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Wstęp

Paweł Engel1

1  Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Transportowych i Programowania 
w Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Leciała mucha z Łodzi do Zgierza 

Po drodze patrzy – strażacka wieża. 

Na wieży strażak zasnął i chrapie 

W dole pod wieżą gapią się gapie.

Zacytowana klasyka polskiej twórczości dla dzieci trafnie pokazuje, że działalność 

strażaków zawsze budziła i budzi nadal duże zainteresowanie. Ale co wspólnego 

ma straż pożarna z rozwojem elektromobliności i projektami transportowymi 

finansowanymi ze środków polityki spójności Unii Europejskiej? Wbrew pozorom 

bardzo dużo. Rozwój elektrycznych pojazdów drogowych stwarza nowe wyzwania 

w zakresie bezpieczeństwa, zarówno samochodów czy też autobusów, jak 

i przestrzeni w których pojazdy te poruszają się lub parkują. I bardzo pozytywne 

jest to, że specjaliści już dziś biorą pod uwagę te właśnie aspekty, a młodzi adepci 

pożarnictwa ale także przyszli projektanci poszukują rozwiązań problemów, które 

stanowią o bezpieczeństwie elektromobilności.
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1.  Od tego wszystko się zaczęło – geneza 
seminarium transportowego  
obserwatorium badawczego

dr Agnieszka Fujak2

Na początku zawsze jest pasja.
To ona pozwala nam rozwijać umiejętności, motywuje do działania, sięgania 

dalej i łamania stereotypów. Powoduje, że ograniczenia stają się inspiracją. Ale 

TO również dzięki pasji studentów i wykładowców mieliśmy okazję spotkać się 

na seminarium Transportowego Obserwatorium Badawczego, którego temat 

„Gasimy pożary w elektro mobilności” zainspirowała „egzotyczna” grupa studentów 

wzornictwa Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (dalej: PBŚ) 

oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (dalej: SGSP). Połączenie kompetencji tak 

skrajnych na pozór obszarów, jak wzornictwo przemysłowe i działania gaśnicze, 

w tym projekcie nie są przypadkowe. Ale warto przybliżyć genezę naszej fuzji 

oraz inspiracje, nie tylko projektowe ale i dydaktyczne, jakie towarzyszyły nam od 

początku tego projektu.

Propozycja współpracy z SGSP była dla mnie naturalną potrzebą pokazania 

studentom wzornictwa PBŚ, jak proces projektowy może pomóc w tworzeniu 

nowych rozwiązań z zupełnie obcych (dla młodych projektantów) obszarów. 

Nie ukrywam, że dużą przyjemnością był dla mnie powrót do tematów 

związanych z pożarnictwem. Ponad 15 lat temu, jeszcze jako studentka Wydziału 

Form Przemysłowych w Krakowie rozpoczęłam swoją pierwszą przygodę  

z projektowaniem pojazdów specjalistycznych. W dużej mierze były to pojazdy 

właśnie dla jednostek ratowniczo-gaśniczych, medycznych, czy wojska. Wspólnym 

mianownikiem tych projektów była ich „nietypowość”. Każdy z podejmowanych 

tematów, prawie zawsze był protoplastą, nowym narzędziem, odpowiedzią na 

2 Katedra Wzornictwa, Wydział Sztuk Projektowych, Politechnika Bydgoska
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problemy lub wyzwania przed jakimi stawał zamawiający. To właśnie unikatowość 

problemów i potrzeb sprawiała, że należało sięgać po niestandardowe rozwiązania. 

Podstawą takich działań była dokładna znajomość specyfiki pracy użytkowników 

(ratowników) oraz holistyczne podejście, łączenie doświadczeń z różnych obszarów. 

Projekty realizowane wraz z zespołem konstrukcyjnym firmy WISS w Bielsku 

– Białej w dużej mierze ukształtowały moją dalszą pracę projektanta. Miałam 

okazję współpracować z doświadczonymi konstruktorami, specjalistami w swoich 

zakresach, konsultować projekty z ratownikami świadomymi swoich potrzeb, ale 

przede wszystkim otrzymałam możliwość wdrożenia opracowanych rozwiązań, 

w tak trudnym i wymagającym środowisku, to prawdziwe wyróżnienie. Dziś 

z perspektywy czasu, uważam, że to najcenniejsze doświadczenia na początku 

pracy zawodowej projektanta. Część z tych pojazdów, realizowana jeszcze w czasie 

studiów, wciąż zdarza mi się spotykać i z wypiekami na twarzy obserwuję, w jakim 

są stanie i czy nadal spełniają swoją funkcję. W pracy projektanta nie ma chyba nic 

bardziej ekscytującego niż moment, w którym nasze projekty rozpoczynają swoją 

własną drogę, kiedy oddajemy je w ręce użytkowników i możemy obserwować 

„z boku”. Po prawie 10 latach, branżę pożarniczą zamieniłam na kolejową i dziś 

jestem Szefem Projektu Rozwojowego w dziale Rozwoju Produktu firmy PESA 

Bydgoszcz. Zmiana ta pozwoliła mi na rozwój zupełnie innych kompetencji, 

a praca w zespole zajmującym się poszukiwaniem i wdrażaniem innowacji w tak 

zaawansowanym technologicznie produkcie jak pociąg, daje inne możliwości.

Nie bez znaczenia jest interdyscyplinarność projektantów oraz transfer wiedzy 

w obszarze współpracy z uczelniami, jaki od wielu lat jest ceniony w PESA. I tu 

dochodzimy do punktu, w którym dydaktyka, metodyka oraz wiedza praktyczna 

łączą się w programie kształcenia nowego pokolenia projektantów.
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Wszystko jest zaprojektowane, ale nie każdy 
będzie projektantem
Dużym wyzwaniem w kształceniu młodych ludzi, mających z czasem projektować 

odpowiedzialnie, w kreatywny sposób, jest przygotowanie ich do ciągłej zmiany, 

podejmowania wyzwań nie zawsze będących rozwinięciem ich osobistych pasji 

czy realizacja projektów tylko zgodnych z ich poczuciem estetyki. Najtrudniejsze 

jest ego. Ego młodego projektanta, które podpowiada nam, że wszystko powinno 

być estetyczne, praktyczne i budzić zachwyt. Świadomość, że nie projektujemy 

dla siebie, dla kolegów projektantów, na konkurs i na wystawy, nie do końca 

jest oczywista. Dlatego tak ważne jest projektowanie z różnymi zespołami 

i w szerokim zakresie, szczególnie jeżeli są to np. narzędzia do pracy czy urządzenia 

odpowiadające na specjalistyczne potrzeby. 

Projektowanie, jako proces tworzenia czegoś nowego, jest samo w sobie zajęciem 

wyjątkowo pociągającym, ale fakt, że opracowany przez nas produkt będzie 

służył masowemu użytkownikowi, sprawia że zawód ten jest na swój sposób 

wyjątkowy. Z tego powodu coraz więcej projektów semestralnych realizujemy 

z konkretnymi firmami, producentami i określoną grupą użytkowników. 

Tak rozpoczęła się współpraca z dr Wojciechem Wróblewskim - adiunktem 

w Instytucie Bezpieczeństwa Wewnętrznego i wykładowcą SGSP. Z doktorem 

Wróblewskim realizujemy bardzo zbliżone koncepcje kształcenia studentów, 

a więc dążymy do kreatywnego rozwoju każdego z nich i wskazania drogi, która 

nie jest odtwórcza, lecz twórcza. Pomysł na realizację zajęć w formie aktywnych 

i nowatorskich projektów dr Wróblewski wdrożył już kilka lat temu, a ich celem 

jest wypracowywanie rozwiązań wspierających szeroko pojętą ochronę ludności. 

