze: @PolicyTRAN 
 
 
 
ZASTRZEŻENIE PRAWNE 
 
Opinie wyrażone w niniejszym dokumencie są jedynie opiniami autorów i niekoniecznie 
odzwierciedlają oficjalne stanowisko Parlamentu Europejskiego. 
 
Powielanie i tłumaczenie do celów niehandlowych jest dozwolone pod warunkiem wskazania 
źródła oraz wcześniejszego poinformowania wydawcy i wysłania mu egzemplarza. 
 
 
  

mailto:Poldep-cohesion@ep.europa.eu
http://bit.ly/2HDKk0y
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=IPOL_STU(2018)617457
https://research4committees.blog/tran/


Samochody elektryczne o napędzie bateryjnym: rozwój rynku i emisje w całym cyklu życia 
_________________________________________________________________ 

 

3 

 
SPIS TREŚCI 
 
 
 
CZĘŚĆ 1: 

ROZWÓJ RYNKU POJAZDÓW DROGOWYCH ZASILANYCH BATERIĄ 5 

 

CZĘŚĆ 2: 

KWESTIE ZASOBÓW, ENERGII I EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH W 
CYKLU ŻYCIA DOTYCZĄCE POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH 15 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Departament Tematyczny ds. Polityki Strukturalnej i Polityki Spójności 
_________________________________________________________________ 
 

4 

 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

CZĘŚĆ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozwój rynku pojazdów drogowych 
zasilanych bateryjnie 

 
 
 
 
 
 
 
 

Streszczenie 
 

W niniejszym dokumencie prześledzono szybko postępującą ewolucję rynku 
elektrycznych pojazdów drogowych na całym świecie, ze szczególnym 
uwzględnieniem sytuacji w Unii Europejskiej pod koniec 2017 r. 

 
 
 
 
 
 
 
IP/B/TRAN/NT/2018-04  2018 
 
PE 617.456  PL 
 
  



 

 

Niniejszy dokument został zamówiony przez Komisję Transportu i Turystyki Parlamentu 
Europejskiego. 
 
AUTOR 
 
Marc Thomas 
 
Asystentka projektu i pomoc redakcyjna: Virginija Kelmelyte 
Departament Tematyczny ds. Polityki Strukturalnej i Polityki Spójności, Parlament Europejski 
 
 
WERSJE JĘZYKOWE 
 
Oryginał: EN 
 
 
O WYDAWCY 
 
W celu skontaktowania się z departamentem tematycznym lub subskrybowania aktualnych 
informacji o pracach Komisji Transportu i Turystyki prosimy pisać na adres: 
Poldep-cohesion@ep.europa.eu 
 
Dokument ukończony w lutym 2018 r. 
© Unia Europejska, 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZASTRZEŻENIE PRAWNE 
 
Opinie wyrażone w niniejszym dokumencie są jedynie opiniami autorów i niekoniecznie 
odzwierciedlają oficjalne stanowisko Parlamentu Europejskiego. 
 
Powielanie i tłumaczenie do celów niehandlowych jest dozwolone pod warunkiem wskazania 
źródła oraz wcześniejszego poinformowania wydawcy i wysłania mu egzemplarza. 
 
 

mailto:Poldep-cohesion@ep.europa.eu


Rozwój rynku pojazdów drogowych zasilanych bateryjnie 
 

 

7 

 

1. ROZWÓJ RYNKU ŚWIATOWEGO1 
Pod koniec 2016 r. liczba samochodów elektrycznych2 na świecie przekroczyła dwa 
miliony. Stanowiło to mniej niż 0,2 % światowej floty samochodowej3, ale ten poziom został 
osiągnięty w ciągu blisko siedmiu lat (sprzedaż pojazdów elektrycznych przed 2010 r. była na 
tyle niewielka, że jest uznawana za nieistotną). 
 
Rys. 1: Globalny rynek samochodów elektrycznych (M1+N1) w ujęciu rocznym 

(BEV+PHEV) 

 
 
W 2016 r. na świecie zarejestrowano ponad 780 tys. nowych samochodów elektrycznych (z 
czego 62 % stanowiły samochody elektryczne o napędzie bateryjnym4). Jednak roczna 
dynamika sprzedaży po raz pierwszy spadła poniżej 50 % (odnotowano wzrost o 37 % w 
stosunku do 2015 r.), a tempo wzrostu wykazuje tendencję spadkową od 2011 r. 
 
Rys. 2: Globalna sprzedaż samochodów elektrycznych (M1+N1) w ujęciu rocznym 

(BEV i PHEV) 

 

                                           
1 Źródła: Dane z UE i Norwegii: Europejskie Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych oraz dokument opracowany 

przez Wspólne Centrum Badawcze KE pt. Electric vehicles in the EU from 2010 to 2014 [Pojazdy elektryczne w UE w 
latach 2010–2014]. Dane ze Stanów Zjednoczonych: Hybridcars i Electric Drive Transportation Association 
(Stowarzyszenie Transportu Elektrycznego). Dane z Chin, Japonii i reszty świata: Publikacja Międzynarodowej Agencji 
Energetycznej Global electric vehicles outlook 2017 [Globalna prognoza dotycząca pojazdów elektrycznych wg stanu 
na 2017 r.]. 

2 „Samochody” oznaczają samochody osobowe, w tym samochody typu pickup i samochody dostawcze oraz lekkie 
pojazdy użytkowe (LCV). Pojazdy znajdujące się aktualnie na rynku odpowiadają unijnym kategoriom M1 i 
N1. Kategorie pojazdów zostały określone w dyrektywie 2007/46/WE i rozporządzeniu (UE) nr 168/2013. 

3 Według Międzynarodowej Organizacji Producentów Pojazdów Silnikowych (OICA) pod koniec 2016 r. na świecie było 
ok. 1,3 mld pojazdów (osobowych i użytkowych, w tym ciężarówek, autokarów i autobusów). 

4 Samochody elektryczne zasilane bateryjnie (BEV) czerpią moc tylko z zestawów baterii wielokrotnego 
ładowania. Pojazdy hybrydowe zasilane prądem sieciowym (PHEV) czerpią moc z zestawów baterii 
wielokrotnego ładowania i z silnika spalinowego. 
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Rynek odznacza się wysoką koncentracją. W 2016 r. 93 % sprzedaży samochodów 
elektrycznych na świecie miało miejsce na pięciu największych rynkach. Na tych samych 
rynkach znajdowało się również niemal 94 % światowej floty tych pojazdów. Ponadto, według 
Międzynarodowej Rady ds. Czystego Transportu, prawie jedna trzecia sprzedaży pojazdów 
elektrycznych na świecie miała miejsce na zaledwie 14 obszarach metropolitalnych5. Od 2015 r. 
Chiny zdecydowanie przodują jako kraj, w którym sprzedawane są samochody 
elektryczne – kolejne miejsca zajmują Unia Europejska i Stany Zjednoczone. 
 
Rys. 3: Globalna sprzedaż samochodów elektrycznych (M1+N1) w ujęciu rocznym 

(BEV i PHEV) 

 
 
 
                                           
5 ICCT, Electric vehicle capitals of the world [Stolice świata, w których użytkuje się najwięcej pojazdów 

elektrycznych] (marzec 2017 r.). Są nimi, malejąco wg udziału pojazdów elektrycznych: Oslo, Utrecht, Szanghaj, 
Shenzhen, Amsterdam, San Jose, San Francisco, Kopenhaga, Pekin, Sztokholm, Zurych, Los Angeles, Paryż i Londyn. 
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Rys. 4: Globalny rynek samochodów elektrycznych (M1+N1) w 2016 r. w ujęciu 
ilościowym i wg udziału w rynku (łącznie BEV + PHEV ≈ 2,1 mln) 

 
Samochody elektryczne stanowią niewielki odsetek liczby sprzedawanych 
samochodów. W 2016 r. ich udział przekroczył 1 % tylko w Norwegii (29 % sprzedaży 
samochodów), w Chinach (1,4 %) i w niewielkim stopniu w UE (1,1 %). W 2017 r. w UE 
osiągnięto poziom 1,35 %6. 
 
Na rynku światowym dominują samochody elektryczne o napędzie bateryjnym (ok. 61 % 
światowego rynku samochodów elektrycznych na koniec 2016 r.). W 2016 r. było tak w Chinach 
(75 %), Norwegii (74 %), Japonii (57 %) i Stanach Zjednoczonych (52 %). W UE liczba 
pojazdów BEV i PHEV jest porównywalna, ale sytuacja różni się znacznie w poszczególnych 
państwach członkowskich. 
 

                                           
6 Biorąc pod uwagę, że w 2016 r. w UE zarejestrowano 16,6 mln nowych pojazdów, a w 2017 r. – 17,1 mln (kategorie 

M1 i N1). Źródło: Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA). W 2017 r. udział ten osiągnął 
najwyższy poziom 32,4 % w Norwegii. 
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Liczba pojazdów zasilanych ogniwami paliwowymi jest nadal bardzo mała7. Ciężkie 
pojazdy elektryczne też są nadal rzadkością. Według Międzynarodowej Agencji 
Energetycznej (MAE), pod koniec 2016 r. na świecie było ok. 345 tys. autobusów elektrycznych 
(głównie BEV). Prawie wszystkie znajdowały się w Chinach (343,5 tys.), około 1,2 tys. 
zarejestrowano w UE (kategorie M2 i M3 – liczba ta wzrosła do nieco ponad 1,5 tys. w 2017 r.) 
i 200 w Stanach Zjednoczonych. Jak dotąd liczba elektrycznych pojazdów ciężarowych jest 
znikoma. 
 
Warto nadmienić, że istnieją poważne problemy z klasyfikacją danych w przypadku autobusów 
i autokarów. Nie ma też dokładnej klasyfikacji / dokładnych danych liczbowych w przypadku 
„pojazdów elektrycznych rozwijających małą prędkość”, „pojazdów dwukołowych” i „pojazdów 
trzykołowych”, w przypadku których nie można polegać na porównaniach między państwami. 
Nie można ponadto dokładnie określić całkowitej liczby rowerów elektrycznych (e-rowerów): 
większość z nich jest wytwarzana w Chinach, a kraje importujące (w tym UE, Stany 
Zjednoczone i Japonia) zasadniczo nie stosują rozróżnienia między przywozem rowerów 
elektrycznych i przywozem rowerów tradycyjnych. Ponadto nie wiadomo, jak długi jest okres 
użytkowania e-rowerów w ruchu. 
 
Według MAE w 2016 r. w Chinach było 200–230 mln elektrycznych pojazdów dwukołowych, co 
plasuje ten kraj na pozycji niekwestionowanego lidera na świecie. W tym samym roku 
Europejskie Obserwatorium Paliw Alternatywnych podało, że w UE jest około 14 tys. motocykli 
elektrycznych (kategorie L1–L5, w 2017 r. liczba ta wzrosła do około 18 tys.). 
 
Równie wyraźna dominacja Chin ma miejsce na rynku pojazdów elektrycznych rozwijających 
małą prędkość. Szacuje się, że w 2016 r. w tym kraju użytkowano od 3 do 4 mln tego rodzaju 
pojazdów, w porównaniu z ok. 20 tys. w UE (kategorie L6 i L7 – w 2017 r. liczba ta wzrosła do 
ok. 21 tys.). 
 
Ponadto Chiny zdecydowanie przodują na rynku rowerów elektrycznych.  Najbardziej 
wiarygodne szacunki mówią, że w 2016 r. w tym kraju użytkowano ok. 250 mln rowerów 
elektrycznych (wszystkich rodzajów), a zgodnie z prognozami każdego roku będzie tam 
sprzedawanych 30 mln nowych rowerów elektrycznych. W UE w latach 2006–2016 sprzedano 
8,2 mln e-rowerów (wszystkich rodzajów). W Japonii (gdzie e-rowery pojawiły się na początku 
lat 80. XX w. oraz – w przeciwieństwie do innych rynków – lokalna produkcja w znacznej mierze 
przewyższa import) w 2016 r. sprzedano 550 tys. e-rowerów, ale nie można dokładnie 
oszacować liczby rowerów elektrycznych w tym kraju. Sytuacja w Stanach Zjednoczonych jest 
równie niejasna. Chociaż wszystkie e-rowery lub ich części są przywożone z Chin, brak 
specjalnego kodu celnego utrudnia identyfikację importowanych towarów tego typu. Według 
najwyższych danych szacunkowych w 2016 r. w całym kraju sprzedano między 211 tys. a 
251 tys. e-rowerów. Z drugiej strony, w badaniu przeprowadzonym przez firmę doradczą 
NAVIGANT szacuje się, że ta liczba wynosi niewiele ponad 137 tys.8. 
  

                                           
7 Pojazdy zasilane ogniwami paliwowymi wykorzystują ogniwa paliwowe do generowania energii elektrycznej 

zasilającej silnik elektryczny. 
8 NAVIGANT,electric bicycles [rowery elektryczne]. 

https://www.navigantresearch.com/research/electric-bicycles
https://www.navigantresearch.com/research/electric-bicycles
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2. ROZWÓJ RYNKU UE 
 
Pod koniec 2017 r. w UE było ok. 738 tys. samochodów elektrycznych (kategorii M1 i N1), które 
stanowiły ok. 0,2 % unijnej floty samochodowej9. 
 
W roku 2017 został pobity rekord sprzedaży i zarejestrowano ok. 232 tys. nowych samochodów 
elektrycznych (wzrost o 37 % w porównaniu z 2016 r.). Od 2015 r. sprzedaż pojazdów PHEV 
przewyższa sprzedaż pojazdów BEV (w 2017 r. proporcje wynosiły 52 do 48). 
 
Rys. 5: Roczna sprzedaż samochodów elektrycznych (M1+N1) w UE (BEV i PHEV) 

 
 
Podobnie jak rynek światowy, rynek UE jest bardzo skoncentrowany. W 2017 r. 74 % 
wszystkich samochodów elektrycznych sprzedanych w UE sprzedano w czterech krajach 
(Niemcy, Zjednoczone Królestwo, Francja i Szwecja). W tym samym roku w tych krajach oraz 
w Niderlandach nastąpiło nagromadzenie 80 % unijnej floty tych pojazdów10. 
 
 

                                           
9  W 2016 r. (z tego roku pochodzą najnowsze dostępne dane) w UE użytkowano ok. 290 mln samochodów osobowych 

(M1) i lekkich pojazdów użytkowych (N1) (źródło: ACEA). 
10  Należy zauważyć, że w Niderlandach sprzedaż samochodów elektrycznych osiągnęła najwyższy poziom w 2015 r. 

(ok. 45 tys. pojazdów), a następnie zmniejszyła się o połowę w 2016 r. i ponownie o połowę w 2017 r. (spadając 
do poziomu poniżej 10 tys.). Z kolei w Niemczech miała miejsce odwrotna sytuacja, tj. w latach 2016–2017 sprzedaż 
wzrosła ponad dwukrotnie (z ok. 27,5 tys. do 58 tys.). 
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Rys. 6:  Sprzedaż samochodów elektrycznych (M1+N1) w UE w ujęciu ilościowym i 
według udziału w rynku (BEV+PHEV) 
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Rys. 7:  Liczba samochodów elektrycznych (M1+N1) w UE w ujęciu ilościowym i 
według udziału w rynku (łącznie BEV + PHEV ≈ 738 tys.) 

 
 
Samochody elektryczne stanowią jedynie niewielki procent liczby samochodów sprzedawanych 
w UE (1,35 % w 2017 r.). W 2017 r. ich udział był większy niż 1 % w dziesięciu państwach 
członkowskich, wśród których szczególnie wyróżniała się Szwecja (4,7 %). 
 