Studenci dr Wróblewskiego to zazwyczaj ponad 200 osób z różnych dziedzin 

i ze zróżnicowanym doświadczeniem zawodowym. Z uwagi na podobne cele 

dydaktyczne i naukowe, powstał pomysł, aby wspólnie opracować koncepcję, 

a następnie prototyp systemu, który na etapie prewencyjnym wspierałby 

bezpieczeństwo użytkowania pojazdów elektrycznych. Wyzwanie jakie 

postawiono studentom SGPS dotyczyło zaprojektowania oraz technologicznego 

opracowania systemu wczesnego ostrzegania o pożarach pojazdów elektrycznych. 
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Z perspektywy projektowej oraz możliwości kooperacji ze znacznie bardziej 

doświadczonymi, praktykującymi studentami -strażakami było to prawdziwe 

wyzwanie, wymagające pogłębienia wiedzy między innymi z obszaru budowy 

pojazdów elektrycznych, analizy danych statystycznych, czy case study konkretnych 

procesów w zdarzeniach drogowych z udziałem pojazdów elektrycznych. Zarówno 

wnioski z analizowanych materiałów, jak również wywiady pogłębione ze strażakami, 

studentami SGSP pozwoliły studentom Wzornictwa na stworzenie wstępnej, 

trzyetapowej koncepcji. Jednostkowe rozwiązania, jakimi do tej pory dysponowały 

poszczególne jednostki czy producenci sprzętu ratowniczego wciąż nie przynoszą 

w pełni oczekiwanych rezultatów. Zatem do jednych z pierwszych założeń 

projektowych należało opracowanie modułowego, systemowego rozwiązania, które 

pozwoli nie tylko na wykrycie nieprawidłowości w procesie np. ładowania pojazdu, ale 

i ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru w przypadku, gdy już do niego dojdzie. 

W toku zbierania informacji i rozmów ze specjalistami wykluczyliśmy możliwość 

całkowitego ugaszenia pojazdu, a skoncentrowaliśmy uwagę na maksymalnym 

wydłużeniu czasu ograniczenia pożaru na rzecz dojazdu jednostki ratowniczo-

gaśniczej na miejsce zdarzenia. Czas stał się kluczowym parametrem w kontekście 

bezpieczeństwa pozostałych uczestników oraz ewentualnych strat materialnych. 

W dobie rozwoju nowych technologii, systemów wczesnego reagowania czy 

wewnętrznych systemów jakimi dysponują koncerny samochodowe, poszczególne 

rozwiązania systemu wzmocniono o funkcjonalności aplikacji dedykowanej grupie 

konkretnych interesariuszy. Mamy tu zarówno elementy identyfikujące stopień 

zagrożenia, informujące poszczególnych użytkowników o stanie pojazdu, aż po panel 

nawigujący ratowników do konkretnego miejsca zdarzenia. Ostatni etap jest w tracie 

prac wdrożeniowych i w sposób bezpośredni będzie izolował pojazd “zero” od innych 

uczestników, umożliwiając dłuższy czas dojazdu jednostkom ratowniczym. Zarówno 

proces projektowy, jak i proponowane koncepcje poszczególnych rozwiązań są 

wynikiem rzetelnej pracy studentów Wzornictwa PBŚ: Magdaleny Szczodrak, Agaty 

Kubalewskiej, Pawła Czyża  realizowanej w ramach pracy semestralnej w Pracowni 

Projektowania Środków Transportu  oraz studentów SGSP: mł. kpt. inż. Adriana 

Korotko, mł. kpt. inż. Tomasza Żmudy i mgr inż. Mirosława Paska. 
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Zamiast podsumowania
Wierzymy, że pasja, interdyscyplinarność i otwartość również na zupełnie 

nowatorskie pomysły pozwoli nam na doskonalenie programu dydaktycznego oraz 

zupełnie nową jakość kształcenia.

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę Pana Pawła Engela, 

Przewodniczącego Transportowego Obserwatorium Badawczego oraz Pani Edyty 

Boratyńskiej-Karpiej za współorganizację seminarium i nieocenione wsparcie, 

a także Rektora nadbryg. dr inż. Mariusza Feltynowskiego za otwartość oraz 

motywację do dalszej współpracy. 
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Źródła zdjęć: archiwum SGSP i CUPT.

Nagranie z webinarium jest dostępne na kanale CUPT na Youtube. 
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Gasimy pożary w elektromobilności 
Seminarium eksperckie w ramach Transportowego Obserwatorium Badawczego

13 października 2022 roku

 prowadzenie – Paweł Engel –  Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz 

Transportowych i Programowania, CUPT

 miejsce: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa, ul. Słowackiego 52/54, Aula A2

09.50 - 10.00  Powitalna kawa 

10.00 – 10.20 Otwarcie

Rektor Komendant - nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, 
prof. uczelni, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

st. bryg. dr inż. Robert Piec - Dyrektor Instytutu 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego,  Szkoła Główna Służby 

Pożarniczej

Paweł Engel - Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz 

Transportowych i Programowania, Centrum Unijnych 

Projektów Transportowych
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10.20 – 10.40 Taktyczne podejścia Straży Pożarnej do 
gaszenia pożarów samochodów elektrycznych 
i hybrydowych - sposoby, zagrożenia - mł. bryg. mgr 
inż. Rafał Podlasiński - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

10.40 – 11.20 Garaże dla samochodów elektrycznych – nowe 
wyzwanie - mgr inż. Włodzimierz Łącki - Menedżer 

Produktu Wentylacja Pożarowa w AERECO WENTYLACJA 

sp. z o.o. AERECO

11.20 – 11.40 White Paper on battery fires – Maria Majewska – New 

Mobility Manager – Koordynator Komitetu Bateryjnego 

Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych

11.40 – 12.10 Koncepcja systemu monitorowania i wczesnego 
reagowania 

dr Agnieszka Fujak - Katedra Wzornictwa, Wydział Sztuk 

Projektowych, Politechnika Bydgoska

dr Wojciech Wróblewski - Instytut Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

12.10 – 12.30 Przerwa

12.30 – 13.15 Panel dyskusyjny: Jak sfinansować dalsze badania? 

Moderator: Paweł Engel  –  Zastępca Dyrektora 

Departamentu Analiz Transportowych i Programowania, 

CUPT

Paneliści:

Paulina Zadura - Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Przemysław Loranc – Associate Partner, Civitta Polska
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13.15 – 13.25 Płachta nie tylko gaśnicza - Mateusz Borowski, 
Arkadiusz Błach - ARMATEC s.c.

13.25 – 14.30 Gasimy pożary w elektromobilności

Moderator: dr Agnieszka Fujak - Katedra Wzornictwa, 

Wydział Sztuk Projektowych, Politechnika Bydgoska

Paneliści:

Maria Majewska – Polskie Stowarzyszenie Paliw 

Alternatywnych

Andrzej Gemra – Renault Group  

dr inż. Adam Mroziński - Katedra Eksploatacji Maszyn 

i Transportu, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika 

Bydgoska

mł. bryg. dr inż. Damian Saleta - Katedra Działań 

Ratowniczych, SGG

Jarosław Wiche - Prezes Zarządu / CEO NEURON

14.30 Zakończenie - Paweł Engel -  Zastępca Dyrektora 

Departamentu Analiz Transportowych i Programowania, 

CUPT 
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2. Pożary samochodów elektrycznych – nowe 
wyzwania dla ochrony przeciwpożarowej.

Włodzimierz Łącki3

Wstęp  
Rozwój elektromobilności związany jest ze świadomością wyczerpywania się 

zasobów ropy naftowej na świecie, której ok. 87 % globalnego wydobycia zużywa 

przemysł motoryzacyjny. Nie bez znaczenia są też  kwestie globalnego ocieplenia 

klimatu. Poszukiwania innych źródeł energii sprzyjają szybkiemu rozwojowi 

technologii jej magazynowania w akumulatorach litowo-jonowych.

Należy pamiętać, że pierwszy samochód elektryczny pojawił się na drogach już 

w 1888 roku – był to czterokołowy pojazd niemieckiego przedsiębiorcy Andresa 

Flocken. Jednak ze względu na ograniczenia w pojemności oraz kosztach baterii, 

konstrukcje te nie przyjęły się, a świat czterech kółek zdominowały samochodowy 

o napędzie spalinowym.

Mimo 130 lat historii i rozwoju motoryzacji nie udało się wyeliminować kwestii 

ryzyka związanego z pożarami samochodów na parkingach. W ostatnich latach 

głośno było między innymi o pożarze z 31 grudnia 2017 roku w Liverpoolu, gdzie 

ogień strawił wszystkie 1200 auta znajdujące się na parkingu wielopoziomowym, 

czy też  o wydarzeniach z 7 stycznia 2020 roku na lotnisku Stavanger w Norwegii 

- w wyniku pożaru zniszczeniu uległo ponad 300 aut, a konstrukcja budynku 

została poważnie uszkodzona. Niedawno również w Polsce mieliśmy do 

czyczenia z poważnym pożarem w garażu podziemnym w Warszawie na osiedlu 

mieszkaniowym  przy ul. Górczewskiej prawdopodobnie w wyniku zapalenia się 

samochodu wybuchł pożar, który opanował w krótkim czasie wiele samochodów 

osobowych. 

3 Product Manager systemy EXIT / AXIS, AERECO WENTYLACJA sp. z o.o.
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Efektem tego pożaru było zniszczenie 47 pojazdów oraz uszkodzenie konstrukcji 

budynku, co spowodowało częściowe zawalenie się stropu nad garażem.

Powyższe wydarzenia, gdzie przyczyną pożaru były samochody, stanowią 

bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz bezpieczeństwa konstrukcji 

budynków, a ich następstwem są  ogromne straty materialne. 

Istnieje obawa, że w najbliższym czasie na parkingach może pojawić się nowe 

ryzyko związane z rosnącą liczbą samochodów elektrycznych. Szczególnie 

niebezpieczny wydaje się być czas ładowania baterii, kiedy może wystąpić zwarcie 

instalacji elektrycznej, prowadzące do pożarów w akumulatorach litowo-jonowych. 

Sytuacje te będą stanowiły nowe wyzwanie dla strażaków i osób odpowiedzialnych 

za zapewnienie bezpieczeństwa na parkingach.

17
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Rynek samochodów elektrycznych 
Rysunek 1. Wzrost liczby samochodów elektrycznych na świecie. Dane wg IEA -  

Międzynarodowej Agencji Energetycznej (w mln szt.) 
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W ciągu ostatniej dekady obserwujemy szybki wzrost liczby pojazdów 

elektrycznych. W 2021 roku światowe zasoby elektrycznych samochodów 

osobowych przekroczyły 16  milionów, co stanowi wzrost o 62% w stosunku do 

roku poprzedniego. Około 47%, tj. 7,8 mln samochodów elektrycznych na drogach 

w 2020 roku znajdowało się w Chinach. Dla porównania pojazdy elektryczne 

w Europie stanowiły 33% światowej floty, a w Stanach Zjednoczonych 12%. Należy 

jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z szacunkowymi danymi samochody elektryczne 

stanowią obecnie około 1% wszystkich samochodów osobowych na świecie. 

Według najbardziej ostrożnych przewidywań opartych o bieżące plany w zakresie 

rozwoju elektromobilności na świecie, w 2030 roku ma być ponad 137 mln 

pojazdów elektrycznych, co będzie stanowiło około 13 % wszystkich samochodów. 

Jak na razie w Polsce rozwój elektromobilności przebiega  znacznie wolniej. Według 

Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, na koniec lipca 2022 roku po 

polskich drogach jeździło 51 000 samochodów elektrycznych, co stanowi tylko 

0,2% pojazdu ogółem. Przy obecnym wzroście sprzedaży na rynku krajowym 

nowych samochodów o napędzie elektrycznym, aktualne przewidywania co do ich 

ilości na poziomie 600 tys. sztuk w 2030 roku wydają się być realne.

Statystyki pożarów samochodów elektrycznych 
Ze względu na nieduży odsetek liczby samochodów elektrycznych na drogach, 

dostępne są bardzo ograniczone i ogólne statystyki dotyczące występowania 

pożarów pojazdów z udziałem tych pojazdów. 

Największy udział nowo rejestrowanych samochodów elektrycznych na 

świecie (46% w 2019 roku ) posiada Norwegia i stąd pochodzą dane z zakładów 

ubezpieczeń, które obejmują zdarzenia pożarowe z roku 2016 i lat wcześniejszych. 

Na podstawie danych z trzech różnych towarzystw ubezpieczeniowych wynika, 

że tylko od 2,3% do 4,8% pożarów samochodów dotyczyło pożarów pojazdów 

o napędzie elektrycznym.



Gasimy pożary w elektromobilności

20

Dane te jednak dotyczyły w większości samochodów zarejestrowanych przed 2010 

roku, a więc obejmują tylko bardzo wczesne modele samochodów elektrycznych. 

Podobne dane podaje Tesla twierdząc, że w latach 2012-2018 na każde przejechane 

przez samochód ich produkcji 170 mln mil wydarzył się tylko jeden pożar. Samochody 

z silnikami spalinowymi według National Fire Protection Association (Narodowy 

Związek Ochrony Przeciwpożarowej) i Departamentu Transportu USA odnotowują 

jeden pożar na każde 19 mln przejechanych mil. Zatem według producenta 

samochodów elektrycznych Tesla, jego pojazdy osiem razy rzadziej ulegają pożarom. 

Bardziej aktualne dane sugerujące jednak sytuację odwrotną znajdziemy 

w statystykach pożarów Londyńskiej Straży Pożarnej. Wynika z nich, że w 2019 

roku straż pożarna brała udział  w 1898 pożarach samochodów zasilanych silnikami 

spalinowymi i 54 samochodów elektrycznych. W odniesieniu do ilości poruszających 

się samochodów po londyńskiej aglomeracji (50000 elektryków i 4,63 mln z silnikiem 

spalinowym) daje to wskaźnik wypadków samochodów tradycyjnych 0,04 % i dwa 

i półkrotnie wyższy dla samochodów elektrycznych 0,1 %. 

Należy jednak pamiętać, że statystyki pożarów są bezpośrednio powiązane z ilością 

samochodów na drogach, a dostępne dane są jeszcze bardzo ograniczone. Uważa 

się, że prawdopodobnie potrzeba jeszcze 5-10 lat, aby uzyskać wiarygodne dane 

statystyczne dotyczące pożarów samochodów elektrycznych.
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Przyczyny pożarów samochodów 
Statystyki pokazują, że popyt na pojazdy elektryczne silnie wzrósł w ostatnich 

latach i że ta tendencja się utrzymuje. Wspólna dla większości pojazdów 

elektrycznych jest ich metoda magazynowania energii – w bateriach litowo – 

jonowych. Istnieją różne baterie litowo-jonowe o odmiennej budowie i składzie 

chemicznym, które charakteryzuje też inny sposób wbudowywania w pojazdy. 