Rys. 8:  Udział samochodów elektrycznych (M1+N1) w rynku w państwach 

członkowskich UE w 2017 r. (BEV+PHEV) (w % nowych samochodów 
zarejestrowanych w tym roku) 
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Samochody hybrydowe zasilane prądem sieciowym (PHEV) mają nieznaczną przewagę na rynku 
(stanowiły ok. 51 % liczby samochodów elektrycznych w UE na koniec 2017 r.), jednak sytuacja 
w poszczególnych państwach członkowskich jest wyraźnie różna. Na przykład w Niderlandach 
80 % samochodów elektrycznych będących w użytkowaniu w 2017 r. stanowiły pojazdy PHEV, 
podczas gdy w Szwecji ten odsetek wyniósł 73 %, a w Zjednoczonym Królestwie 64 %. Z kolei 
samochody elektryczne o napędzie z baterii (BEV) dominowały we Francji (79 %), w Hiszpanii 
(67 %), we Włoszech (61 %) i w Niemczech (55 %). 
 
Pojazdy zasilane ogniwami paliwowymi są dostępne na rynku od 2013 r. Ich liczba jest nadal 
bardzo mała. W UE jest obecnie zarejestrowanych niespełna 500 samochodów osobowych 
zasilanych ogniwami paliwowym i 200 lekkich pojazdów użytkowych zasilanych ogniwami 
paliwowymi11, a także 65 autobusów zasilanych w ten sposób.  
 
Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku ciężkich pojazdów elektrycznych, których liczba 
jest bardzo mała i wynosi ok. 2,2 tys. autobusów (kategorie M2 i M3). 
 
Ponadto na koniec 2017 r. w UE było zarejestrowanych ok. 18 tys. (wzrost o 20 % rok do roku) 
motocykli elektrycznych (kategorie L1–L5) i 21 tys. pojazdów elektrycznych rozwijających małą 
prędkość (kategorie L6 i L7). 
 
Co więcej, według Konfederacji Europejskiego Przemysłu Rowerowego (CONEBI), w latach 
2006–2016 sprzedano w UE ponad 8,2 mln rowerów elektrycznych (wszystkich rodzajów) (co 
stanowiło ok. 3,7 % łącznej sprzedaży rowerów w tym okresie). W 2016 r. sprzedaż wyniosła 
1,7 mln e-rowerów, co stanowi wzrost o 22 % w porównaniu z 2015 r. W tym samym roku 
sprzedaż w Niemczech (36 %), Niderlandach (16 %) i Belgii (10 %) stanowiła łącznie 62 % 
sprzedaży na rynku UE. (Dane za 2017 r. nie są jeszcze dostępne). 
 
Rys. 9: Roczna sprzedaż rowerów elektrycznych w UE i powiązany udział w rynku 

rowerów 

 
 
 
 

                                           
11  Spośród 194 lekkich pojazdów użytkowych zasilanych ogniwami paliwowymi zarejestrowanych w UE pod koniec 

2017 r. 182 były zarejestrowane we Francji. 
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SŁOWNICZEK I WYKAZ SKRÓTÓW 
 

BEV Samochód elektryczny zasilany wyłącznie baterią. 

BMS System zarządzania baterią. 

EOL Wycofanie z eksploatacji. 

FDP Współczynnik wyczerpywania się paliw kopalnych. 
Kategoria wpływu na środowisko związana ze zużywaniem 
zasobów kopalnych, takich jak ropa naftowa, gaz ziemny i 
węgiel. 

FEP Współczynnik eutrofizacji wody słodkiej. Kategoria wpływu 
na środowisko związana z dostarczaniem nadmiernej ilości 
składników pokarmowych do środowiska słodkowodnego, 
co powoduje niedobór tlenu i śmierć większych form życia. 

FETP Współczynnik ekotoksyczności dla wody słodkiej. Kategoria 
wpływu na środowisko związana z uwalnianiem 
toksycznych związków do środowiska słodkowodnego. 

GHG Gaz cieplarniany. 

Grawimetryczna 
gęstość energii 

Gęstość energii w odniesieniu do masy (w przeciwieństwie 
do objętości), mierzona w kWh/kg. 

GWP Współczynnik ocieplenia globalnego. Kategoria wpływu na 
środowisko związana ze zmianą klimatu. 

HTP Współczynnik działania toksycznego dla ludzi. Kategoria 
wpływu na środowisko związana z uwalnianiem związków 
toksycznych. 

Hydrometalurgia Metoda recyklingu z użyciem rozpuszczalników na bazie 
wody do odzyskiwania metali. 

ICEV Pojazd wyposażony w silnik spalinowy wewnętrznego 
spalania. 

LCA Ocena cyklu życia. Metoda określania wpływu produktów 
lub technologii na środowisko. 

LFP Fosforan litowo-żelazowy. Aktywny materiał katodowy w 
bateriach litowo-jonowych. 

LIB Baterie (trakcyjne) litowo-jonowe. 

LMO Tlenek litowo-manganowy. Aktywny materiał katodowy w 
bateriach litowo-jonowych. 

MDP Współczynnik wyczerpywania się zasobów mineralnych. 
Kategoria wpływu na środowisko związana ze zużywaniem 
zasobów mineralnych. 

MEP Współczynnik eutrofizacji środowiska morskiego. Kategoria 
wpływu na środowisko związana z dostarczaniem 
nadmiernej ilości składników pokarmowych do środowiska 
morskiego, co powodujące niedobór tlenu i śmierć 
większych form życia. 
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METP Współczynnik ekotoksyczności dla środowiska morskiego. 
Kategoria wpływu na środowisko związana z uwalnianiem 
toksycznych związków do środowiska morskiego. 

NCA Tlenek litowo-niklowo-kobaltowo-glinowy. Aktywny 
materiał katodowy w bateriach litowo-jonowych. 

NCM Tlenek litowo-niklowo-kobaltowo-manganowy. Aktywny 
materiał katodowy w bateriach litowo-jonowych. 

NEDC Nowy europejski cykl jezdny. Służy do oceny emisji z 
lekkich pojazdów dostawczych i zużycia paliwa przez te 
pojazdy. 

NMP N-metylopirolidon. Rozpuszczalnik stosowany w produkcji 
baterii litowo-jonowych. 

ODP Potencjał niszczenia ozonu. Kategoria wpływu na 
środowisko związana z uwalnianiem związków, które 
uszkadzają warstwę ozonową. 

PHEV Pojazd hybrydowy zasilany prądem sieciowym. Hybrydowy 
pojazd elektryczny, który posiada zarówno silnik 
spalinowy, jak i napędzany baterią silnik elektryczny, który 
można wielokrotnie ładować, podłączając go do 
zewnętrznego źródła zasilania. 

Pirometalurgia Metoda recyklingu wykorzystująca wysoką temperaturę do 
odzyskiwania metali. 

PMFP Potencjał tworzenia się pyłu zawieszonego. Kategoria 
wpływu na środowisko związana z uwalnianiem małych 
cząstek związków chemicznych, które mogą być szkodliwe 
dla zdrowia ludzkiego. Wskaźnik lokalnej jakości powietrza. 

POFP Współczynnik powstawania utleniaczy fotochemicznych. 
Kategoria wpływu na środowisko związana z uwalnianiem 
związków chemicznych tworzących smog. Wskaźnik 
lokalnej jakości powietrza. 

TAP Współczynnik zakwaszenia ziemi. Kategoria wpływu na 
środowisko związana z uwalnianiem związków, które 
powodują zmianę kwasowości gleby. 

TETP Współczynnik ekotoksyczności dla ziemi. Kategoria wpływu 
na środowisko związana z uwalnianiem toksycznych 
związków chemicznych do środowiska lądowego. 

WTW Cykl „od szybu wiertniczego do kół”. Opisuje łańcuch 
wartości dla nośników energii (paliw płynnych, energii 
elektrycznej, gazu ziemnego lub wodoru) dla pojazdów od 
wydobycia zasobów przez rafinację i przesył/transport po 
konwersję energii. 
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STRESZCZENIE  

Samochody elektryczne z bateriami trakcyjnymi litowo-jonowymi 
Samochody elektryczne zasilane wyłącznie baterią (BEV) często są uznawane za obiecującą 
alternatywę dla konwencjonalnych pojazdów z silnikami spalinowymi spalania wewnętrznego 
(ICEV), ale dopiero od niedawna budzą szersze zainteresowanie konsumentów i zyskują 
akceptację dzięki postępowi w technologii budowy baterii. Ze względu na wyższą 
grawimetryczną gęstość energii baterie trakcyjne litowo-jonowe pozwalają na przejechanie 
większej odległości niż baterie wykonane w innej technologii. Dlatego też są one najczęściej 
wybierane przez producentów samochodów.  

Produkcja baterii 
Produkcję baterii można podzielić na wytwarzanie ogniw i montaż zestawów. Wytwarzanie 
ogniw jest złożonym i długotrwałym procesem, w którym obowiązują surowe 
wymagania w odniesieniu do warunków panujących w pomieszczeniach i czystości w 
strefach budynków i który ma duże zapotrzebowanie na energię. Produkcja ogniw 
baterii prowadzona jest obecnie przede wszystkim w Korei Południowej, Japonii i Chinach. W 
porównaniu z produkcją ogniw montaż zestawów jest procesem znacznie mniej złożonym i 
energochłonnym. Zestawy baterii są montowane przez producenta ogniw, a następnie 
dostarczane do producenta samochodów, albo są montowane bezpośrednio przez producentów 
samochodów.  

Wykorzystanie minerałów, ryzyko niedoboru dostaw i recykling 
Baterie trakcyjne litowo-jonowe to złożone produkty zawierające różnorodne materiały, a 
niektóre z tych materiałów są lub mogą stać się podatne na ryzyko niedoboru dostaw. Minerały, 
w przypadku których występuje szczególne ryzyko ograniczenia dostaw do celów produkcji 
współczesnych baterii trakcyjnych litowo-jonowych, to: lit (Li), aluminium (Al), mangan (Mn), 
żelazo (Fe), kobalt (Co), nikiel (Ni), miedź (Cu) i grafit (C). Dostawy litu i kobaltu mogą być 
zagrożone w największym stopniu, podczas gdy dostawy aluminium wiążą się z najniższym 
ryzykiem. Dostawy manganu, żelaza, niklu, miedzi i grafitu naturalnego są zagrożone w 
średnim stopniu. Udoskonalenie procesów odzyskiwania tych pierwiastków po wycofaniu 
pojazdu z eksploatacji może w pewnym stopniu złagodzić ryzyko dotyczące dostaw. W miarę 
przechodzenia z paliwochłonnych pojazdów typu ICEV na wymagające wiele materiałów pojazdy 
typu BEV coraz ważniejsze staje się opracowanie wydajnych procesów recyklingu w 
celu zapewnienia optymalnego odzyskiwania wyczerpywalnych minerałów oraz materiałów, 
których produkcja wymaga dużej ilości energii i jest źródłem znacznych zanieczyszczeń. 

Emisje w cyklu życia samochodów elektrycznych zasilanych baterią 
Aby pojazdy typu BEV mogły stanowić alternatywę dla pojazdów typu ICEV pod względem 
łagodzenia zmiany klimatu, muszą charakteryzować się niższą emisją gazów cieplarnianych w 
całym cyklu życia. Produkcja pojazdów typu BEV powoduje większe emisje dwutlenku 
węgla niż produkcja pojazdów z silnikiem spalinowym, ale pojazdy typu BEV mogą 
zrekompensować wyższe emisje podczas produkcji niższymi emisjami w fazie użytkowania. 
Intensywność emisji w przypadku energii elektrycznej zużywanej w fazie 
eksploatacji ma znaczny wpływ na korzystne – lub niekorzystne – skutki użytkowania 
pojazdów typu BEV zamiast pojazdów z silnikiem spalinowym. Ładowanie pojazdów typu 
BEV energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych skutkuje znacznie niższymi 
emisjami w cyklu życia w porównaniu z pojazdami typu ICEV. Natomiast pojazdy typu BEV 
ładowane energią elektryczną wytwarzaną z użyciem węgla powodują wyższe emisje w cyklu 
życia niż pojazdy z silnikiem spalinowym wewnętrznego spalania. Tak więc potencjalnych 
korzyści pojazdów typu BEV dla klimatu w porównaniu z pojazdami typu ICEV nie można 
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wykorzystywać wszędzie i we wszystkich warunkach. Badania dotyczące oceny cyklu życia 
konsekwentnie wskazują na umiarkowane korzyści dla klimatu w przypadku pojazdów 
typu BEV zasilanych w ramach przeciętnego europejskiego koszyka energii 
elektrycznej w porównaniu z podobnej wielkości pojazdami typu ICEV.  
 
Niezależnie od konfiguracji mechanizmu napędowego mniejsze pojazdy są zwykle bardziej 
energooszczędne podczas eksploatacji i generalnie charakteryzują się niższą emisją gazów 
cieplarnianych niż większe pojazdy. Tendencja do zwiększania rozmiarów i zasięgu pojazdów 
typu BEV jest niekorzystna z punktu widzenia zarówno łagodzenia zmiany klimatu, jak i 
wykorzystania zasobów. W związku z tym, biorąc pod uwagę obecny stan technologii, 
znalezienie właściwej równowagi między wielkością baterii i pojazdu a infrastrukturą 
ładowania jest ważne dla maksymalizacji potencjału pojazdów typu BEV w zakresie 
łagodzenia zmiany klimatu. 
 
Przewiduje się, że korzyści dla klimatu, jakie zapewniają pojazdy typu BEV w porównaniu z 
pojazdami typu ICEV, wzrosną w najbliższej przyszłości ze względu na zmiany w europejskim 
sektorze energetycznym i postępy w dziedzinie produkcji ogniw. Oczekiwana dekarbonizacja 
europejskiego sektora elektroenergetycznego powinna z czasem doprowadzić do 
zwiększenia korzyści środowiskowych wynikających z użytkowania pojazdów typu 
BEV, w szczególności z punktu widzenia zmiany klimatu. Dekarbonizacja koszyka energii 
elektrycznej w krajach produkujących ogniwa byłaby ponadto korzystna z punktu widzenia 
procesu produkcji baterii. W najbliższej przyszłości najważniejszą zmianą w wytwarzaniu ogniw 
będzie osiągnięcie zakładanej znacznej wielkości produkcji w zakładzie Gigafactory 1 firmy 
Tesla, który ma być samowystarczalny pod względem zaopatrzenia w energię odnawialną. W 
związku z tym w nadchodzących latach oczekiwane jest zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących zarówno z produkcji, jak i z eksploatacji.  
 
Osiągnięcie celu, jakim są bardziej zrównoważone rozwiązania transportowe, wymaga dobrego 
zrozumienia aspektów środowiskowych naszych technologii. Producenci baterii i podmioty 
zajmujące się recyklingiem muszą zwiększyć swoją przejrzystość w kwestiach 
wpływu ich linii produktów na środowisko. Aby pojazdy typu BEV odniosły sukces jako 
inicjatywa w sektorze transportu w zakresie łagodzenia zmiany klimatu, niezbędny jest otwarty 
kanał komunikacji między przemysłem, rządem i badaczami. 
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Rysunek E1: Emisje gazów cieplarnianych w cyklu życia średniej wielkości pojazdu 
elektrycznego zasilanego baterią o pojemności 24 kWh (po lewej) i 
pojazdu wyposażonego w silnik spalinowy (po prawej).  

 
Uwaga: Przyjęto, że cykl użytkowania pojazdu wynosi 150 tys. km. 
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1. SAMOCHODY ELEKTRYCZNE Z BATERIAMI 
TRAKCYJNYMI LITOWO-JONOWYMI 

 
NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA 

• W UE transport odpowiada za ok. 25 % emisji gazów cieplarnianych łącznie i 
stanowi główną przyczynę zanieczyszczenia powietrza w miastach.  

• Samochody osobowe mają największy udział w emisjach łącznie pochodzących z 
transportu drogowego. 

• Pomimo większej efektywności pojazdów emisje wciąż rosną ze względu na coraz 
większą aktywność w zakresie podróżowania samochodami osobowymi.  