Liczba poszczególnych ogniw i ich typy zależą od wymaganej wydajności 

baterii. Bezpieczne korzystanie z baterii litowo-jonowej oznacza utrzymanie 

ogniw w określonym przedziale napięcia i temperatury. Granice te mogą zostać 

przekroczone w wyniku zderzenia lub awarii. Powstałe uszkodzenie baterii może 

doprowadzić do jej odpowietrzenia i spalenia.  

Każde ogniwo w akumulatorze litowo-jonowym zawiera łatwopalny ciekły 

elektrolit. W przypadku zwarcia ogniwa, elektrolit może się zapalić; ciśnienie 

w ogniwie gwałtownie wzrasta, aż do momentu pęknięcia ogniwa i odpowietrzenia 

palnego elektrolitu. Efektem tego jest uwolnienie ławo palnych gazów, takich jak 

metan, etan, etylen, wodór, tlen. Temperatury w pękniętym ogniwie mogą wzrosnąć 

do 1.000°C. Gwałtowny wzrost temperatury, tzw. ucieczka termiczna, może 

łatwo rozprzestrzeniać się na pobliskie ogniwa w efekcie domina, który został 

nazwany rozprzestrzenianiem się ucieczki termicznej. Rozprzestrzenienie to może 

następować gwałtownie, jeśli ogniwa nie są dostatecznie chłodzone. 

Szczególnym problemem są dym i toksyczne gazy. Jak pokazały analizy składu 

gazów pożarowych samochodów elektrycznych, w czasie pożaru produkują one 

ponad 2 - krotnie więcej niż samochody spalinowe szkodliwych fluorowodorów, 

które są toksycznym i niebezpiecznym dla zdrowia związkiem chemicznym.
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Najczęstszymi powodami pożarów samochodów elektrycznych na podstawie 

danych udostępnionych przez australijską Agencję EV Fire Safe  są pożary w wyniku 

kolizji pojazdów. Równie częstą, szczególnie w ostatnich latach, była przyczyna 

związana z wadami produkcyjnymi baterii. Innymi przyczynami są uszkodzenie 

baterii w czasie serwisu, ładowania, przegrzania pojazdu czy zanurzenia w wodzie. 

Na poniższym diagramie przedstawiony jest mechanizm powstania zapłonu baterii 

litowo-jonowej.

Rysunek 2. Mechanizm powstania pożaru w baterii litowo-jonowej – opracowanie 

własne na podstawie battery university.de Gmbh

Dlaczego bateria litowo-jonowa może się zapalić?
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wysokiej temperaturze 
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Przykłady pożarów z udziałem samochodów 
elektrycznych
Pożar samochodu TESLA model s podczas ładowania na stacji szybkiego 
ładowania w norwegii, 1 stycznia 2016 roku.

Według informacji przyczyną pożaru był błąd w module ładującym baterię  

samochodu. Pożar rozpoczął się w urządzeniu ładującym i rozprzestrzenił się  

na resztę samochodu, włącznie z akumulatorem.  Kiedy ogień dotarł do baterii, 

pojawiły się iskry i płomienie strumieniowe. Ostatecznie wszelka kontrola 

nad pożarem została utracona po przedostaniu się płomieni do przedziału 

pasażerskiego.

Źródło: Strona internetowa https://www.vg.no/forbruker/bil-baat-og-motor/i/

xnnmX/tesla-brannen-kortslutning-i-bilen-men-vet-ikke-hvorfor 

https://www.vg.no/forbruker/bil-baat-og-motor/i/xnnmX/tesla-brannen-kortslutning-i-bilen-men-vet-ikk
https://www.vg.no/forbruker/bil-baat-og-motor/i/xnnmX/tesla-brannen-kortslutning-i-bilen-men-vet-ikk
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Samozapłon samochodu Lifan 650, Chiny, 31 sierpnia 2018 roku

Samochód elektryczny w wyniku samozapłonu zapalił się,  ogień rozprzestrzenił 

się bardzo szybko i nie został opanowany. Pożar wybuchł w okolicy podwozia 

samochodu, gdzie znajdował się akumulator. Podczas procesu spalania pożarowi 

towarzyszył trzaskający dźwięk, który mógł być wynikiem pękających tarcz 

ochronnych. Ponadto doszło do kilku małych wybuchów i uwolnienia toksycznego 

czarnego dymu. Postępowanie wyjaśniające wykazało, że samochód wcześniej 

uległ zalaniu podczas intensywnej burzy. Woda, która dostała się do nieszczelnego 

akumulatora, mogła spowodować zwarcie i nastąpił szybki rozwój pożaru. 

Źródło zdjęć: “A Review of Battery Fires in Electric Vehicles” Peiyi Sun,Xinyan 

Huang , Roeland Bisschop, Huichang Niu, Grudzień  2019



Gasimy pożary w elektromobilności

25

Porsche Panamera z napędem hybrydowym zapaliło się w czasie 

ładowania akumulatora

Ten wypadek miał miejsce 16 marca 2018 roku w Bangkoku. Właściciel podłączył 

wieczorem samochód do domowej stacji ładowania, a nad ranem samochodem 

wstrząsnęła eksplozja. Pożar rozwinął się bardzo szybko i zniszczył częściowo 

również luksusowy dom właściciela. Powodem pożaru była niewłaściwa instalacja 

elektryczna i wadliwie działanie systemu ładowania.

Źródło zdjęć: strona internetowa  https://www.bangkokpost.com/thailand/

general/1429518/porsche-catches-fire-while-charging

https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1429518/porsche-catches-fire-while-charging
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1429518/porsche-catches-fire-while-charging
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Samochód Tesla model S rozbił się 18 października 2017 roku na 

autostradzie w Austrii

Pożar rozpoczął się w przedniej części samochodu, którą pojazd uderzył o barierę 

ochronną. Kilkudziesięciu strażaków próbowało ugasić ogień, który po kilkukrotnym 

zagaszaniu ponownie ulegał zapłonowi. Po ostatecznym ugaszeniu samochód 

poddano jeszcze 48 h kwarantannie w celu uniknięcia ponownego zapłonu.

Źródło zdjęcia strona internetowa: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/

article-4997486/35-firefighters-tackle-enormous-Tesla-Model-S-fire.html

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4997486/35-firefighters-tackle-enormous-Tesla-Model-
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4997486/35-firefighters-tackle-enormous-Tesla-Model-
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Pożar samochodu Tesla na parkingu podziemnym, Szanghaj, 

21 kwietnia 2019 roku

Pożar wystąpił pół godziny po zaparkowaniu samochodu na parkingu podziemnym. 

Na zdjęciach z kamer przemysłowych widać odpowietrzenie baterii, a następnie 

eksplozję i bardzo szybki rozwój pożaru.

Źródło: strona internetowa https://www.businessinsiderokucom/tesla-battery-

fire-shanghai-update-investigation-findings-2019-7?IR=T

https://www.businessinsiderokucom/tesla-battery-fire-shanghai-update-investigation-findings-2019-7?I
https://www.businessinsiderokucom/tesla-battery-fire-shanghai-update-investigation-findings-2019-7?I
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Pożar samochodu elektrycznego na parkingu zewnętrznym, Chiny, 

Dongguan 8 maja 2020 roku

Pożar wystąpił w czasie ładowania samochodu i bardzo szybko objął swym 

zasięgiem stojące obok samochody. Na zdjęciach z kamer przemysłowych widać 

bardzo szybki rozwój pożaru który w czasie krótszym od 2 minut objął sąsiedni 

samochód.

 Źródło: strona internetowa https://www.newsflare.com/video/355696/four-

vehicles-burnt-after-fire-erupts-from-electric-car-charging-at-station-in-china

https://www.newsflare.com/video/355696/four-vehicles-burnt-after-fire-erupts-from-electric-car-charg
https://www.newsflare.com/video/355696/four-vehicles-burnt-after-fire-erupts-from-electric-car-charg
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Analiza porównawcza  przykładowych 
pożarów i ich skutków
Aby ocenić ryzyko związane z pożarami samochodów elektrycznych potrzebne 

są badania laboratoryjne, mające na celu określenie krzywej rozwoju pożaru HRR, 

tj. strumienia uwalniania ciepła w funkcji czasu. Wyniki takich badań mogłyby 

być wykorzystane przy prowadzeniu dalszych analiz w zakresie bezpieczeństwa 

pożarowego. Niestety jak na razie liczba pełnych testów ogniowych pojazdów 

elektrycznych jest niewielka, głównie ze względu na wysokie koszty, a także 

ograniczenia związane z tajemnicą handlową.

Pomimo niewielu jak na razie publikacji, dane pochodzące z dotychczas 

przeprowadzonych badań pozwoliły na analizy własne, których celem było 

porównanie rozwoju pożaru w zależności od typu układu napędowego samochodu. 

Wykonano analizy CFD dla oceny skutków rozwoju pożaru samochodów w garażu 

podziemnym pod budynkiem mieszkalnym. W garażu o powierzchni całkowitej 

1800 m2 zastosowano strumieniową instalację wentylacji pożarowej. Założenia do 

przeprowadzania porównawczej analizy CFD oparto o założenia krzywych HRR 

opublikowany w wytycznych ITB [7] oraz na podstawie badań wyników w pełnej 

skali [5] [6].
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Rysunek 3. Schemat instalacji wentylacji pożarowej. PW- punkt wywiewny, 

WE- wyjście ewakuacyjne, PNG – nawiew grawitacyjny.
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Porównując skutki rozwoju pożaru przedstawione na rysunku powyżej  widzimy, 

że rozwój pożaru, a co za tym idzie emisja dymu, następują znacznie szybciej 

w przypadku pożarów samochodów wyposażonych w baterie litowo- jonowe. 

Zdecydowanie największa dynamika w pierwszych minutach po wybuchu pożaru 

osiągnięta została w przypadku samochodów elektrycznych, gdzie pożar rozpoczął 

się w module baterii. Skutki tego pożaru doprowadziły do braku możliwości 

ewakuacji już w 240 sek. od wybuchu pożaru, a minutę później garaż był w pełni 

wypełniony dymem (kolor niebieski na rysunku).

Wyniki badań wskazują, że w przypadku samochodów tradycyjnych i elektrycznych 

osiągane są podobne wartości średniej mocy pożaru 5-6 MW. To co odróżnia  te 

pożary, to ich dynamika rozwoju.

Pożary, które powstają bezpośrednio w baterii, ze względu na uwalniane duże ilości 

gazów palnych, może charakteryzować bardzo szybki rozwój, a nawet wystąpienie 

eksplozji. Taki rozwój sytuacji został odnotowany podczas pożaru samochodu Tesla 

w Szanghaju.

Dodatkowym zagrożeniem jest fakt, że pożary w bateriach mogą rozwijać się 

z dużym opóźnieniem. Przykładem może być pożar samochodu Chevrolet Volt 

w USA, który uległ zapłonowi dopiero trzy tygodnie po przeprowadzonych 

testach zderzeniowych. Taki scenariusz wydaje się najbardziej niebezpieczny, gdyż 

początkowy powolny rozwój pożaru może być nie wykryty przez czujki dymu aż 

do momentu, w którym dojdzie  do tzw. efektu „ucieczki ciepła”. Jest on na tyle 

gwałtowny, że powoduje szybkie wypełnienie dymem całej kubatury garażu 

oraz bardzo duże zagrożenie dla osób mogących znajdować się w pobliżu. Jak 

pokazały rzeczywiste pożary samochodów elektrycznych taki scenariusz może 

się przyczynić do bardzo szybkiego przeniesienia pożaru na kolejne pojazdy, co 

dodatkowo uniemożliwia jego sprawne ugaszenie. 
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Pożary samochodów elektrycznych 
a bezpieczeństwo ekip ratowniczych
Pożary pojazdów elektrycznych stanowią znaczny problem przy gaszeniu zarówno 

ze względu na specyfikę aut, jak i odmienny rozwój wydarzeń. 

W pojazdach elektrycznych bateria zlokalizowana jest przeważnie w dolnej części 

podwozia, dodatkowo w hermetycznie zamkniętej obudowie, co sprawia, że utrudnione 

jest skierowanie środka gaśniczego bezpośrednio do źródła pożaru. Ugaszenie 

pożaru elektrycznego samochodu osobowego może wymagać zastosowania nawet 

10 m3 wody, a proces chłodzenia baterii może trwać kilka godzin (średnio jest to 

ok. 7 godzin, choć znane są przypadki nawrotu pożaru po 20 godzinach). Nawet po 

ugaszeniu pożaru akumulator musi być schładzany dużymi ilościami wody, ze względu 

na możliwość ponownego zapalenia się w wyniku samozapłonu rozgrzanych ogniw. 

Ciekawe rozwiązanie stosuje obecnie straż pożarna w Holandii, która w celu szybkiego 

ugaszenia pożaru i nie dopuszczenia do jego dalszego rozwoju, wykorzystuje kontenery 

napełnione wodą, gdzie zanurza cały samochód.

Źródlo: Z materiałów prasowych straży pożarnej w Brabancji Środkowej i Zachodniej, 

Holandia.
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Należy zwrócić uwagę, że duże zagrożenie dla członków ekip ratowniczych stanowi 

możliwość porażenia prądem. Obecnie produkowane  samochody posiadają 

instalacje elektryczne zasilane prądem o napięciu do DC do 650 V i AC do 400 V.

Dodatkowe niebezpieczeństwo stanowią gazy uwalniane w procesie pożaru, 

które stają się szczególnie groźne, gdy dopuści się do ich gromadzenia. Zawarty 

w elektrolitach heksafluorofosforan litu jest bardzo wrażliwy na wodę i reaguje 

z wilgocią z powietrza, tworząc fluorowodór (HF, kwas fluorowodorowy) i kwas 

fosforowy (H
3
PO

4
). Powstała biała mgła jest toksyczna i żrąca. Może rozpuszczać 

się na wilgotnej powierzchni skóry i powodować oparzenia chemiczne.

Osoby udzielające pierwszej pomocy i te zajmujące się obsługą po zderzeniu 

pojazdów, muszą być świadome możliwych zagrożeń stwarzanych przez 

samochody elektryczne oraz sposobu postępowania z nimi.  Dlatego też ważne 

jest, aby osoby udzielające pierwszej pomocy były w stanie łatwo zidentyfikować 

pojazdy elektryczne. Dzięki szybkiej identyfikacji możliwa jest sprawna ocena 

występującego ryzyka oraz zastosowanie odpowiednich do sytuacji wytycznych 

i procedur działania. 
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Rekomendowane zabezpieczenia
Jak wykazano powyżej pożary samochodów elektrycznych mogą mieć innych 

przebieg niż samochodów tradycyjnych. Niezbędne wydaje się więc dostosowanie 

zabezpieczenia przeciwpożarowego w garażach dla samochodów osobowych. 