• Samochody elektryczne z zasilaniem bateryjnym są efektywniejsze od 
konwencjonalnych pojazdów z silnikami spalinowymi i nie emitują spalin, co czyni je 
istotnym narzędziem w dążeniu do złagodzenia emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z transportu.  

 
Pomimo wzrostu świadomości zmian klimatu i wyznaczania przez rządy celów w zakresie 
ograniczania antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych (GHG), nadal dominuje silna 
tendencja wzrostowa emisji GHG pochodzących ze spalania paliw kopalnych (Gabriel i in., 
2014). Transport w UE odpowiada w przybliżeniu za jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych 
i stanowi główną przyczynę zanieczyszczenia powietrza w miastach. Transport drogowy jest 
zdecydowanie największym źródłem emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu w 
UE i jest odpowiedzialny za ponad 70 % z nich. Obecnie największy udział w całkowitej emisji 
pochodzącej z transportu drogowego mają samochody osobowe i przewiduje się, że ten trend 
będzie się utrzymywał. 
 
Jak dotąd ograniczenie emisji wynikające z poprawy efektywności pojazdów nie było w stanie 
zrównoważyć dodatkowych emisji z coraz większej aktywności pod względem przemieszczania 
się. Przewiduje się, że ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z samochodów osobowych 
będzie szczególnie trudne, jednak nowe technologie mogą znacząco przyczynić się do 
łagodzenia zmiany klimatu w sektorze transportu (Sims i in., 2014). Największą szansę na 
osiągnięcie znacznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych stanowi zmniejszenie 
emisyjności energii i paliwa w odniesieniu do lekkich pojazdów dostawczych (Sims i in., 2014). 
Efektywność energetyczna pojazdów konwencjonalnych jest siłą rzeczy ograniczona przez 
termodynamikę silnika spalinowego do 20–35 % (Sims i in., 2014). Natomiast samochody 
elektryczne zasilane wyłącznie baterią (BEV) działają z wydajnością mechanizmu napędowego 
wynoszącą ok. 80–90 % (Herrmann i Rothfuss, 2015; Sims i in., 2014). Ponadto pojazdy BEV 
mogą zaoferować korzyści, jeśli chodzi o lokalną jakość powietrza, ponieważ nie emitują spalin. 
Te sprzyjające cechy sprawiają, że pojazdy typu BEV są poważnym kandydatem, jeśli chodzi o 
łagodzenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza pochodzących z transportu. 
 
Chociaż w ciągu ostatniego stulecia wielokrotnie zwracano uwagę, że samochody elektryczne 
zasilane bateryjnie są obiecującą technologią, nie udało im się osiągnąć takiego samego 
komercyjnego sukcesu jak pojazdom napędzanym silnikiem spalinowym (ICEV) (Steinhilber i 
in., 2013). Ważnym powodem dotychczasowych niepowodzeń w komercjalizacji na dużą skalę 
był ograniczony postęp technologiczny, szczególnie w odniesieniu do baterii. Do lat 90. XX w. 
pojazdy elektryczne napędzane były głównie akumulatorami ołowiowo-kwasowymi, co 
skutkowało bardzo ograniczonym okresem eksploatacji i zasięgiem (Dijk i in., 2013). Pod koniec 
lat 80. i na początku lat 90. rozwój przenośnych urządzeń konsumenckich spowodował 
zapotrzebowanie na nowe technologie baterii o wyższej gęstości energii. Pod koniec lat 90. 
jedna z tych nowych technologii, bateria niklowo-metalowo-wodorkowa, została wykorzystana 
do zasilania BEV. Mimo że zestawy baterii niklowo-metalowo-wodorkowych oferowały 
zwiększoną gęstość energii (Omar i in., 2012), zasięg jazdy był wciąż zbyt mały, a koszt baterii 
zbyt wysoki, aby zyskać akceptację ze strony konsumentów (Dijk i in., 2013). Dopiero po 
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wprowadzeniu baterii litowo-jonowych (LIB) w nowych generacjach pojazdów typu BEV 
(najpierw w samochodach Tesla Roadster w 2008 r. i Nissan Leaf w 2010 r.) wzrosło 
zainteresowanie konsumentów pojazdami typu BEV i ich uznanie dla tych pojazdów.  
 
Niniejsze sprawozdanie ma następujący układ: w sekcji 2 opisano aktualny proces produkcji 
baterii, a sekcja 3 dotyczy zagadnień dotyczących wykorzystania minerałów, zagrożenia dostaw 
i recyklingu związanych z LIB. W sekcji 4 omówione zostały emisje GHG związane z pojazdami 
typu BEV i ważne czynniki, które przyczyniają się do ogólnych emisji. W tej sekcji pokrótce 
przeanalizowano również inne skutki dla środowiska naturalnego. Ponadto w sekcji 5 
podsumowano sprawozdanie i zawarto wnioski. 
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2. PRODUKCJA BATERII 
 

NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA 
• Produkcję baterii można podzielić na wytwarzanie ogniw i montaż zestawów 

baterii.  
• Wytwarzanie ogniw jest złożonym i długotrwałym procesem, w którym 

obowiązują surowe wymagania w odniesieniu do warunków panujących w 
pomieszczeniach i czystości w strefach budynków i który ma duże zapotrzebowanie na 
energię.  

• W porównaniu z produkcją ogniw, montaż zestawów jest procesem znacznie mniej 
złożonym i energochłonnym.  

 
W tej sekcji opisano procesy, jakie składają się na produkcję baterii, oraz zużycie materiałów i 
energii w ramach tych procesów. Procesy składające się na produkcję baterii, w tym 
wykorzystanie materiałów i energii, muszą być przejrzyste dla badaczy, aby mogli oni 
konkretnie zidentyfikować i zrozumieć obciążenia dla środowiska związane z tymi procesami. 
Głównym składnikiem baterii trakcyjnych są ogniwa, które stanowią ok. 55–60 % całkowitej 
masy zestawów baterii stosowanych w średniej wielkości pojazdach typu BEV (np. Nissan Leaf, 
VW e-Golf, elektryczny Ford Focus) (Ellingsen i in., 2014; Kim i in., 2016). Pozostałe elementy 
baterii to: obudowa modułu i zestawu (32–38 % całkowitej masy baterii), system kontroli 
temperatury (3 %), system zarządzania baterią (BMS; 3 %) i układ elektryczny (1 %) 
(Ellingsen et al., 2014; Kim et al., 2016). Procesy związane z produkcją baterii pokazano na 
rysunku 1 i opisano poniżej. Produkcję baterii można podzielić na proces wytwarzania ogniw i 
proces montażu zestawów. W porównaniu z montażem zestawów, produkcja ogniw jest 
procesem znacznie bardziej złożonym i czasochłonnym.  
 
Rysunek 1: Schemat procesu produkcji baterii trakcyjnych litowo-jonowych.  

 
Uwaga:  Białe i szare pola oznaczają odpowiednio przepływ części/materiału i proces produkcyjny. Niebieskie tło 

wskazuje przepływy i procesy w produkcji ogniw, a białe – w montażu zestawów. BMS = system zarządzania 
baterią.  

Źródło: Schemat wykorzystano za zgodą (Kim i in., 2016). Copyright 2016 American Chemical Society. 
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2.1. Materiały ogniw i ich wytwarzanie 
 
Wytwarzanie ogniw jest złożonym i długotrwałym procesem, w którym obowiązują surowe 
wymagania w odniesieniu do warunków panujących w pomieszczeniach i czystości w strefach 
budynku, ponieważ temperatura, wilgotność i czystość mają znaczący wpływ na jakość, 
bezpieczeństwo, wydajność i żywotność ogniw (Schönemann, 2017).  
 
Pierwszym etapem produkcji ogniw jest produkcja katody i anody. Te dwa komponenty są 
produkowane w oddzielnych pomieszczeniach czystych, aby uniknąć zanieczyszczenia 
(Väyrynen i Salminen, 2012). Katoda (elektroda dodatnia) składa się z aluminiowego kolektora 
prądu pokrytego materiałem katodowym. Materiał katodowy składa się z materiału aktywnego, 
spoiwa polimerowego (zwykle difluorku poliwinylidenu) i dodatku przewodzącego (sadza). 
Chociaż dostępnych jest wiele aktywnych materiałów katodowych do wykorzystania w LIB, tylko 
kilka z nich jest obecnie stosowanych w pojazdach typu BEV. Obecnie stosowanymi materiałami 
katodowymi są tlenek litowo-niklowo-kobaltowo-manganowy (NCM) i tlenek litowo-niklowo-
kobaltowo-glinowy (NCA). Ponadto te materiały katodowe są również mieszane z tlenkiem 
litowo-manganowym (LMO), tworząc LMO-NCM i LMO-NCA. W niektórych pojazdach 
hybrydowych zasilanych prądem sieciowym (PHEV) stosuje się także fosforan litowo-żelazowy 
(LFP), ale ma on niewystarczającą gęstość energii do celów pojazdów typu BEV.  
 
Anoda (elektroda ujemna) składa się z miedzianego kolektora prądu pokrytego materiałem 
anodowym. W przypadku baterii trakcyjnych materiał anodowy składa się z grafitu, który jest 
aktywnym materiałem anodowym, oraz środków wiążących (np. metyloceluloza węglowa, kwas 
poliakrylowy i kauczuk butadienowo-styrenowy). Zarówno w przypadku katody, jak i anody 
materiał aktywny, środki wiążące i dodatki miesza się z rozpuszczalnikami, aby otrzymać 
zawiesinę, którą można pokryć kolektory prądu. W Japonii i Korei Południowej anody są prawie 
wyłącznie produkowane przy użyciu rozpuszczalnika na bazie wody (Wood i in., 2015). 
Zastosowanie rozpuszczalników na bazie wody z materiałami katodowymi oznacza jednak, że 
trudno jest dokładnie rozprowadzić te materiały w wodzie (Wood et al., 2015). Tak więc katody 
są produkowane głównie przy użyciu rozpuszczalnika N-metylopirolidonu (NMP) (Li i in., 2011; 
Wood i in., 2015). Otrzymane zawiesiny substancji aktywnej wprowadza się do maszyn 
powlekających w celu rozprowadzenia na metalowej folii kolektora prądu (Li i in., 2011; 
Väyrynen i Salminen, 2012). Istnieje wiele technik powlekania, co oznacza, że mogą 
występować różnice w technikach powlekania stosowanych przez producentów ogniw baterii (Li 
i in., 2011; Schönemann, 2017). Po zakończeniu procesu powlekania elektrody są suszone w 
wysokich temperaturach w celu odparowania rozpuszczalników (Schönemann, 2017; Väyrynen 
i Salminen, 2012). Powleczone i wysuszone elektrody są walcowane w celu zapewnienia 
jednorodnej grubości i wielkości cząstek (Daniel, 2008; Schönemann, 2017). Walcowane 
elektrody są następnie cięte na wymiar i nacinane w celu przygotowania do formowania 
wypustek przewodzących i dalszego montażu (Daniel, 2008; Kim i in., 2016; Väyrynen i 
Salminen, 2012). Po zakończeniu cięcia gotowe elektrody są suszone próżniowo w celu 
usunięcia resztek wilgoci (Kaiser i in., 2014; Schönemann, 2017; Väyrynen i Salminen, 2012).  
 
W pomieszczeniu suchym separator wykonany z porowatego kompozytowego tworzywa 
sztucznego zawierającego polietylen i polipropylen umieszczany jest między anodą i katodą, a 
wszystkie trzy warstwy są układane jedna na drugiej lub nawijane. Następnie wypustki 
przewodzące są mocowane do kolektorów prądu za pomocą ultradźwiękowego zgrzewania 
punktowego lub zgrzewania laserowego (Schönemann, 2017). Potem zestawy z wypustkami są 
pakowane do pojemników na ogniwa. Ogniwa baterii używane w pojazdach użytkowych typu 
BEV są dostępne w pojemnikach trzech typów: woreczkach, pojemnikach cylindrycznych i 
pojemnikach pryzmatycznych (Anderman, 2016a; Birke, 2014; Omar i in., 2012; Warner, 
2014). Ogniwa w formie woreczków są formatem ogniw preferowanym przez wielu głównych 
producentów samochodów, ponieważ mogą być montowane w różnych rozmiarach i ponieważ 
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sam format tworzy ogniwo o wysokiej grawimetrycznej gęstości energii (kWh/kg) (Warner, 
2014). Materiał do produkcji woreczków jest kompozytem aluminiowo-polimerowym, który 
tworzy miękki pojemnik na ogniwo. Pojemniki cylindryczne i pryzmatyczne są twarde. 
Cylindryczne pojemniki na ogniwa są wykonane ze stali lub aluminium (Birke, 2014), natomiast 
pojemniki pryzmatyczne są wykonane z polimerów lub aluminium (Warner, 2014). Na 
następnym etapie suche ogniwa są napełniane ciekłym elektrolitem (Schönemann, 2017), który 
składa się z soli litowych (preferowana jest LiPF6) rozpuszczonych w organicznych 
rozpuszczalnikach węglanowych (najczęściej stosuje się węglan etylenu, węglan dimetylu i 
węglan etylometylowy) (Li i in., 2011). Proces ten zachodzi w warunkach próżni, aby zapewnić, 
by elektrody i pory separatora zostały całkowicie zwilżone (Schönemann, 2017; Wood i in., 
2015). Po zwilżeniu ogniwa są uszczelniane.  
 
Ostatnim etapem produkcji ogniw jest kondycjonowanie. Pierwszym etapem kondycjonowania 
jest cykliczne formowanie w celu przygotowania ogniwa do użytku komercyjnego. Przed 
montażem modułów sprawdzana i testowana jest sprawność ogniwa (Schönemann, 2017).  
 
Przed montażem zestawu ogniwa są łączone w celu utworzenia modułów baterii. Ogniwa w 
formie woreczka wymagają dodatkowej obudowy zapewniającej stabilność konstrukcyjną i 
oparcie. Obudowy mogą być wykonane z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych 
(Ellingsen i in., 2014; Kim i in., 2016) lub metali (Anderman, 2016b) i tworzą kasetę wokół 
ogniw. Kasety są częścią opakowania modułu. Ogniwa cylindryczne i pryzmatyczne wymagają 
uchwytów lub ramek, aby stworzyć moduł (Schönemann, 2017). Komercyjne baterie trakcyjne 
różnią się zatem opakowaniem ogniw i modułów.  

2.2. Elementy i montaż zestawu baterii 
 
W zestawie baterii moduły są połączone z BMS, układem elektrycznym i systemem kontroli 
temperatury wewnątrz zasobnika baterii, który jest wykonany ze stali lub z aluminium. Zestawy 
baterii są montowane przez producenta baterii, a następnie dostarczane do producenta 
samochodów (Anderman, 2016c; Kim et al., 2016), albo są montowane bezpośrednio przez 
producentów samochodów (Anderman, 2016c; General Motors, n.d.). W procesie produkcji 
zestawu blaszki ogniw są podłączane do szyn zbiorczych metodą spawania, moduły są 
testowane, a ładowanie początkowe tworzy jednolity stan naładowania we wszystkich ogniwach 
(Schönemann, 2017). 
 
Wszystkie baterie LIB wymagają BMS, ponieważ ogniwa zawodzą, jeśli są przeładowane, 
całkowicie rozładowane lub działają poza bezpiecznym przedziałem temperatur (Hauser and 
Kuhn, 2015a; Omar et al., 2012; Vezzini, 2014a). System BMS i układ elektryczny obejmują 
płyty modułów baterii, układ wysokiego napięcia, w tym układ interfejsu baterii, układ niskiego 
napięcia, a także kable, bezpieczniki, złącza i uszczelki (Ellingsen et al., 2014). W badaniach 
opartych na podstawowych danych branżowych (Ellingsen et al., 2014; Kim et al., 2016) łączna 
masa systemu BMS i układu elektrycznego stanowi ok. 3–4 % całkowitej masy baterii.  
 