Chcąc ograniczyć szybkie rozprzestrzenianie się pożaru należy rozważyć fizyczne 

oddzielenie przegrodami o odporności ogniowej stanowisk do parkowania 

samochodów elektrycznych, szczególnie w tych miejscach gdzie będą dostępne 

punkty ładowania. Konieczne jest  również zastosowanie skutecznej instalacji 

wentylacji pożarowej z dostostosowaną wydajnością do potencjalnego pożaru 

samochodu elektrycznego. Mając na uwadze szybki rozwój pożaru instalacja 

wentylacji powinna być uruchamiana w jak najwcześniejszej fazie pożaru tak, 

aby rozcieńczyć i usunąć niebezpieczne gazy wydostające się z baterii litowo - 

jonowej. Wentylacja musi zapewnić warunki bezpiecznej ewakuacji dla ludzi oraz 

wspomóc działania ekip ratowniczych. Chcąc zapewnić odpowiednie warunki do 

przeprowadzania akcji gaśniczej i biorąc pod uwagę bardzo długi czas konieczny do 

ugaszenia pożaru, wskazane staje się zapewnienie dłuższego czasu działa instalacji 

pożarowych.



Gasimy pożary w elektromobilności

36

Podsumowanie 
Potencjalne zagrożenia dla użytkowników samochodów elektrycznych związane są 

z krótkim czasem na ewakuację z samochodu, w którym pożar może się rozwinąć 

bardzo szybko bez wcześniejszego ostrzeżenia. Szybko rozwijający się pożar i duże 

ilości emitowanego dymu, mogą utrudnić bądź wręcz uniemożliwić ewakuację 

z garażu. Prędkość rozwoju pożaru może również wpłynąć na szybsze przeniesienie 

się ognia na sąsiednie samochody, co sprawi że w krótkim czasie pożar zwiększy 

swoją powierzchnię i opanuje wiele pojazdów. Taki pożar może uniemożliwić 

bezpośredni dostęp ekip ratowniczych do palących się pojazdów i nie pozwolić na 

ich ugaszenie. Brak możliwości szybkiego ugaszenia pożaru może skutkować jego 

niekontrolowanym rozprzestrzenieniem oraz nadmiernym wzrostem temperatury, 

co może spowodować uszkodzenie konstrukcji budynku. Personel strażacki jest 

dodatkowo narażony na skażenie skóry lub zatrucie niebezpiecznymi dla zdrowia 

gazami z elektrolitu baterii. Zachodzi również ryzyko porażenia prądem o dużym 

napięciu i natężeniu. 

Biorąc pod uwagę trendy na rynku samochodowym i nieuchronny rozwój 

elektromobilności, należy założyć, że w stosunkowo niedługim czasie pojazdy 

elektryczne będą stanowiły znaczący udział samochodów na parkingach 

zamkniętych. W związku z powyższym niezbędne jest jak najszybsze wypracowanie 

rozwiązań technicznych, które przygotują budynki do zwiększonego zagrożenia 

w tym zakresie. 
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3. Zabezpieczenia przeciwpożarowe na 
poziomie ogniwa4 

dr Wojciech Mrozik5

W celu zapewnienia bezpiecznego działania ogniwa litowo-jonowego 

zastosowanych jest kilka systemów oraz rozwiązań, które można podzielić na: 

1. fizyczne i chemiczne oraz 

2. wewnętrze i zewnętrzne. 

Dodatkowo część z nich jest dostosowana do działania na odpowiednim poziomie 

systemowym tzn. na poziomie pojedynczego akumulatora, modułu czy też paku do 

samochodu elektrycznego6 . 

4 Tekst artykułu pochodzi z Raportu White Paper on battery fires. Bezpieczeństwo 
przeciwpożarowe pojazdów elektrycznych i systemów bateryjnych.

5 Faraday Institution Senior Research Fellow, Newcastle University, Wielka Brytania

6 Xu, B. et.al. (2021) Mitigation strategies for Li-ion battery thermal runaway: 
A review, Renew. Sust. Energ. Rev., 150, 111437,  
doi.org/10.1016/j.rseroku2021.111437

http://doi.org/10.1016/j.rseroku2021.111437


Gasimy pożary w elektromobilności

39

Rysunek 1. Budowa ogniwa

Rozwiązania chemiczne są to substancje chemiczne dodawane do elektrolitu w celu 

zmiany jego właściwości (np. palności) i są ściśle powiązane z rodzajem katody (tj. 

NMC czy LFP). Z kolei systemy fizyczne są zaprojektowane tak, aby w przypadku 

awarii nastąpiło zerwanie obwodu elektrycznego. Inne fizyczne rozwiązania to 

typ budowy (obudowy) akumulatora (paluszek, pryzmatyczny czy kopertowy), 

gdzie budowa determinuje jaki system można zastosować. Powyższe rozwiązania 

wchodzą w skład wewnętrznych systemów bezpieczeństwa akumulatora.

Systemy zewnętrzne są bardziej powiązane ze skalowaniem akumulatora tzn. 

przechodząc z pojedynczej baterii na poziom modułu (czyli zespołu akumulatorów) 

czy z modułu na poziom paku bateryjnego (czyli zespołu modułów). W ich skład 

mogą wchodzić: system zarzadzania bateriami (ang. Battery Management System – 

BMS), a także system zarządzania temperaturą (ang. Thermal management System 

– TMS), które zostaną omówione w kolejnych rozdziałach.

W tym rozdziale bliżej przedstawione zostaną systemy działające na poziomie 

pojedynczego akumulatora/baterii. 
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Skład chemiczny
Rodzaj zastosowanej „chemii”, czyli ściśle mówiąc nanotlenków metali litu na 

katodzie, odgrywa bardzo ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa, jako że 

jest istotna różnica w zachowaniu NMC (AKUMULATOR litowo-NIKLOWO-

KOBALTOWO-manganowy) w odniesieniu do LFP (akumulator litowo-żelazowo-

fosforanowy) podczas termicznej niestabilności (ang. thermal runaway – TR). Na 

przykład, temperatura egzotermicznego rozpadu struktur katody dla NMC wynosi 

150°C, podczas gdy dla LFP już 310°C. Dlatego też LFP uważane dotychczas były 

za bardziej stabilne, a co za tym idzie bezpieczniejsze akumulatory – praktycznie 

nigdy nie wytwarzają mocnego i skoncentrowanego płomienia (tzw. płomień jak 

w silniku odrzutowym) tak jak NMC. Wyższa temperatura rozpadu nie skutkuje 

wytwarzaniem ognia, jednakże przyspiesza eksplozję akumulatora, jak pokazały 

ostanie incydenty7,8.

7 Shaw, V. (2021) „Two firefighters killed after Beijing battery blaze.” pv magazine.

8 Dennien, M., (2020) Firefighter ‚knocked on his back’ in fire blast at Griffith 
University, Brisbane Times, Brisbane, Australia
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Warstwa SEI 
Innym podstawowym system bezpieczeństwa jest warstwa SEI (ang. Solid 

Electrolyte Interface), bariera, która zapobiega ciągłej reakcji elektrolitu 

z warstwami grafitu na anodzie. Gdyby nie ona, doszłoby bardzo szybko do 

zniszczenia anody.  Bariera ta pozwala na swobodny przepływ jonów litu, dzięki 

czemu możliwe jest ładowanie i rozładowywanie akumulatora. SEI tworzy się 

podczas pierwszego ładowania i w czasie „życia” akumulatora może w pewnym 

stopniu zmieniać swoja grubość. Jednakże ogólną tendencją jest zwiększanie 

grubości z czasem, co w konsekwencji może doprowadzić do stworzenia tzw. 

dendrytów litu i tym samym przebicia przezeń separatora i wywołanie spięcia 

prowadzącego do awarii/ TR9 .