Większość baterii trakcyjnych wymaga również systemu kontroli temperatury, aby wyrównać 
gradienty temperatury między ogniwami, chłodzić baterie, a także zapobiegać ucieczkom ciepła 
i zniszczeniu baterii przez przegrzanie (Hauser and Kuhn, 2015b; Warner, 2014). Istnieją dwa 
główne rodzaje systemów kontroli temperatury: wykorzystujący ciecz (glikolowy płyn 
chłodzący) i wykorzystujący powietrze (wentylatory i radiatory) (Hauser and Kuhn, 2015a; 
Warner, 2014). System kontroli temperatury jest zwykle wykonany z aluminium, które ma tę 
zaletę, że jest dobrym przewodnikiem ciepła i lekkim metalem, ale można również zastosować 
stal. W badaniach opartych na podstawowych danych branżowych (Ellingsen et al., 2014; Kim 
et al., 2016) masa systemu kontroli temperatury, podobnie jak masa systemu BMS i układu 
elektrycznego, stanowi ok. 3–4 % całkowitej masy baterii. 
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2.3. Zapotrzebowanie na energię w związku z produkcją baterii 
 
Zapotrzebowanie na energię w związku z produkcją baterii zostało szeroko omówione w 
literaturze dotyczącej oceny cyklu życia (LCA) (Dunn et al., 2015, 2012; Ellingsen et al., 2015, 
2014; Kim et al., 2016; Majeau-Bettez et al., 2011). Założenia dotyczące zużycia energii w 
procesie produkcji baterii znacząco wpływają na szacunki ogólnej emisji gazów cieplarnianych 
w tym procesie. Chociaż autorzy większości badań są zgodni, że zapotrzebowanie na energię 
związane z montażem zestawu jest stosunkowo niskie (Dunn et al., 2012; Ellingsen et al., 
2014; Kim et al., 2016; Li et al., 2014; Notter et al., 2010; Yuan et al., 2017), w badaniach 
występują dwa przeciwstawne poglądy na temat produkcji ogniw.  
 
Badania, które opierają się na wtórnych danych dotyczących zużycia energii12 pochodzących z 
raportów branżowych, wskazują na wysokie zużycie energii do produkcji ogniw (326–1060 
MJ/kWh na ogniwo) (Bauer, 2010; Majeau-Bettez et al., 2011; Zackrisson et al., 2010). 
Badania, w których dokonano własnych oszacowań, zakładają jednak zerowe lub bardzo niskie 
zużycie energii (United States Environmental Protection Agency, 2013) (2,3–10 MJ/kWh na 
ogniwo) (Dunn et al., 2012; Notter et al., 2010; United States Environmental Protection 
Agency, 2013). Ostatnie badania LCA oparte na pierwotnych danych dotyczących zużycia 
energii13 wskazują na wysokie zużycie energii w zakresie 530–1670 MJ/kWh na ogniwo 
(Ellingsen et al., 2014; Kim et al., 2016; Yuan et al., 2017), co jest w dużej mierze zgodne z 
odtwórczymi danymi z raportów branżowych. Górna granica zakresu reprezentuje zakład 
przemysłowy prowadzący produkcję w skali pilotażowej (Yuan et al., 2017), a dolna 
reprezentuje najnowocześniejszego, wiodącego na świecie dostawcę ogniw LIB (Kim et al., 
2016). Zapotrzebowanie na energię do produkcji ogniw można zaspokoić wyłącznie energią 
elektryczną (Ellingsen et al., 2014) lub kombinacją energii elektrycznej i ciepła (Kim et al., 
2016). Do tej pory źródła danych pierwotnych nie określiły udziału energii elektrycznej i ciepła 
wykorzystywanych w procesie produkcji ogniw. Jednak w badaniach opartych na raportach 
branżowych przyjęto udział energii elektrycznej na poziomie 52 % i 57 % (Bauer, 2010; 
Majeau-Bettez et al., 2011; Zackrisson et al., 2010).  
 
Chociaż dostępnych jest coraz więcej pierwotnych danych dotyczących energii, szczegółowe 
informacje dotyczące zużycia energii w tym procesie są nadal ograniczone. W podziale 
wykorzystania energii zużywanej w procesie produkcji ogniw, przedstawionym przez zakład 
przemysłowy prowadzący produkcję w skali pilotażowej określono, że najbardziej czasochłonny 
i energochłonny jest proces suszenia elektrod (Yuan et al., 2017). Ponieważ rozpuszczalnik NMP 
ma wyższą temperaturę wrzenia (204,3°C) niż rozpuszczalnik na bazie wody (100°C), katoda 
wymaga więcej energii podczas procesu odparowania rozpuszczalnika niż anoda (Wood et al., 
2015). Jako na szczególnie energochłonną wskazano również eksploatację pomieszczeń 
suchych (Ellingsen et al., 2014; Yuan et al., 2017). Ponieważ suszenie elektrod i praca 
pomieszczeń suchych zostały zidentyfikowane jako szczególnie energochłonne, 
prawdopodobnie te dwa procesy przyczyniają się najbardziej do ogólnej emisji gazów 
cieplarnianych ze wszystkich procesów podczas produkcji baterii.  
 
Na zapotrzebowanie zakładu na energię do produkcji ogniw może wpływać kilka czynników 
(Ellingsen, 2017). Jednym z nich jest lokalizacja produkcji, która ma wpływ na zapotrzebowanie 
na energię i źródła energii. Obecnie ogniwa litowo-jonowe są produkowane głównie w Korei 
Południowej, Chinach i Japonii (Bernhart, 2014; pv magazine, 2015; Vezzini, 2014b). Ponieważ 
część energii potrzebnej do produkcji ogniw może być zaspokojona wyłącznie energią 
elektryczną, wpływ produkcji ogniw na środowisko jest częściowo podyktowany tym, jakie 
                                           
12  „Wtórne dane dotyczące energii” odnoszą się do danych ilościowych dotyczących zużywanej energii, które 

pierwotnie zostały zgromadzone przez stronę trzecią do różnych celów.  
13  „Pierwotne dane dotyczące energii” odnoszą się do danych ilościowych dotyczących zużywanej energii zebranych 

przez producenta ogniw specjalnie na potrzeby tego badania. 
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źródła energii są wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej. Są to kraje, w których 
do produkcji energii elektrycznej zużywane są duże ilości paliw kopalnych. W tej trójce Chiny 
mają koszyk energii elektrycznej o największej emisji dwutlenku węgla. Zatem pomimo takiego 
samego zużycia energii podczas produkcji ogniw, ogniwa produkowane w Chinach będą się 
charakteryzować wyższą emisją gazów cieplarnianych niż ogniwa produkowane w Korei 
Południowej lub Japonii. Co więcej, w niektórych regionach w tych krajach olbrzymie 
oddziaływanie ma monsun wschodnioazjatycki, który charakteryzuje się ciepłą, deszczową porą 
monsunową trwającą od początku maja do września (Yihui and Chan, 2005). Wilgotne lato 
monsunowe może ewentualnie mieć wpływ na zużycie energii podczas pracy w pomieszczeniach 
suchych. W rezultacie mogą występować różnice w zapotrzebowaniu na energię wśród krajów 
produkujących ogniwa, w zależności od pory roku i regionu.  
 
Przeniesienie produkcji ogniw na obszary bogatsze w odnawialne źródła energii lub 
zainstalowanie odnawialnych źródeł energii do wykorzystania w produkcji przyniesie korzyści w 
zakresie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych. Fabryka Gigafactory 1 firmy Tesla, która 
zlokalizowana jest w stanie Nevada, gdzie panuje suchy klimat, po zakończeniu budowy i 
uruchomieniu produkcji będzie samowystarczalna, wykorzystując do produkcji ogniw energię 
ze źródeł słonecznych, wiatrowych i geotermalnych. Jest zatem prawdopodobne, że Gigafactory 
1 Tesli będzie zużywać do produkcji ogniw mniej energii niż obecne wytwórnie ogniw i że ta 
energia będzie czystsza. 
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3. WYKORZYSTANIE MINERAŁÓW, RYZYKO NIEDOBORU 
DOSTAW I RECYKLING BATERII 

 

NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA 
• Baterie LIB są amalgamatami materiałów, a wiele z tych materiałów bazuje na 

minerałach, których podaż jest ograniczona. 
• Spośród minerałów stosowanych w bateriach trakcyjnych litowo-jonowych 

najwyższym ogólnym ryzykiem związanym z dostawami charakteryzują się lit i 
kobalt, a najniższe ryzyko dotyczy aluminium. Dostawy manganu, żelaza, niklu, miedzi 
i grafitu naturalnego są zagrożone w średnim stopniu. 

• Obecne procesy recyklingu koncentrują się na odzyskiwaniu kobaltu i niklu ze 
względu na cenę tych metali. Zazwyczaj odzyskiwane są również miedź i żelazo. Tylko 
nieliczne sposoby recyklingu prowadzą do odzyskiwania aluminium, litu i manganu. 
Grafit w obecnych przemysłowych procesach recyklingu nie podlega odzyskowi. 

 
Wzrost użytkowania pojazdów typu BEV napędzanych bateriami litowo-jonowymi spowodował 
wzrost popytu na minerały. W tej sekcji omówiono wykorzystanie minerałów związanych z 
bateriami LIB, usuwanie zużytych baterii przy wycofaniu z eksploatacji (EOL) przez poddawanie 
ich recyklingowi oraz oceny zagrożenia dostaw wielu minerałów istotnych dla LIB. Baterie LIB 
są amalgamatami materiałów, a wiele z tych materiałów bazuje na minerałach, których podaż 
jest ograniczona. Minerały, które są narażone na ryzyko dotyczące dostaw w przypadku baterii 
trakcyjnych litowo-jonowych, to: lit (Li), kobalt (Co), grafit (C), mangan (Mn), nikiel (Ni), żelazo 
(Fe), miedź (Cu) i aluminium (Al). Na rysunku 2 przedstawiono skład materiałowy typowej 
litowo-jonowej baterii trakcyjnej.  
 
Rysunek 2: Skład materiałowy typowej litowo-jonowej baterii trakcyjnej z katodą 

NCM. 

 
Uwaga:  Zewnętrzna część modułu obejmuje obudowę modułu, zaś zewnętrzna część układu baterii obejmuje obudowę 

zestawu, system zarządzania baterią, układ elektryczny i system kontroli temperatury.  
Źródło: Reprodukcja z (Diekmann et al., 2017). 
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W bateriach LIB lit, kobalt, mangan i nikiel są przede wszystkim stosowane w materiale 
katodowym, podczas gdy grafit syntetyczny i naturalny wykorzystuje się jako materiał 
anodowy. Miedź i aluminium są używane jako kolektory prądu w ogniwach, ale mają również 
zastosowanie w innych częściach baterii. Stal nie jest używana w samych ogniwach, ale może 
być używana w kilku elementach baterii. W poniższym tekście szczegółowo opisano 
poszczególne minerały.  
 
Wbrew nazwie baterie LIB zawierają tylko niewielkie ilości litu. Lit jest stosowany przede 
wszystkim w materiałach aktywnej katody, a także w mniejszych ilościach w ciekłym 
elektrolicie. W 2014 r. 35 % zużycia litu na świecie dotyczyło baterii LIB (Sun et al., 2017), 
przy czym około jedna czwarta tej ilości została wykorzystywana w pojazdach elektrycznych 
(BEV i PHEV) (Ziemann et al., 2012). Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na lit, szczególnie 
do baterii, najwięksi producenci litu planują zwiększenie jego wydobycia (U.S. Geological 
Survey, 2017a; Weil and Ziemann, 2014). Rozkład geograficzny złóż litu jest bardzo 
nierównomierny. Według szacunków Służby Geologicznej Stanów Zjednoczonych (USGS) 
większość światowych rezerw litu, obecnie szacowanych na 14 mln ton, znajduje się w Chile 
(52 %), Chinach (22 %), Argentynie (14 %) i Australii (11 %). Kraje te są również 
największymi producentami litu na świecie (U.S. Geological Survey, 2017a; Weil and Ziemann, 
2014). Europa jest głównym konsumentem produktów litowych, ale dysponuje niespełna 3 % 
światowych zasobów litu (Grosjean et al., 2012). Największym pojedynczym producentem litu 
jest Australia (41 %) dzięki wydobyciu spodumenu (U.S. Geological Survey, 2017a; Weil and 
Ziemann, 2014). Wydobycie solanki w Andach daje Chile (34 %) i Argentynie (16 %) 
odpowiednio drugie i trzecie miejsce na liście największych producentów litu (Weil and 
Ziemann, 2014). Globalne zasoby solanki są głównie (w 70 %) zlokalizowane na dużych 
wysokościach, w takich miejscach jak Andy (Argentyna, Boliwia i Chile) oraz południowo-
zachodnie Chiny (Tybet) (Kesler et al., 2012; Vikström et al., 2013). Chociaż rezerwy litu 
prawdopodobnie nie zostaną wyczerpane w najbliższej przyszłości, niedobory w zaopatrzeniu 
mogą powstawać głównie dlatego, że połowa rocznej produkcji pochodzi z solanek. Produkcja 
litu z solanek jest stosunkowo powolnym procesem, dzięki któremu nie można szybko zwiększyć 
podaży w odpowiedzi na nagły wzrost popytu. Ponadto lit wyekstrahowany z solanek jest 
produktem ubocznym w produkcji potasu; spadek popytu na potas może zatem wpływać na 
podaż litu z solanek. Rynek litu z odzysku w chwili obecnej praktycznie nie istnieje; na świecie 
odzyskuje się w procesie recyklingu mniej niż 1 % litu (Graedel et al., 2011; Helbig et al., 
2017). Lit charakteryzuje się wysokim stopniem zastępowalności, ponieważ w zastosowaniach 
innych niż baterie można go zastąpić innymi materiałami (Gruber et al., 2011), a baterie o 
innym składzie chemicznym mogą zastąpić LIB (Helbig et al., 2017). Niemniej jednak obecny 
rynek pojazdów typu BEV jest silnie uzależniony od baterii LIB, ponieważ oferują one połączenie 
dużej gęstości mocy i energii (Reuter et al., 2013), dla którego nie znaleziono jeszcze 
porównywalnej alternatywy. W wielu badaniach zajmowano się zależnością między 
dostępnością litu a popytem na LIB w związku z elektryfikacją pojazdów, poczynając od 
pesymistycznych badań sugerujących, że popyt nie może być zaspokojony, do badań 
optymistycznych nie znajdujących znaczących ograniczeń dla ambitnych prognoz rozwoju floty 
(Speirs et al., 2014). Różnice w wynikach badań wynikają z różnych założeń dotyczących 
zarówno przyszłego zapotrzebowania na lit (np. wielkość floty pojazdów, stopień elektryfikacji, 
rozmiar baterii, ilość litu na jednostkę pojemności baterii, horyzont czasowy i inne zastosowania 
litu), jak i przyszłej podaży litu (np. oszacowanie rezerw litu, przyszłe wskaźniki produkcji litu i 
przyszłe wskaźniki recyklingu litu) (Speirs et al., 2014).  
 
Kobalt jest stosowany w aktywnym materiale katodowym. Chociaż istnieją materiały katodowe 
LIB bez kobaltu, mają one niższą gęstość energii i nie są obecnie stosowane w pojazdach typu 
BEV. Prowadzone są prace badawcze mające na celu zmniejszenie udziału kobaltu w materiale 
katodowym, głównie ze względu na jego wysoką cenę i wyzwania o charakterze politycznym 
związane z podażą. Kobalt wytwarzany jest głównie jako produkt uboczny podczas produkcji 
niklu lub miedzi. Zdecydowana większość zidentyfikowanych światowych rezerw kobaltu 
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znajduje się w Demokratycznej Republice Konga (49 %), a mniejsze ilości są dostępne w 
Australii (14 %), na Filipinach (4,1 %), a także w Kanadzie (3,8 %), Zambii (3,8 %) oraz Rosji 
(3,6 %) (U.S. Geological Survey, 2017b). W 2016 r. Demokratyczna Republika Konga 
dostarczyła ponad połowę (54 %) kobaltu wydobytego na świecie (U.S. Geological Survey, 
2017b). W rezultacie ryzyko polityczne, które może potencjalnie wpłynąć na podaż kobaltu, 
jest szczególnie wysokie (Helbig et al., 2017). Ponieważ kobalt jest stosunkowo drogim 
metalem, charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem recyklingu (ponad 50 % na całym świecie 
w 2008 r.) (Graedel et al., 2011) i jest zawsze odzyskiwany w procesie recyklingu baterii 
(Hanisch et al., 2015a). Kobalt odzyskany w procesie recyklingu baterii jest wystarczająco 
wysokiej jakości, aby mógł być ponownie wykorzystany w bateriach.  
 
Aktywny węglowy materiał anodowy stosowany w LIB można ogólnie podzielić na grafit 
syntetyczny i naturalny (Gulbinska, 2014; Yoshino, 2014). Podczas gdy duże rezerwy 
naturalnego grafitu występują w Turcji (36 %), Brazylii (29 %) i Chinach (22 %), wydobycie 
na największą skalę ma miejsce w Chinach (65 %) i w Indiach (14 %) (U.S. Geological Survey, 
2017c). Grafit syntetyczny jest wytwarzany z koksu naftowego i paku węglowego (Olivetti et 
al., 2017). Grafit ma ogólny współczynnik recyklingu wynoszący 0 % (Helbig et al., 2017) i nie 
jest również odzyskiwany w procesie recyklingu LIB (Accurec, 2017; Umicore, 2016). 
Prawdopodobnie w najbliższej przyszłości w LIB będą wykorzystywane materiały anodowe na 
bazie krzemu w formie nanomateriału i częściowo lub w pełni zastąpią one grafit.  
 
W LIB mangan jest używany tylko w materiałach katodowych NCM i LMO. Zasadniczo mangan 
jest wykorzystywany przede wszystkim w produkcji stali, a zużycie manganu do zastosowania 
w bateriach jest marginalne (Ziemann et al., 2013). Największe rezerwy manganu znajdują się 
w Republice Południowej Afryki, Australii, Brazylii i na Ukrainie. RPA jest największym 
pojedynczym producentem z łącznym udziałem w rynku wynoszącym ok. 30 % (U.S. Geological 
Survey, 2017d). Chociaż mangan ma na ogół wysoki wskaźnik recyklingu przekraczający 50 % 
(Graedel et al., 2011; Helbig et al., 2017), obecnie zwykle nie jest odzyskiwany w systemach 
recyklingu LIB (Georgi-Maschler et al., 2012; Gratz et al., 2014; Hanisch et al., 2015b).  
 
Podobnie jak kobalt, nikiel jest używany tylko w aktywnych materiałach katodowych NCM i NCA. 
W porównaniu z kobaltem nikiel jest metalem niedrogim i zwiększa grawimetryczną gęstość 
energii baterii LIB. Z tych powodów oczekuje się, że udział niklu wzrośnie i że zastąpi on kobalt 
w ogniwach baterii. Nikiel jest dość szeroko rozpowszechniony na świecie, a jego zasoby 
znajdują się na większości kontynentów. Największe rezerwy występują w Australii (24 %) i 
Kanadzie (13 %), podczas gdy europejskie rezerwy występują głównie w Rosji (10 %) (U.S. 
Geological Survey, 2017e). Generalnie nikiel ma współczynnik recyklingu wynoszący 58 % 
(Helbig et al., 2017) i jest zwykle odzyskiwany w procesie recyklingu baterii, ponieważ jest 
uznawany za jeden z metali, których odzyskiwanie w procesie recyklingu LIB jest opłacalne 
(Hanisch et al., 2015a).  
 
Żelazo w postaci stali może być stosowane w różnych elementach baterii, ale ze względu na 
ciężar często do różnych zastosowań w pojazdach typu BEV preferuje się aluminium. Stal jest 
stosowana w LIB w szczególności do mocowania (np. w śrubach i wkrętach), ale może być 
również stosowana w obudowie baterii (np. w obudowie ogniwa, zasobniku baterii) i w systemie 
kontroli temperatury. Chiny odpowiadają za ponad połowę światowej produkcji surówki 
hutniczej i stali surowej, a Rosja jest największym producentem w Europie (ok. 4,5 % produkcji 
światowej ogółem) (U.S. Geological Survey, 2017f). Współczynnik recyklingu żelaza na świecie 
wynosi blisko 70 %. Ponieważ wyroby stalowe zwykle znajdują się w zewnętrznych częściach 
baterii, a nie w samych ogniwach, stal jest często odzyskiwana przez demontaż baterii w 
przeciwieństwie do przetwarzania ogniw (Georgi-Maschler et al., 2012; Gratz et al., 2014; 
Hanisch et al., 2015b).  
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W bateriach litowo-jonowych miedź używana jest przede wszystkim w ujemnym kolektorze 
prądu (anoda), ale również w elektronice i kablach. Ze względu na swoje właściwości, takie jak 
przewodnictwo cieplne i elektryczne oraz odporność na korozję, miedź stała się głównym 
metalem przemysłowym, zajmując trzecie miejsce po żelazie i aluminium pod względem 
wielkości zużycia (Glöser et al., 2013). Zasoby miedzi są powszechne na całym świecie, a 
największe z nich znajdują się w Chile (29 %), Australii (12 %) i Peru (11 %). Największe 
europejskie rezerwy znajdują się w Rosji (4,2 %) (U.S. Geological Survey, 2017g). Wydobycie 
na największą skalę ma miejsce w Chile (28 %), Peru (11 %), Chinach (9,0 %) i Stanach 
Zjednoczonych (7,2 %) (U.S. Geological Survey, 2017g). Miedź ma współczynnik recyklingu na 
poziomie 68 % (Helbig et al., 2017) i jest odzyskiwana w większości programów recyklingu 
baterii LIB (Hanisch et al., 2015a). 
 
Aluminium ma wiele zastosowań w LIB, a całkowity udział aluminium w baterii zależy od wyboru 
materiału i projektu. Chociaż większość aluminium użytego w LIB można zastąpić innymi 
materiałami, takimi jak stal, katodowy kolektor prądu zawsze jest wykonany z aluminium. W 
skali globalnej aluminium jest drugim najczęściej używanym metalem po żelazie i stali. 
Głównym surowcem do produkcji aluminium jest boksyt, który jest wydobywany głównie w 
Chinach i Australii (Liu and Müller, 2013). Chiny są największym producentem aluminium i 
odpowiadają za ponad połowę jego światowej produkcji (U.S. Geological Survey, 2017h). 
Aluminium ma stosunkowo wysoki wskaźnik recyklingu, który wynosi 60 % (Helbig et al., 
2017). Chociaż demontaż baterii może prowadzić do odzysku aluminium z opakowań lub 
systemów kontroli temperatury, procesy recyklingu ogniw rzadko to przewidują (Georgi-
Maschler et al., 2012; Gratz et al., 2014; Hanisch et al., 2015b).  

3.1. Ryzyko niedoboru dostaw związane z bateriami litowo-
jonowymi 

Niedobory opisanych wyżej minerałów mogą powstawać z różnych przyczyn – wojen, zakazów 
importu, działalności karteli i innych manipulacji na rynku, klęsk żywiołowych, wypadków, 
cyklicznych gwałtownych wzrostów popytu globalnego, niewystarczających inwestycji w nowe 
kopalnie i zakłady przetwórcze oraz wyczerpywania się zasobów (Yaksic and Tilton, 2009). 
Niedobory spowodowane wyczerpywaniem się zasobów różnią się od innych przyczyn, ponieważ 
mogą powstawać powoli i nieustannie i być stałe lub co najmniej wysoce długotrwałe. W tekście 
poniżej podano stosowne informacje na temat ryzyka niedoboru dostaw, które dotyczy 
poszczególnych minerałów stosowanych w litowo-jonowych bateriach trakcyjnych. 
 
Ryzyko dotyczące dostaw minerałów oceniano w różnych analizach. Poniżej przedstawiono treść 
niedawnego badania, w którym zastosowano metodę półilościową w celu oceny względnego 
ryzyka niedoboru dostaw związanego z minerałami stosowanymi konkretnie w LIB (Helbig et 
al., 2017). Główne przyczyny oparcia się na tej ocenie są takie, że jest ona aktualna i skupia 
się w szczególności na minerałach w bateriach LIB. System ocenia ogólne względne ryzyko 
dostaw w oparciu o cztery kryteria: (i) ryzyko zmniejszenia podaży, (ii) ryzyko wzrostu popytu, 
(iii) ryzyko koncentracji oraz (iv) ryzyko polityczne. Każde kryterium ryzyka składa się z dwóch 
lub trzech wskaźników (zob. rys. 3), które zostały zaczerpnięte m.in. z literatury naukowej, ze 
sprawozdań i z różnych baz danych (Helbig et al., 2017). Współczynniki ważenia wskazują 
względne znaczenie każdego wskaźnika w ogólnej ocenie ryzyka dostaw. Są one określane 
przez zewnętrznych ekspertów z zastosowaniem metody analizy hierarchicznej (Analytical 
Hierarchy Process – AHP) (Helbig et al., 2017).  
 
Na rys. 3 przedstawiono względną ocenę różnych wskaźników, a także ogólną względną ocenę 
ryzyka niedoboru dostaw (dolny rząd). Kolor czerwony oznacza wysokie ryzyko, żółty – 
umiarkowane, a zielony – niskie. 
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Rysunek 3: Wskaźniki względnego ryzyka dostaw i ogólne ryzyko dostaw dla 
poszczególnych pierwiastków.  

Kryterium Wskaźnik Współczyn
nik 
ważenia 

Li Co C Mn Ni Fe Cu Al 

Ryzyko 
zmniejszenia 
podaży 

Statyczna wielkość rezerw 8,9 %         

Statyczna wielkość zasobów 5,2 %         

Współczynnik recyklingu po 
wycofaniu z użytku 9,2 %         

Ryzyko 
wzrostu 
popytu  

Zależność od produktów 
ubocznych 3,9 %         

Zapotrzebowanie przyszłych 
technologii 14,1 %         

Zastępowalność 14,2 %         

Ryzyko 
koncentracji 

Koncentracja w kraju 9,7 %         

Koncentracja w firmie 13,0 %         

Ryzyko 
polityczne 

Stabilność polityczna  
(światowy wskaźnik jakości 
rządzenia) 

11,2 % 
        

Wskaźnik postrzegania polityki 5,2 %         

Ryzyko regulacyjne  
(Wskaźnik rozwoju społecznego) 5,3 %         

Względne ogólne ryzyko niedoboru dostaw          

Uwaga: Porównania są dokonywane między wierszami, tj. dla każdego wskaźnika. 

Źródło danych: (Helbig et al., 2017). 
 
Z badania wynika, że najwyższym ogólnym ryzykiem związanym z dostawami charakteryzują 
się lit i kobalt, a najniższe ryzyko dotyczy aluminium. Dostawy manganu, żelaza, niklu, miedzi 
i grafitu naturalnego są zagrożone w średnim stopniu. Należy zauważyć, że ocena dotyczy 
wyłącznie grafitu naturalnego, a nie syntetycznego, jako materiału węglowego anody. W 
badaniu porównano również wyniki z poprzednimi badaniami ryzyka dostaw i stwierdzono, że 
są one podobne (Helbig et al., 2017). Główną różnicą było to, że wcześniejsze badania donosiły 
o wyższym ryzyku niedoboru dostaw w przypadku grafitu naturalnego i niższym w przypadku 
litu. Ta rozbieżność może wynikać z różnych czynników, takich jak zakres badania, ważenie 
wskaźnika i rok oceny. Ponieważ krzem jest bardzo powszechnie występującym materiałem, 
zastąpienie grafitu nanostrukturalnymi anodami krzemowymi może zmniejszyć ryzyko dostaw 
w związku z bateriami. Jednak produkcja krzemu nanocząsteczkowego wiąże się z wysokimi 
wymaganiami energetycznymi (Ellingsen et al., 2016a), co może mieć wpływ na GHG i inne 
emisje.  

3.2. Przetwarzanie baterii litowo-jonowych po wycofaniu z 
eksploatacji  

Recykling materiałów może być korzystny z punktu widzenia zarówno ochrony zasobów, jak i 
ochrony środowiska. Materiały wtórne (z recyklingu) mogą zastępować materiały pierwotne, a 
tym samym przyczyniać się do zachowania zasobów naturalnych. Ponadto materiały z 
recyklingu mają na ogół mniejszy wpływ na środowisko niż materiały pierwotne (Bigum et al., 
2012). W zasadzie metale można bez końca poddawać recyklingowi, ale w praktyce recykling 
jest często nieskuteczny lub zasadniczo nie jest prowadzony z powodu ograniczeń narzuconych 
przez zachowania społeczne, budowę produktu, technologie recyklingu i termodynamikę 
separacji (Reck and Graedel, 2012).  
 
W UE przepisy dotyczące ochrony środowiska, takie jak dyrektywy w sprawie pojazdów 
wycofanych z eksploatacji, zobowiązują producentów samochodów do wzięcia na siebie 
większej odpowiedzialności za produkowane przez nich pojazdy i komponenty po zakończeniu 
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użytkowania (Ramoni and Zhang, 2013; Sakai et al., 2014). W ramach tej rozszerzonej 
odpowiedzialności producenci samochodów ponoszą finansową lub fizyczną odpowiedzialność 
za odbiór swoich produktów z ostatecznym celem ponownego użycia, recyklingu lub 
regeneracji, albo są zobowiązani do przeniesienia odpowiedzialności na osobę trzecią (Ramoni 
and Zhang, 2013). Przebieg recyklingu pojazdów jest niemal identyczny w wielu krajach (Sakai 
et al., 2014). Proces przetwarzania po wycofaniu pojazdu z eksploatacji rozpoczyna się od 
demontażu. Na tym etapie zbierane są komponenty zawierające niebezpieczne substancje, 
takie jak baterie, oraz gazy chłodnicze, a następnie materiały nadające się do recyklingu i 
wartościowe materiały do powtórnego wykorzystania, w tym silniki, opony i zderzaki. W UE po 
procesie demontażu konwencjonalnych pojazdów typu ICEV pozostaje 55–70 % pierwotnej 
masy pojazdu. Skorupy pojazdów pozostałe po procesie demontażu umieszczane są w 
strzępiarkach. Rozdrobnione materiały oddzielane są za pomocą klasyfikatora powietrznego i 
usuwane są lekkie pozostałości po strzępieniu. Następnie separatory magnetyczne lub kolektory 
metali nieżelaznych oddzielają żelazo od materiałów nieżelaznych. Po zakończeniu tych 
procesów pozostają ciężkie pozostałości po strzępieniu. Podaje się, że łączna ilość lekkich i 
ciężkich pozostałości po strzępieniu w UE wynosi 12–32 % pierwotnej masy pojazdu, przy czym 
pozostałości po strzępieniu są składowane na składowiskach (Sakai et al., 2014).  
 