9 Christensen, PA. et.al. (2021) Risk management over the life cycle of lithium-
ion batteries in electric vehicles, Renew. Sust. Energ. Rev., 148, 111240, doi.
org/10.1016/j.rseroku2021.111240
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Chemiczne modyfikatory elektrolitu
Elektrolit w akumulatorze składa się głównie z soli litu rozpuszczonych 

w niewodnym rozpuszczalniku. Jedną z przyczyn, dla których akumulatory 

litowo-jonowe wytwarzają ogień jest to, iż zastosowany elektrolit jest związkiem 

łatwopalnym. Aby podnieść stabilność termiczną tego układu, chronić akumulator 

przed przepięciem oraz obniżyć palność stosuje się różnego rodzaju dodatki 

chemiczne. Modyfikatory te zazwyczaj stanowią ok 5% elektrolitu i nie powinny 

obniżać sprawności całego systemu. Zastosowanie modyfikatorów ma na celu 

najczęściej: poprawę stabilności warstwy SEI; wprowadzenie transporterów 

elektronów w reakcji redoks (ang. redox shuttles), które mogą się utleniać, aby 

przeciwdziałać wzrostowi napięcia do zbyt wysokich potencjałów; ułatwiać 

produkcję gazów podczas przepięć, aby wymusić działanie innych systemów; 

spolimeryzować elektrolit, aby zablokować swobodny przepływ jonów czy 

stworzyć warstwę izolacyjną, aby zatrzymać proces spalania.

Inne rodzaje modyfikatorów mogą nie być bezpośrednio powiązane ze 

zwiększeniem bezpieczeństwa, ale są dodawane, aby np. przeciwdziałać 

powstawaniu dendrytów litu; wychwytywać śladowe ilości wilgoci; neutralizować 

powstające szkodliwe gazy takie jak HF czy PF5 oraz poprawiać formowanie się 

warstwy SEI.
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Fizyczna budowa akumulatora
Najmniejszą jednostką operacyjną jest pojedynczy akumulatoroku Zespół 

akumulatorów połączonych szeregowo, równolegle lub w sposób mieszany tworzy 

moduł, natomiast zespół modułów to pak bateryjny. Zasadniczo wyróżnia się 

trzy typy budowy (obudowy) akumulatora: cylindryczny (paluszek), pryzmat oraz 

kopertowy (ang. pouch)4. Istnieje jeszcze czwarty typ guzikowy, ale w przypadku 

baterii litowo-jonowych ma on głównie zastosowanie naukowe. Budowa 

oraz użyte materiały mają istotny wpływ na parametry akumulatora takie jak 

sztywność, odprowadzanie ciepła czy możliwość zastosowania dodatkowych 

systemów bezpieczeństwa np.: otworów wentylacyjnych dla gazu czy urządzeń 

przerywających obwód elektryczny. 

Akumulator cylindryczny to nic innego jak metalowy cylinder o odpowiedniej 

wytrzymałości, dzięki czemu nie deformuje się pomimo wysokiego ciśnienia 

wewnętrznego.  Typowy rozmiar paluszka litowo-jonowego to 18 mm średnicy i 65 

mm długości (tzw. 18650); jednakże nowsze typy mogą mieć 26x65 mm (26650), 

21x70 mm (21700) czy nawet 46x80mm (4680). Płaty elektrod oraz separatora są 

najpierw wielokrotnie ułożone na sobie (tzw. „kanapka”), następnie zwinięte razem 

i wsadzone do metalowego cylindra. Dlatego też ten rodzaj akumulatora litowo-

jonowego jest bardzo łatwy produkcji, szczególnie zautomatyzowanej.

Akumulator pryzmatowy występuje w wielu rozmiarach, w zależności od 

zastosowań. Generalnie przypomina sześcian o rozmiarze A4 lub A5 (i całkowitej 

grubości ok. 16 mm) ze ściankami z metalu lub twardego plastiku. Taka budowa 

gwarantuje sztywność całego układu. Płaty elektrod oraz separatora są najpierw 

ułożone warstwami naprzemiennie na sobie, lekko zawinięte (nie tak mocno jak 

w przypadku paluszka) i wsadzone do formy sześcianu.
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Ostatni typ akumulatora to tzw. kopertowy. Jest to laminowany worek zwykle 

o rozmiarze A4 i grubości około kilku mm. Elektrody i separator są złożone razem 

i wepchnięte do środka.  Taka budowa powoduje, że akumulatory kopertowe nie 

są tak sztywne jak pozostałe typy, a dodatkowo mogą puchnąć pod wpływem 

zwiększonego ciśnienia wewnętrznego. Dodatkowo brak sztywności oraz 

wewnętrzne ułożenie elektrod powodują, iż nie można w nich zastosować układów 

bezpieczeństwa przerywających obwód elektryczny.

Systemy przerywające obwód elektryczny
Systemy przerywające obwód elektryczny (ang. current interrupt device – CID) są 

zaprojektowane w taki sposób, aby wraz ze wzrostem ciśnienia lub temperatury 

wewnętrznej akumulatora powyżej określonej granicy przerwać przepływ prądu, 

a tym samym nie dopuścić do niestabilności termicznej (TR). Aktywacja CID powoduje 

jednak, iż akumulator nie nadaje się do ponownego użytku10. Ze względu na budowę 

możliwe jest zamontowanie tych systemów tylko w akumulatorach typu paluszek.

System CID jest rodzajem zaworu, który otwiera się w przypadku krytycznego 

wzrostu ciśnienia (> 10 bar). Takie warunki mogą wystąpić, gdy mamy do 

czynienia z przepięciem, przeładowaniem czy rozpadem elektrolitu – a tym 

samym nadmiernym wytwarzaniem gazu w akumulatorze. Nadciśnienie powoduje 

zerwanie połączenia między elektrodami i dodatnim biegunem akumulatora, 

a tym samym zatrzymanie przepływu prądu. Brak przepływu prądu powinien 

spowodować spadek produkcji gazu (a tym samym spadek ciśnienia), jako że nie jest 

już dostarczana energia potrzebna do prowadzeni reakcji chemicznych. Taki typ 

CID nazywamy nadciśnieniowym.

Inny typ CID tzw. termoczuły, jest termicznym bezpiecznikiem, który jest zainstalowany 

na biegunach akumulatora. W przypadku zbyt wysokiej temperatury wewnętrznej CID 

się topi i tym samym przerywa przepływ prądu.

10 Li, W. et.al. (2020) Comparison of Current Interrupt Device and Vent Design for 
18650 Format Lithium-ion Battery Caps. J. Energy Storage, 32, 101890, doi.
org/10.1016/j.est.2020.101890
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Termistor (o dodatnim współczynniku 
temperaturowym)
Termistor (ang. positive temperature coefficient thermistor – PTC), czyli rezystor 

termiczny, którego rezystancja elektryczna zmienia się wraz ze zmianami 

temperatury, działa poprzez ograniczenie przepływu prądu w przypadku zwarcia 

(zewnętrznego). Gdy temperatura (lub ciśnienie) wzrasta do niebezpiecznego 

poziomu (>100 °C), termistor jest podgrzewany, a tym samym wzrasta jego 

rezystancja, co w konsekwencji redukuje przepływ prądu. Gdy temperatura 

spada, spada także rezystancja termistora, co przywraca normalny przepływ 

prądu w akumulatorze. Dlatego też PTC, w odróżnieniu od CID, jest systemem 

wielokrotnego użytku. PTC jest montowany tylko w pokrywie górnej 

baterii paluszka, niezależnie od jego wielkości. W przypadku akumulatorów 

pryzmatycznych istnieje możliwość zamontowania PTC na zewnątrz akumulatora, 

bez straty jego funkcjonalności.