Recykling baterii przebiega z uwzględnieniem przepisów unijnych i wartości metalu. W 
dyrektywie 2006/66/WE14 określono poziomy recyklingu, aby zminimalizować negatywny 
wpływ baterii i zużytych baterii na środowisko, dążąc w ten sposób do ochrony, zachowania i 
poprawy jakości środowiska. W szczególności należy zebrać 45 % zużytych LIB i, jak 
stwierdzono w dyrektywie, co najmniej 50 % średniej masy LIB powinno zostać poddane 
recyklingowi bez odzysku energii. Ponieważ w dyrektywie określono, że za pomocą procesów 
recyklingu muszą zostać osiągnięte minimalne poziomy wydajności recyklingu średniej masy 
baterii, sprzyja ona odzyskiwaniu metali nieszlachetnych, które są szeroko wykorzystywane w 
zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych i stosunkowo obficie występują w przyrodzie 
(np. żelaza, miedzi). W rezultacie dyrektywa nie propaguje recyklingu metali rzadkich lub 
specjalistycznych ani metali, które stanowią szczególnie duże obciążenie dla środowiska. 
Podmioty prowadzące działalność w zakresie recyklingu baterii same decydują, jakie materiały 
odzyskać i poddać recyklingowi. Głównym czynnikiem ekonomicznym napędzającym recykling 
LIB jest wartość metali występujących w baterii. Ponieważ wartość tych metali zależy od ceny 
kobaltu i niklu, obecne procesy recyklingu koncentrują się na odzyskiwaniu tych metali (Gratz 
et al., 2014; Hanisch et al., 2015b; Reuter et al., 2013). W trakcie obecnych przemysłowych 
procesów recyklingu LIB zwykle odzyskiwane są również inne metale przejściowe, takie jak 
miedź i żelazo. Tylko nieliczne sposoby recyklingu prowadzą do odzyskiwania aluminium, litu i 
manganu (Georgi-Maschler et al., 2012; Gratz et al., 2014; Hanisch et al., 2015b). Grafit w 
ramach obecnych przemysłowych procesów recyklingu zwykle nie podlega odzyskowi (Accurec, 
2017; Hanisch et al., 2015a; Umicore, 2016). 
 
Chociaż istnieją podmioty prowadzące działalność w zakresie recyklingu LIB na skalę 
przemysłową, firmy te poważnie ograniczają dostępność informacji na temat swoich procesów 
recyklingu. Różne ścieżki recyklingu, na których odzyskuje się różne materiały, wymagają 
różnych nakładów materiałowych i energetycznych oraz osiągają różne poziomy wydajności. W 
Europie istnieją cztery duże przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem LIB na skalę 
przemysłową: Accurec (Niemcy), Umicore (Belgia), Recupyl (Francja) i BatRec (Szwajcaria). 
Obecne przemysłowe procesy recyklingu baterii zazwyczaj obejmują kombinację różnych 
operacji jednostkowych: separacji mechanicznej, obróbki pirometalurgicznej i obróbki 
hydrometalurgicznej (Diekmann et al., 2017). W poniższym tekście podsumowano dostępne 
ograniczone informacje na temat tych procesów recyklingu.  

                                           
14  Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i 

akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG, Dz.U. L 266 z 
26.9.2006, s. 1. 
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Accurec łączy mechaniczną obróbkę wstępną z etapami hydro- i pirometalurgicznymi. Podczas 
demontażu baterii ogniwa są oddzielane od innych komponentów baterii, takich jak BMS, 
system kontroli temperatury oraz obudowy zestawów i modułów. W procesie termicznej obróbki 
wstępnej w próżni elektrolit i węglowodory wyparowują, a ogniwa są dezaktywowane. 
Zdezaktywowane ogniwa są następnie poddawane różnym procesom obróbki mechanicznej, co 
daje w rezultacie cztery frakcje. Wytworzony materiał zawiera frakcję żelazowo-niklową, frakcję 
aluminium, frakcję folii elektrodowej i frakcję drobnocząsteczkową, która zawiera materiał 
elektrody (Georgi-Maschler et al., 2012). Frakcję drobną wprowadza się do pieca do wytapiania 
redukcyjnego, w którym wytwarza się stop kobaltu, żużel zawierający lit i pyły z gazów 
odlotowych oraz gaz wylotowy ze spalania elektrolitów (Accurec, 2017; Hanisch et al., 2015a). 
Następnie ze stopu odzyskuje się kobalt, mangan, nikiel i żelazo (Vezzini, 2014b). Żużel i pyły 
z gazów odlotowych można obrabiać w dodatkowych etapach hydrometalurgicznych w celu 
odzyskania litu, ale obecnie nie jest to praktykowane ze względu na brak zysku ekonomicznego. 
Obecnie żużel jest zazwyczaj ponownie wykorzystywany w budownictwie, a niewielka ilość pyłu 
z gazów odlotowych (około 0,2 t pyłu na 1 tys. t wkładu odpadów) jest składowana (Accurec, 
2017). Za piecem do wytapiania gaz wylotowy jest oczyszczany w procesie oczyszczania, który 
wytwarza pewną ilość ścieków (Accurec, 2017).  
 
Umicore stosuje obróbkę pirometalurgiczną z następującym po niej procesem 
hydrometalurgicznym. Podczas obróbki pirometalurgicznej wytwarza się żużel, ciekły stop 
metali, pył z gazów odlotowych i emisje gazów. Frakcja żużla, która zawiera aluminium, lit i 
mangan, może być stosowana w przemyśle budowlanym lub dalej przetwarzana w celu 
dodatkowego odzysku metalu. Odzyskiwanie litu z żużla, we współpracy z partnerem 
zewnętrznym, rozpoczęto w 2017 r. (Umicore, 2017). Ciekły stop metali jest dalej rafinowany 
w procesach hydrometalurgicznych w celu odzyskania miedzi, niklu i kobaltu przez ekstrakcję 
rozpuszczalnikiem. Umicore twierdzi, że wytwarzanie odpadów jest niemal zerowe, ponieważ 
składowany jest tylko pył z gazów odlotowych, a wszystkie gazy powstające w procesie są 
oczyszczane, co znacznie redukuje szkodliwe emisje do atmosfery (Umicore, n.d.).  
 
Recupyl stosuje kruszenie mechaniczne a następnie obróbkę hydrometalurgiczną. Baterie LIB 
są kruszone w obudowie w określonej i kontrolowanej atmosferze i pod określonym i 
kontrolowanym ciśnieniem (Hanisch et al., 2015a). Rozdrobnione materiały są następnie 
umieszczane na sicie wibracyjnym i rozdzielane na cztery frakcje w zależności od wielkości, 
gęstości i zachowania w polu magnetycznym. Dalej przetwarzana jest tylko jedna frakcja, 
drobna, która jest bogata w tlenki metali i węgiel. Frakcję tę przesiewa się w celu zmniejszenia 
zawartości miedzi. Pozostały drobny proszek poddaje się dalszej obróbce na kolejnych etapach 
procesu hydrometalurgicznego, uzyskując roztwory soli kobaltu i litu. Roztwór kobaltu poddaje 
się elektrolizie w celu uzyskania kobaltu, podczas gdy sole litu są utleniane w celu uzyskania 
węglanu litu lub fosforanu litu (Vezzini, 2014b).  
 
BatRec prowadzi zakład przetwórczy zajmujący się głównie obróbką mechaniczną. Pierwszym 
etapem jest kruszenie baterii w atmosferze obojętnego CO2. Następnym etapem przetwarzania 
jest separacja mechaniczna, która prowadzi do uzyskania frakcji metalicznej zawierającej 
metale nieżelazne, frakcji metalicznej zawierającej nikiel, jednej drobnej frakcji zawierającej 
kobalt i lit oraz frakcji tworzyw sztucznych. Pierwsze dwie frakcje metaliczne można sprzedać 
innym podmiotom zajmującym się recyklingiem metali, a frakcję drobną można sprzedać 
firmom zajmującym się oczyszczaniem kobaltu i niklu. Frakcja tworzyw sztucznych może być 
częściowo wykorzystana do odzyskiwania energii w procesach pirolizy (Hanisch et al., 2015a).  
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4. EMISJE GAZÓW CIEPLARNIANYCH W CYKLU ŻYCIA 
SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH O ZASILANIU Z 
BATERII 

 
NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA 

• Samochody elektryczne o napędzie z baterii charakteryzują się wyższymi emisjami 
związanymi z ich produkcją niż samochody z silnikami spalinowymi. Różnicę w 
emisjach pochodzących z produkcji między tymi dwiema technologiami mechanizmów 
napędowych można przypisać baterii trakcyjnej. Dekarbonizacja źródeł energii 
wykorzystywanych w produkcji baterii jest ważna w odniesieniu do emisji gazów 
cieplarnianych w całkowitym cyklu życia pojazdów typu BEV. 

• Emisja gazów cieplarnianych z pojazdów typu BEV w fazie użytkowania wynika ze 
zużycia energii eksploatacyjnej i emisyjności źródeł energii elektrycznej 
wykorzystywanej do ładowania baterii. Źródła energii elektrycznej 
wykorzystywane do produkcji i ładowania baterii są jednym z podstawowych 
wyznaczników tego, czy pojazdy typu BEV zapewniają korzyści klimatyczne w 
porównaniu z pojazdami typu ICEV. 

• Stwierdzono, że pojazdy typu BEV napędzane przeciętnej jakości energią elektryczną 
dostępną w Europie zmniejszają w umiarkowany sposób emisje gazów 
cieplarnianych w porównaniu z pojazdami typu ICEV napędzanymi zarówno silnikami 
wysokoprężnymi, jak i benzynowymi, przyjmując, że żywotność pojazdu wynosi 150 tys. 
km. 

• Spodziewana dekarbonizacja europejskiego sektora elektroenergetycznego w 
połączeniu z poprawą wydajności pod względem elektrochemicznym i wydajności 
mechanizmu napędowego powinna z czasem doprowadzić do zwiększenia korzyści 
środowiskowych wynikających z używania pojazdów typu BEV, w szczególności 
z punktu widzenia zmiany klimatu. 

• Większe baterie mogą zwiększyć zasięg jazdy i poziom akceptacji ze strony 
konsumentów, ale ich produkcja wymaga również większych zasobów i powoduje 
wyższe emisje. Biorąc pod uwagę obecny stan technologii, znalezienie właściwej 
równowagi między wielkością baterii i pojazdu a infrastrukturą ładowania 
stanowi ważny element maksymalizacji potencjału samochodów elektrycznych w 
zakresie łagodzenia zmian klimatu.  

 
W celu ograniczenia spalania paliw kopalnych, a tym samym złagodzenia zmiany klimatu, wiele 
rządów wdraża politykę promującą wprowadzanie na rynek pojazdów typu BEV. Pojazdy typu 
BEV nie emitują spalin, ale pośrednie emisje gazów cieplarnianych wynikające z wytwarzania 
energii elektrycznej mogą być znaczne, w zależności od źródeł energii (Bauer et al., 2015; 
Ellingsen et al., 2016b; Faria et al., 2012; Hawkins et al., 2012; Notter et al., 2015). Dlatego 
pojazdy typu BEV mogą zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych, ale aby dokładnie oszacować 
zrównoważony charakter tych pojazdów i ich wpływ na środowisko, konieczne jest 
uwzględnienie całego cyklu ich życia.  
 
Ocena cyklu życia (LCA) jest sformalizowaną metodą analityczną służącą do ilościowego 
określenia wpływu na środowisko związanego z produkcją i konsumpcją produktów i usług. LCA 
zakłada, że wymagania materiałowe i energetyczne służą do wypełnienia określonej funkcji, i 
dąży do uwzględnienia wszystkich wymian środowiskowych, które powstają w wyniku tych 
wymagań. Te wymiany środowiskowe mogą obejmować emisje do zbiorników wodnych, 
powietrza lub gruntu lub pobieranie zasobów ze środowiska, takich jak ropa naftowa, biomasa 
lub rudy metali. Metoda LCA uwzględnia wszystkie etapy, od wydobycia surowca, przez 
przetwarzanie i produkcję, po użytkowanie produktu, recykling i ostateczną utylizację. LCA daje 
zatem przydatny ogląd „całego systemu” w całym łańcuchu dostaw, gdzie zachodzi związek 
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między łącznymi emisjami i wykorzystaniem zasobów w kontekście realizacji „jednostki 
funkcjonalnej” (np. transportu jednej osoby na odległość jednego kilometra). Przykłady takich 
emisji obejmują emisje gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla i metan. Emisje te 
są inwentaryzowane i powiązane z potencjalnym wpływem na środowisko, takim jak zmiana 
klimatu, lub z działaniem toksycznym dla ludzi. Podobnie wykorzystanie zasobów jest 
inwentaryzowane i może być użyte do oceny skutków wyczerpywania się zasobów. W 
niniejszym sprawozdaniu skupiono się na wpływie na zmianę klimatu związanym z pojazdami 
typu BEV – inne kategorie oddziaływania na środowisko omówiono w skrócie. 
 
Rysunek 4: Cały cykl życia pojazdu.  

 
Uwaga: Kolory tła poszczególnych pól odpowiadają kolorom słupków na Rysunek 5. 

Źródło: grafika opracowana na podstawie (Nordelöf et al., 2014).  
 
Jak sugeruje termin „ocena cyklu życia”, istotne jest rozważenie pełnego cyklu życia pojazdu, 
w tym cyklu pojazdu i cyklu „od szybu wiertniczego do kół” (ang. well-to-wheel, WTW) (zob. 
rys. 4). Pierwszym etapem cyklu pojazdu jest produkcja, która obejmuje wydobywanie zasobów 
oraz produkcję i ostateczny montaż komponentów. Drugi etap to eksploatacja pojazdu, która 
obejmuje również konwersję paliwa lub energii elektrycznej na ruch, a także utrzymanie 
pojazdu. Trzecim i ostatnim etapem jest przetwarzanie po wycofaniu z eksploatacji (EOL), 
obejmujące demontaż i odzysk niektórych części, a także rozdrabnianie, recykling i usuwanie 
pozostałości. Cykl „od szybu wiertniczego do kół” obejmuje cały łańcuch wartości paliwa lub 
źródła energii, w tym wydobycie zasobów, produkcję i dystrybucję nośników energii oraz 
przekształcenie źródła energii w energię kinetyczną w celu przemieszczenia pojazdu. Cykl ten 
może być łańcuchem wartości dla benzyny, oleju napędowego, biopaliw, energii elektrycznej 
lub wodoru, w zależności od rozważanej technologii mechanizmu napędowego pojazdu.  

4.1. Wpływ na zmianę klimatu w cyklu życia  
Na rys. 5 przedstawiono emisje gazów cieplarnianych w cyklu życia średniej wielkości pojazdu 
elektrycznego zasilanego baterią typu NCM o pojemności 24 kWh15 i średniej wielkości pojazdu 
typu ICEV w okresie (całym okresie życia), w którym pojazd ten przejechał 150 tys. km. Emisje 
gazów cieplarnianych mierzone są w tonach ekwiwalentów dwutlenku węgla (CO2-eq). Kolor 
ciemnoniebieski oznacza produkcję pojazdów bez baterii; kolor jasnoniebieski – produkcję 
                                           
15  Pojemność baterii w obecnych pojazdach typu BEV waha się od 14,4 do 100 kWh. Najmniejsze zestawy baterii 

(14,4–16 kWh) są stosowane w mini-pojazdach, takich jak Peugeot iOn i Mitsubishi i-MiEV. Większość pojazdów 
średniej wielkości, takich jak elektryczny Ford Focus, Nissan Leaf i Volkswagen e-Golf, jest wyposażonych w zestawy 
baterii o pojemności około 24 kWh. Największe zestawy baterii (90–100 kWh) są stosowane głównie w większych 
pojazdach, takich jak Tesla Model S i Model X. 
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baterii; kolor szary – fazę eksploatacji (użytkowania do jazdy, w tym cyklu WTW i utrzymania 
pojazdu), a żółty – obróbkę po wycofaniu z eksploatacji. Wkład każdej fazy cyklu życia został 
omówiony bardziej szczegółowo poniżej. Należy zauważyć, że różnice w czasie życia pojazdu 
między dwiema przedmiotowymi technologiami mechanizmu napędowego mogą mieć wpływ na 
ogólną pozycję danego pojazdu w klasyfikacji pod względem środowiskowym. Oznacza to, że 
aby zapewnić i zmaksymalizować korzyści dla środowiska wynikające z elektrycznego 
mechanizmu napędowego, baterie powinny nadawać się do eksploatacji równie długo, jak 
pojazdy, które są nimi zasilane. Produkcja ogniw na wymianę może negatywnie wpływać na 
zdolność pojazdów typu BEV do kompensowania większego wpływu produkcji na środowisko. 
 
Rysunek 5:  Emisje gazów cieplarnianych w cyklu życia średniej wielkości pojazdu 

elektrycznego zasilanego baterią o pojemności 24 kWh (po lewej) i 
pojazdu wyposażonego w silnik spalinowy (po prawej). 

 
Uwaga: Średnie emisje z produkcji zostały zaznaczone dla baterii i łącznie dla pozostałych części pojazdu typu BEV. 

Zakłada się, że zużycie energii podczas eksploatacji w przypadku pojazdów typu BEV wynosi 16,0 kWh/100 
km (przyjmując, że wydajność baterii wynosi 95 %, silnika elektrycznego – 95 %, a falownika – 97 %), a 
ponadto zakłada się zużycie paliwa na poziomie 3,8 l/100 km w przypadku pojazdu z silnikiem wysokoprężnym 
i 4,8 l/100 km w przypadku pojazdu napędzanego silnikiem benzynowym przez cały okres życia obejmujący 
przejechanie 150 tys. km. Przyjmuje się, że intensywność emisji dwutlenku węgla w odniesieniu do energii 
elektrycznej, z uwzględnieniem strat podczas przesyłu, wynosi 353 g CO2/kWh w przypadku przeciętnego 
europejskiego koszyka energii elektrycznej, 671 g CO2/kWh w przypadku średniej jakości energii elektrycznej 
z gazu ziemnego dostępnej na świecie, 1 160 g CO2/kWh w przypadku średniej jakości energii elektrycznej z 
węgla dostępnej na świecie i 23 g CO2/kWh w przypadku energii wiatru.  

Źródła danych Produkcja, LIB (Bauer, 2010; Dunn et al., 2015; Ellingsen et al., 2014; Kim et al., 2016; Majeau-
Bettez et al., 2011; Miotti et al., 2015; Notter et al., 2010; United States Environmental Protection Agency, 
2013; Volkswagen AG, 2012a; Zackrisson et al., 2010).Produkcja, reszta pojazdu elektrycznego (Dunn et al., 
2015; Hawkins et al., 2013; Kim et al., 2016; Miotti et al., 2015; Notter et al., 2010; Volkswagen AG, 2012a). 
Produkcja, pojazdy konwencjonalne (Daimler AG, 2014, 2012; Dunn et al., 2015; Hawkins et al., 2013; Kim 
et al., 2016; Miotti et al., 2015; Notter et al., 2010; Volkswagen AG, 2012b). Eksploatacja, zużycie energii 
(‘Ford Focus’, 2017, ‘Ford Focus Electric’, 2016; Volkswagen AG, 2014a). Sprawność elektrycznego 
mechanizmu napędowego (Nordelöf et al., 2017; Ellingsen et al., 2016b; Mahmoudzadeh Andwari et al., 
2017). Emisyjność, produkcja energii elektrycznej (Bruckner et al., 2014; IEA, 2016). Emisyjność, przesył 
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energii elektrycznej (Ecoinvent Centre, 2010). Emisyjność, produkcja paliwa i spalanie paliwa (WTW) (Edwards 
et al., 2013). Utrzymanie i wycofanie z eksploatacji (Hawkins et al., 2012). 

 
Między różnymi technologiami mechanizmu napędowego występują znaczne różnice pod 
względem emisji gazów cieplarnianych. Emisje w cyklu życia z pojazdów typu BEV zależą od 
źródeł energii wykorzystywanych do ładowania baterii (Bauer et al., 2015; Ellingsen et al., 
2016b; Faria et al., 2012; Hawkins et al., 2012; Miotti et al., 2015; Notter et al., 2015). 
Stwierdzono, że pojazdy typu BEV napędzane energią elektryczną z przeciętnego koszyka 
europejskiego umiarkowanie zmniejszają emisje gazów cieplarnianych w porównaniu z 
pojazdami typu ICEV napędzanymi zarówno silnikami wysokoprężnymi, jak i benzynowymi, 
przyjmując, że żywotność pojazdu wynosi 150 tys. km (Ellingsen et al., 2016b; Hawkins et al., 
2012; Miotti et al., 2015; Notter et al., 2015). W przypadku zasilania energią elektryczną 
uzyskaną z węgla stwierdzono, że pojazdy typu BEV powodują wzrost emisji gazów 
cieplarnianych w porównaniu z pojazdami typu ICEV (Ellingsen et al., 2016b; Hawkins et al., 
2012; Notter et al., 2015). Natomiast napędzanie pojazdów typu BEV energią z odnawialnych 
źródeł, takich jak wiatr, znacznie zmniejszyło emisje gazów cieplarnianych w całym cyklu życia 
w porównaniu z pojazdami typu ICEV (Bauer et al., 2015; Ellingsen et al., 2016b; Faria et al., 
2012; Hawkins et al., 2012; Miotti et al., 2015; Notter et al., 2015). Zatem nawet jeżeli faza 
produkcji pojazdów typu BEV powoduje większe emisje dwutlenku węgla niż produkcja 
pojazdów z silnikiem spalinowym, pojazdy typu BEV mogą w odpowiednich warunkach 
zrekompensować wyższe emisje podczas produkcji niższymi emisjami w fazie użytkowania. 
Pojazdy typu ICEV napędzane silnikami wysokoprężnymi mają nieco niższą emisję gazów 
cieplarnianych w cyklu życia niż pojazdy napędzane benzyną (Hawkins et al., 2012). Poniższy 
tekst zawiera dodatkowe informacje i analizy na temat emisji gazów cieplarnianych w związku 
z produkcją pojazdów i baterii, eksploatacją pojazdu i przetwarzaniem po wycofaniu z 
eksploatacji.  

4.1.1. Emisje z produkcji pojazdu i baterii  

Źródła, które leżą u podstaw emisji w cyklu życia z pojazdów typu BEV, są inne niż w przypadku 
pojazdów typu ICEV. Intensywność emisji pochodzących z produkcji średniej wielkości pojazdu 
typu BEV wynosi ok. 6,0–7,4 t CO2-eq/t masy samochodu (Daimler AG, 2014; Hawkins et al., 
2013; Kim et al., 2016; Miotti et al., 2015; Volkswagen AG, 2012a), podczas gdy w przypadku 
pojazdów typu ICEV emisyjność wynosi ok. 4,2–5,5 t CO2-eq/t masy samochodu (Daimler AG, 
2014, 2012; Dunn et al., 2015; Hawkins et al., 2013; Kim et al., 2016; Miotti et al., 2015; 
Notter et al., 2010; Volkswagen AG, 2012b). Za różnicę wielkości emisji pochodzących z 
produkcji między pojazdami typu BEV i pojazdami typu ICEV odpowiada głównie bateria 
trakcyjna, z której pochodzi ok. 33–44 % łącznych emisji z produkcji pojazdów typu BEV 
(Ellingsen et al., 2014; Hawkins et al., 2012; Kim et al., 2016; Miotti et al., 2015; Volkswagen 
AG, 2012a). Komercyjne zestawy baterii mogą różnić się pod względem budowy, materiałów, 
technik produkcji i rozmiaru zestawu, dlatego należy spodziewać się różnic we wpływie 
produkcji na emisje.  
 
Z badań LCA wynika, że całkowite emisje z produkcji baterii mieszczą się w szerokim zakresie 
wynoszącym 38–356 kg CO2-eq/kWh, co odpowiada 0,9–8,6 t CO2-eq na zestaw baterii o 
pojemności 24 kWh (zob. Rysunek ). Ponieważ producenci baterii generalnie nie są zbyt 
przychylni dzieleniu się informacjami lub danymi produkcyjnymi, większość istniejących badań 
opiera się na założeniach lub danych wtórnych dostępnych w literaturze. Chociaż w 
przedstawionych wynikach występują liczne rozbieżności, dwa ostatnie badania oparte na 
danych pierwotnych z przemysłu wskazują na podobne emisje, tj. ok. 140–170 kg CO2-eq/kWh 
(3,4–4,1 t CO2-eq na zestaw baterii o pojemności 24 kWh). (Ellingsen et al., 2014; Kim et al., 
2016). Zaufanie do tych dwóch wyników jest stosunkowo duże z trzech powodów: dane są 
pierwotne, pochodzą od dwóch niezależnych producentów baterii, a w obu badaniach podane 
są zarówno podobne całkowite emisje z produkcji, jak i podobne czynniki, które się do nich 
przyczyniają. W tych samych dwóch badaniach na podstawie danych z przemysłu wskazano, że 
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w przypadku zestawu baterii o pojemności 24 kWh około połowa emisji gazów cieplarnianych 
związanych z produkcją pochodzi ze zużycia energii wymaganego do produkcji ogniw (Ellingsen 
et al., 2014; Kim et al., 2016). Pozostałe emisje rozkładają się na materiały wchodzące w skład 
ogniwa (ok. 20 %), obudowę (12–18 %) i inne elementy baterii (7–14 %) (Ellingsen et al., 
2014; Kim et al., 2016). Zgodnie z tymi wynikami najbardziej obiecującym podejściem do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych związanych z produkcją baterii trakcyjnych jest 
zmniejszenie emisji związanych z wytwarzaniem ogniw. Można to osiągnąć przez obniżenie 
zużycia energii lub korzystanie z czystszych źródeł energii (Ellingsen et al., 2017). Zatem 
fabryka Gigafactory 1 firmy Tesla, o której mówi się, że jest samowystarczalna w zakresie 
energii ze źródeł odnawialnych, może zredukować wpływ związany z produkcją ogniw nawet o 
50 % w porównaniu z ogniwami produkowanymi w Korei Południowej, Chinach i Japonii. Emisje 
gazów cieplarnianych związane z produkcją można ponadto ograniczyć w mniejszym stopniu 
dzięki unikaniu zużywania materiałów pierwotnych, stosując do produkcji baterii metale z 
recyklingu, w szczególności miedź, aluminium, nikiel i kobalt (Ellingsen et al., 2017). 

4.1.2. Emisje z eksploatacji pojazdu  

W przypadku zarówno pojazdów typu ICEV, jak i pojazdów typu BEV za większość emisji gazów 
cieplarnianych odpowiedzialna jest faza użytkowania. Za większość emisji podczas eksploatacji 
odpowiada cykl WTW, bezpośrednio przez spalanie paliwa lub pośrednio przez produkcję energii 
elektrycznej, natomiast utrzymanie pojazdu ma bardzo niewielki wpływ na te emisje (Hawkins 
et al., 2012). W związku z tym udział fazy użytkowania pojazdu typu BEV zależy głównie od 
emisyjności energii elektrycznej i może wahać się w zakresie 5–75 % całkowitych emisji 
podczas cyklu życia (Ellingsen et al., 2016b; Hawkins et al., 2012; Miotti et al., 2015; Notter 
et al., 2015). W przypadku pojazdów z silnikami wysokoprężnymi i benzynowymi udział fazy 
użytkowania w emisjach łącznie wynosi ok. 80 % (Ellingsen et al., 2016b; Hawkins et al., 2012; 
Miotti et al., 2015; Notter et al., 2015). W przypadku zarówno pojazdów elektrycznych, jak i 
konwencjonalnych ważnymi czynnikami w fazie użytkowania są zużycie energii i źródła energii. 
W wielu badaniach wykazano, że emisyjność energii elektrycznej zużywanej w fazie eksploatacji 
stanowi o korzystnych lub niekorzystnych skutkach użytkowania pojazdów typu BEV zamiast 
pojazdów typu ICEV, jeśli chodzi o emisje gazów cieplarnianych. Chociaż stosunkowo podobne 
emisje w cyklu życia osiąga się, zasilając pojazdy typu BEV energią elektryczną wytwarzaną z 
gazu ziemnego (Bauer et al., 2015; Ellingsen et al., 2016b; Hawkins et al., 2012), 
wykorzystywanie energii wiatru skutkuje znacznie niższymi emisjami w cyklu życia w 
porównaniu z pojazdami typu ICEV (Ellingsen et al., 2016b; Miotti et al., 2015; Notter et al., 
2015). Natomiast energia elektryczna wytwarzana z użyciem węgla powoduje wyższe emisje w 
cyklu życia w przypadku pojazdów typu BEV niż w przypadku pojazdów typu ICEV (Bauer et 
al., 2015; Ellingsen et al., 2016b; Hawkins et al., 2012). W związku z tym na obszarach, na 
których energia elektryczna wytwarzana jest głównie w elektrociepłowniach opalanych węglem 
brunatnym, węglem kamiennym lub ciężkim olejem opałowym, pojazdy typu BEV sprzyjają 
raczej poprawie jakości powietrza w miastach i przenoszeniu emisji poza gęsto zaludnione 
centra miejskie niż ogólnej redukcji emisji gazów cieplarnianych (Hawkins et al., 2012). 
 
Znaczenie fazy eksploatacji zależy od czasu eksploatacji; im dłużej pojazd jest eksploatowany, 
tym większe jest znaczenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z fazy użytkowania, przy 
czym emisje z produkcji przyczyniają się w mniejszym stopniu do emisji łącznie.  

4.1.3. Emisje z przetwarzania po wycofaniu z eksploatacji  

Niezależnie od technologii mechanizmu napędowego badania LCA wykazały, że emisje 
wynikające z przetwarzania po wycofaniu z eksploatacji są niewielkie w porównaniu z emisjami 
pochodzącymi z produkcji i eksploatacji (Daimler AG, 2014; Hawkins et al., 2012; Miotti et al., 
2015; Notter et al., 2010; Volkswagen AG, 2014b). Te same badania wykazują, że pojazdy 
typu BEV charakteryzują się nieco wyższą emisją EOL niż pojazdy typu ICEV z powodu baterii, 
ale istnieje wiele niewiadomych związanych z podawanymi wynikami recyklingu baterii ze 
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względu na niewielką dostępność danych dotyczących różnych przemysłowych systemów 
recyklingu. Ze względu na ograniczoną dostępność danych tylko w nielicznych badaniach LCA 
dokonano oceny końcowego etapu cyklu życia baterii i oceny różnych wariantów przetwarzania. 
Badania wykazują stosunkowo niski wpływ recyklingu baterii na środowisko (Ellingsen et al., 
2016b; Hawkins et al., 2012; Li et al., 2014; Notter et al., 2010). Systemy recyklingu baterii, 
które są w większym stopniu zależne od zużycia energii (obróbka pirometalurgiczna), 
prawdopodobnie będzie charakteryzować wyższa emisja gazów cieplarnianych, podczas gdy 
systemy recyklingu, które opierają się bardziej na wykorzystaniu rozpuszczalników (obróbka 
hydrometalurgiczna), prawdopodobnie będą charakteryzować większe obciążenia w innych 
kategoriach oddziaływania na środowisko (np. eutrofizacja). W przeciwieństwie do fazy 
eksploatacji, na emisje EOL związane z recyklingiem baterii prawdopodobnie nie wpłynie w 
sposób znaczący zmiana koszyka energetycznego, ponieważ tylko niewielka część energii 
wykorzystywanej w procesach przetwarzania po wycofaniu z eksploatacji pochodzi z energii 
elektrycznej. Potrzebne są lepsze dane inwentaryzacyjne, aby uzyskać pewniejsze odpowiedzi 
dotyczące emisji gazów cieplarnianych w związku z recyklingiem baterii.  

4.1.4. Rola samochodów elektrycznych zasilanych baterią w ograniczaniu emisji 
gazów cieplarnianych 

Mimo że pojazdy typu BEV przynoszą potencjalne korzyści w zakresie emisji GHG, korzyści te 
nie mogą być wykorzystywane wszędzie i w każdych warunkach. Ponieważ emisyjność energii 
elektrycznej wykorzystywanej do ładowania baterii znacząco wpływa na emisje z pojazdów typu 
BEV w cyklu życia, korzyści z użytkowania tych pojazdów lub jego niekorzystne skutki w 
porównaniu z pojazdami typu ICEV będą różne w różnych krajach. W krajach, w których udział 
energii odnawialnej lub jądrowej jest duży, można oczekiwać znacznych korzyści z 
wprowadzenia pojazdów typu BEV. Jednak w krajach o dużym udziale paliw kopalnych w 
koszyku energii elektrycznej stosowanie konwencjonalnych pojazdów typu ICEV jest 
korzystniejsze w porównaniu z pojazdami typu BEV; jeżeli wytwarzanie energii elektrycznej 
powoduje duże emisje dwutlenku węgla, większa emisja z produkcji w przypadku pojazdów 
typu BEV nie może zostać zrekompensowana w fazie użytkowania. W niektórych krajach różnica 
w emisjach w cyklu życia między tymi dwiema technologiami mechanizmu napędowego może 
być stosunkowo niewielka. W wielu krajach wytwarzanie energii elektrycznej opiera się na 
zmiennym koszyku obejmującym różne źródła energii. Koszyki energii elektrycznej mogą 
zmieniać się wraz z budową i likwidacją elektrowni.  
 
Spodziewana dekarbonizacja europejskiego sektora elektroenergetycznego w połączeniu z 
poprawą wydajności pod względem elektrochemicznym i wydajności mechanizmu napędowego 
powinna z czasem doprowadzić do zwiększenia korzyści środowiskowych wynikających z 
używania pojazdów typu BEV, w szczególności z punktu widzenia zmiany klimatu. Ta 
przewidywana dekarbonizacja sektora elektroenergetycznego w połączeniu z oczekiwanym 
wzrostem wpływu związanego z wydobyciem wyczerpujących się złóż ropy naftowej może 
przynieść skutki w postaci większych korzyści środowiskowych dzięki pojazdom typu BEV w 
porównaniu z pojazdami typu ICEV. W związku z tym tendencja do większego wykorzystywania 
energii ze źródeł odnawialnych w sektorze energetycznym jest korzystna dla pojazdów typu 
BEV, ponieważ zmniejsza emisje gazów cieplarnianych z tych pojazdów w całym cyklu ich życia. 
Takie skutki wynikają z faktu, że czystsza staje się nie tylko energia elektryczna 
wykorzystywana do ładowania, ale również energia elektryczna zużywana do produkcji baterii, 
która odpowiada za blisko połowę wpływu na zmianę klimatu wynikającego z produkcji baterii 
zaznaczonego kolorem jasnoniebieskim na Rysunek .  
 
Ze względu na fakt, że baterie LIB stosowane w pojazdach typu BEV są względną nowością 
technologiczną, mają one znaczny potencjał w zakresie poprawy wydajności produkcji i 
udoskonaleń technologicznych, takich jak zwiększona grawimetryczna gęstość energii i dłuższy 
czas życia (Hao et al., 2017; Sauer et al., 2016). Takie udoskonalenia mogą dodatkowo 
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zmniejszyć skutki środowiskowe pojazdów typu BEV w cyklu życia. Z drugiej strony, 
efektywność energetyczna pojazdów typu ICEV jest z natury ograniczona przez termodynamikę 
silnika spalinowego i w ich przypadku osiągnięto już niemal szczyt możliwości, jeśli chodzi o 
udoskonalenia technologiczne (Sims et al., 2014). Zmniejszenie emisji w cyklu życia w 
przypadku tej technologii napędu pojazdów musiałoby zatem zostać osiągnięte za pomocą 
innych środków, takich jak niewielka masa, zmniejszony opór aerodynamiczny i opór toczenia. 
Udoskonalenia te nie są jednak charakterystyczne tylko dla pojazdów typu ICEV i można je 
również zastosować w pojazdach typu BEV, aby jeszcze bardziej poprawić ich oddziaływanie w 
cyklu życia. 
 
Niezależnie od konfiguracji mechanizmu napędowego mniejsze pojazdy są generalnie bardziej 
energooszczędne niż większe i charakteryzują się niższą emisją gazów cieplarnianych (Ellingsen 
et al., 2016b; Miotti et al., 2016). Chociaż zwiększenie rozmiaru i zasięgu baterii sprawia, że 
pojazdy typu BEV lepiej się sprzedają i są bardziej akceptowalne dla konsumentów, implikacje 
w tym przypadku są takie, że wzrastają emisje z produkcji pojazdów typu BEV, a także emisje 
z tych pojazdów podczas ich eksploatacji (ponieważ wymagane jest wprawienie w ruch 
cięższego pojazdu). W rezultacie gdy w pojazdach typu BEV w danym segmencie są instalowane 
większe baterie, zmniejsza się ich przewaga nad odpowiednikami typu ICEV (tj. pojazdami o 
podobnej wielkości). Opracowanie baterii o większej grawimetrycznej gęstości energii jest 
zatem priorytetem, ponieważ może pozwolić na powiększenie zasięgu bez zwiększania masy 
zestawów baterii. Do tej pory grawimetryczna gęstość energii wzrastała głównie dzięki 
udoskonaleniom w produkcji, dzięki zastosowaniu coraz lżejszych obudów (np. dzięki użyciu 
aluminium zamiast stali nierdzewnej) lub przez optymalizację konstrukcji ogniwa w celu 
zwiększenia obciążenia aktywnych materiałów elektrodowych (Scrosati and Garche, 2010). 
Grawimetryczna gęstość energii LIB zależy głównie od właściwości aktywnych materiałów 
elektrodowych (Liu et al., 2010), w szczególności materiału katodowego, ponieważ energia 
osiągalna w praktyce jest w jego przypadku znacznie mniejsza od tej w materiale anodowym 
(Li et al., 2015; Rosenman et al., 2015). Zmiany oczekiwane w najbliższej przyszłości to 
zwiększone wykorzystanie niklu w materiałach katodowych i wprowadzenie materiałów 
anodowych na bazie krzemu. Oczekuje się jednak, że ten rozwój doprowadzi jedynie do 
stopniowej poprawy grawimetrycznej gęstości energii. Trwają badania nad bateriami 
wykorzystującymi nowe technologie, takimi jak bateria litowo-siarkowa i litowo-powietrzna, ale 
te technologie stają przed poważnymi wyzwaniami (np. dotyczącymi okresu trwałości), które 
muszą zostać rozwiązane przed ich ewentualną komercjalizacją (Ellingsen et al., 2016a). W 
związku z tym nie możemy spodziewać się w najbliższym czasie rewolucyjnej poprawy pod 
względem grawimetrycznej gęstości energii. 

4.2. Inne skutki dla środowiska 
Zmiana klimatu jest tylko jednym z wielu rodzajów wpływu na środowisko branych pod uwagę 
w badaniach LCA. Oceniając wpływ cyklu życia produktu lub usługi, należy jednak wziąć pod 
uwagę inne istotne rodzaje oddziaływania na środowisko, ponieważ często występują 
kompromisy. Na rys. 6 przedstawiono względną efektywność środowiskową w cyklu życia 
pojazdów typu BEV (ładowanych energią z przeciętnego koszyka europejskiego, gazu 
ziemnego, węgla i wiatru) i pojazdów typu ICEV (napędzanych olejem napędowym i benzyną) 
podczas eksploatacji przez 150 tys. km. Efektywność środowiskowa pojazdów w 
poszczególnych kategoriach oddziaływania na środowisko jest uszeregowana według kolorów, 
gdzie kolor czerwony oznacza najgorszą, żółty średnią, a zielony najlepszą efektywność 
środowiskową w każdej kategorii oddziaływania na środowisko.  
 
Na rys. 6 przedstawiono kompromisy między korzyściami a niekorzystnymi skutkami w cyklu 
życia pojazdów typu BEV w porównaniu z pojazdami typu ICEV. Zasadniczo dzieje się tak 
dlatego, że pojazdy typu BEV nie zawsze mogą zrekompensować większe skutki dla środowiska 
w fazie produkcji mniejszym wpływem na środowisko w fazie użytkowania. Dotyczy to w 
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szczególności kategorii wpływu na środowisko (eutrofizacji i toksyczności) związanych z 
użyciem metali.  
 
Rysunek 6: Oddziaływanie na środowisko w cyklu życia samochodów elektrycznych 

zasilanych baterią i pojazdów wyposażonych w silnik spalania 
wewnętrznego. 

  GWP FDP FETP FEP HTP METP MEP MDP ODP PMFP POFP TAP TETP 

 BEV 

Koszyk europejski              

Gaz ziemny              

Węgiel              

Energia wiatru              

ICEV 
Olej napędowy              

Benzyna              

Uwaga: Rankingi prowadzone są w kolumnach, tj. dla każdej kategorii oddziaływania na środowisko16.  

Źródło: Źródło danych: (Ellingsen et al., 2014; Hawkins et al., 2013) 

 
  

                                           
16  Znaczenie skrótów dotyczących kategorii oddziaływania na środowisko jest następujące: współczynnik ocieplenia 

globalnego (GWP), współczynnik wyczerpywania się paliw kopalnych (FDP), współczynnik ekotoksyczności dla wody 
(FETP), współczynnik eutrofizacji wody (FEP), współczynnik działania toksycznego dla ludzi (HTP), współczynnik 
ekotoksyczności dla środowiska morskiego (METP), współczynnik eutrofizacji środowiska morskiego (MEP), 
współczynnik wyczerpywania się zasobów metali (MDP), potencjał niszczenia ozonu (ODP), potencjał tworzenia się 
pyłu zawieszonego (PMFP), współczynnik powstawania utleniaczy fotochemicznych (POFP), współczynnik 
zakwaszenia ziemi (TAP) oraz współczynnik ekotoksyczności dla ziemi (TETP). 
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5. WNIOSKI 
Produkcję baterii można podzielić na wytwarzanie ogniw i montaż zestawów baterii, przy czym 
wytwarzanie ogniw jest znacznie bardziej energochłonne niż montaż zestawów. Przekłada się 
to na znaczny wkład w emisję gazów cieplarnianych związaną z produkcją pojazdów typu BEV. 
 

Baterie LIB są złożonymi produktami zawierającymi różnorodne materiały, a dostawy 
niektórych z tych materiałów już są lub mogą być zagrożone. Dostawy litu i kobaltu mogą być 
zagrożone w największym stopniu, podczas gdy dostawy aluminium wiążą się z najniższym 
ryzykiem. Dostawy manganu, żelaza, niklu, miedzi i grafitu naturalnego są zagrożone w 
średnim stopniu. Udoskonalenie procesów odzyskiwania tych pierwiastków po wycofaniu 
pojazdu z eksploatacji może w pewnym stopniu złagodzić ryzyko dotyczące dostaw. W miarę 
przechodzenia z paliwochłonnych pojazdów typu ICEV na wymagające wiele materiałów pojazdy 
typu BEV coraz ważniejsze staje się opracowanie wydajnych procesów recyklingu w celu 
zapewnienia optymalnego odzyskiwania wyczerpywalnych minerałów oraz materiałów, których 
produkcja wymaga dużej ilości energii i jest źródłem zanieczyszczeń. 
 

Zmiana technologii mechanizmu napędowego prowadzi do zmiany poziomu emisji gazów 
cieplarnianych w całym cyklu życia samochodów osobowych. Aby pojazdy typu BEV mogły 
stanowić alternatywę dla pojazdów typu ICEV pod względem łagodzenia zmiany klimatu, muszą 
charakteryzować się niższą emisją gazów cieplarnianych w całym cyklu życia. Z powodu baterii 
pojazdy typu BEV charakteryzują się większymi emisjami pochodzącymi z produkcji niż pojazdy 
typu ICEV. Zatem aby osiągnąć niższe emisje w całym cyklu życia, pojazdy typu BEV muszą 
odznaczać się mniejszymi emisjami w fazie użytkowania. W badaniach oceny cyklu życia 
stwierdzono, że to, czy pojazdy typu BEV zdołają zrekompensować większe emisje z produkcji, 
czy też nie, w dużej mierze zależy od intensywności emisji dwutlenku węgla źródeł energii 
wykorzystywanych do ładowania baterii. Zatem pojazdy typu BEV nie mają bezwarunkowej 
przewagi nad pojazdami typu ICEV, jeśli chodzi o wpływ na klimat; taka przewaga występuje 
tylko w określonych okolicznościach. Badania dotyczące oceny cyklu życia konsekwentnie 
wskazują na umiarkowane korzyści dla klimatu w przypadku pojazdów typu BEV zasilanych w 
ramach przeciętnego europejskiego koszyka energii elektrycznej w porównaniu z podobnej 
wielkości pojazdami typu ICEV.  
 

Niezależnie od konfiguracji mechanizmu napędowego mniejsze pojazdy są zwykle bardziej 
energooszczędne podczas eksploatacji i generalnie charakteryzują się niższą emisją gazów 
cieplarnianych niż większe pojazdy. Tendencja do zwiększania rozmiaru i zasięgu pojazdów 
typu BEV jest niekorzystna z punktu widzenia zarówno łagodzenia zmiany klimatu, jak i 
wykorzystania zasobów. Zatem biorąc pod uwagę obecny stan technologii, znalezienie 
właściwej równowagi między wielkością baterii i pojazdu a infrastrukturą ładowania stanowi 
ważny element maksymalizacji potencjału samochodów elektrycznych w zakresie łagodzenia 
zmian klimatu. Poprawa grawimetrycznej gęstości energii w bateriach LIB może pozwolić na 
większy zasięg pojazdu bez zwiększania masy baterii, ale w najbliższej przyszłości można 
spodziewać się tylko stopniowej poprawy.  
 

Przewiduje się, że korzyści dla klimatu, jakie zapewniają pojazdy typu BEV w porównaniu z 
pojazdami typu ICEV, wzrosną w najbliższej przyszłości ze względu na zmiany w europejskim 
sektorze energetycznym i postępy w dziedzinie produkcji ogniw. Oczekiwana dekarbonizacja 
europejskiego sektora elektroenergetycznego powinna z czasem doprowadzić do zwiększenia 
korzyści środowiskowych wynikających z użytkowania pojazdów typu BEV, w szczególności z 
punktu widzenia zmiany klimatu. Dekarbonizacja koszyka energii elektrycznej w krajach 
produkujących ogniwa byłaby dodatkowo korzystna z perspektywy procesu produkcji baterii. 
W najbliższej przyszłości najważniejszą zmianą w wytwarzaniu ogniw będzie osiągnięcie 
zakładanej znacznej wielkości produkcji w zakładzie Gigafactory 1 firmy Tesla, który ma być 
samowystarczalny pod względem zaopatrzenia w energię z odnawialnych źródeł. W związku z 
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tym w nadchodzących latach oczekiwane jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących zarówno z produkcji, jak i z eksploatacji.  
 

Osiągnięcie celu, jakim są bardziej zrównoważone rozwiązania transportowe, wymaga dobrego 
zrozumienia aspektów środowiskowych naszych technologii. Aby uniknąć potencjalnych 
problemów środowiskowych związanych z przejściem na pojazdy typu BEV, w przemyśle 
motoryzacyjnym i wśród jego dostawców, w szczególności producentów baterii i podmiotów 
zajmujących się recyklingiem baterii, musi wzrosnąć przejrzystość w kwestiach wpływu ich linii 
produktów na środowisko. Aby pojazdy typu BEV odniosły sukces jako inicjatywa w sektorze 
transportu w zakresie łagodzenia zmiany klimatu, niezbędny jest otwarty kanał komunikacji 
między przemysłem, rządem i badaczami. 
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