Wentylacja/odpowietrzniki
Podczas TR wytwarzana jest ogromna ilość gazu, co powoduje szybki wzrost 

ciśnienia wewnętrznego w akumulatorze. W skrajnych przypadkach może to 

doprowadzić do rozerwania obudowy, jeśli nie uda się obniżyć ciśnienia. Po to 

właśnie stosuje się wentylacje / odpowietrzniki bezpieczeństwa – aby nadmiar 

gazu mógł zostać usunięty w szybki i kontrolowany sposób poza baterię. Jako 

„odpowietrznik” stosuje się zwykle część obudowy o specjalnie obniżonej 

odporności mechanicznej, która pęka tworząc otwór w razie wystąpienia 

niekorzystnych warunków. W przypadku paluszków odpowietrznik „otwiera się” 

przy ciśnieniu > 27 bar, a dla akumulatorów pryzmatycznych już przy ciśnieniu > 

8-10 baroku Akumulatory kopertowe nie posiadają odpowietrzników, w przypadku 

przekroczenia ciśnienia granicznego po prostu pękają11. Wentylację najczęściej 

montuje się na pokrywie górnej akumulatora. Może mieć ona kilka ujść (otworów). 

11 Li, W. et.al. (2020) Comparison of Current Interrupt Device and Vent Design 
for 18650 Format Lithium-ion Battery Caps, J Energy Storage, 32, 101890, doi.
org/10.1016/j.est.2020.101890.
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Jednakże zdarza się, że taki odpowietrznik może zostać zapchany (np.: przez 

nanotlenki katody porwane wraz z gazem), co doprowadza do wzrostu ciśnienia 

i w konsekwencji rozerwania obudowy. Aby temu zapobiec, niektórzy producenci 

wprowadzili dodatkowy zaworek na pokrywie dolnej – pozwala to zwiększyć 

szybkość odgazowania akumulatora i zmniejsza ryzyko zatkania otworów. 

Separator „blokujący”
Separator to istotna cześć akumulatora litowo-jonowego odpowiadającego za 

sprawność i bezpieczeństwo. Zdolnością niektórych separatorów jest możliwość 

„zablokowania” reakcji między dwoma elektrodami. Gdy temperatura wewnętrza 

osiąga niebezpieczne poziomy, taki separator zaczyna się topić lub odkształcać 

tworząc fizyczną barierę i tym samym blokując przepływ jonów12,13  .

12 Li, Z., Xiong, Y., Sun, S., Zhang, L., Li, S., Liu, X., et al. (2018). Tri-layer nonwoven 
membrane with shutdown property and high robustness as a high-safety 
lithium-ion battery separatoroku J. Memb. Sci. 565, 50–60. doi: 10.1016/j.
memsci.2018.07.094

13 Ould, ET., Kamzabek, D. and Chakraborty, D. (2019). Batteries Safety: Recent 
Progress and Current Challenges. Front. Energy Res. 7:71. doi: 10.3389/
fenrg.2019.00071
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Podsumowanie
Zaprezentowane systemy istotnie podnoszą bezpieczeństwo użytkowania 

akumulatorów litowo-jonowych i zwykle sprawują poprawnie tam, gdzie wymagany 

jest jeden lub niewielka liczba akumulatorów. Niestety w przypadku modułów 

czy paków bateryjnych takie systemy okazują się jednak niewystarczające. 

Ciepło wytworzone podczas TR poprzez jeden akumulator może podgrzewać 

sąsiednie akumulatory i tym samym prowadzić do ich niestabilności termicznej 

(TR). Taki przeskok od jednego do drugiego nazywamy termiczną propagacją. 

Jako że w modułach akumulatory są łączone w sposób szeregowy, równoległy 

i mieszany istnieje możliwość, że napięcie całego obwodu może przekroczyć limit 

PTC tylko na jednym akumulatorze i tym samym opóźnić reakcje całego układu.  

W innym przypadku, gdy mamy do czynienia z przepięciem w module lub całym 

paku bateryjnym, pojedynczy CID może, poprzez łuk elektryczny, wytworzyć 

iskry. W takiej sytuacji dochodzi do podpalenia wydzielającego się gazu oraz 

łatwopalnego elektrolitu w środku baterii – prowadzi to do wytworzenia płomienia. 

Jako że miejsce w paku bateryjnym jest mocno ograniczone, wytwarzane gazy 

mogą bardzo łatwo zapychać odpowietrzniki bezpieczeństwa, zarówno na poziomie 

pojedynczego akumulatora jak i zaworków w paku. Dlatego bardzo ważne jest 

wprowadzenie dodatkowych układów bezpieczeństwa, które reagują na poziomie 

modułów czy paku np.: systemu zarzadzania bateriami (BMS), systemu zarządzania 

temperaturą (TMS) czy pomocniczych odpowietrzników w obudowie. Niezwykle 

istotnym jest również zachowanie wysokiego reżimu czystości oraz kontroli jakości 

podczas całego procesu produkcji akumulatorów litowo-jonowych, aby wszystkie 

opisane systemy bezpieczeństwa mogły zadziałać zgodnie z założeniami.
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4. STORY: Strażak w dziale inżynierii Grupy 
Renaut

Andrzej Gemra14 

Unikatowa współpraca między Grupą Renault a strażą pożarną rozpoczęła 

się w 2010 roku, by służyć wspólnemu celowi, jakim jest działanie na rzecz 

bezpieczeństwa. Grupa Renault jest jedynym producentem samochodów, który 

przyjął w swoje szeregi zespoły ratownictwa drogowego, aby ułatwić im pracę 

w terenie. Christophe Lenglos jest brygadierem straży pożarnej w okręgowej 

służbie pożarnictwa i ratownictwa (SDIS) departamentu Yvelines. Został 

oddelegowany do pionu inżynierii Grupy Renault, do działu bezpieczeństwa 

pojazdów przy dyrekcji ds. inżynierii usług dla klientów. Wyjaśnia nam, w jaki sposób 

jego włączenie w struktury Grupy Renault przyczyniło się do zwiększenia szybkości 

i poprawy skuteczności działania ekip ratunkowych w terenie.

Zarówno w centrum technicznym Grupy Renault w Lardy, jak i w Technocentrum 

w Guyancourt nierzadko można spotkać strażaków w pełnym rynsztunku, 

gotowych do „wyjazdu do pożaru”. Nie oznacza to bynajmniej, że doszło tam do 

jakiejś tragedii, lecz że właśnie trwają kolejne ćwiczenia ratownicze. Od 2010 roku 

Grupa Renault prowadzi specjalną współpracę ze służbami ratowniczymi, której 

celem jest ułatwianie pracy oddziałom straży pożarnej w terenie w razie wypadku.

W przypadku groźnych wypadków drogowych, w których pasażerowie 

doznają poważnych obrażeń, kluczowe znaczenie ma tzw. „złota godzina”, czyli 

60 krytycznych minut po wypadku. Liczy się wówczas każda minuta. Naszym 

głównym celem jako strażaków jest walka z czasem na każdym etapie naszych działań.

Christophe Lenglos – brygadier straży pożarnej w okręgowym wydziale ds. 

pożarnictwa i ratownictwa (SDIS) departamentu Yvelines.

14 Renault Group 
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Tandem, który sprawnie wykorzystuje 
wzajemną wiedzę i doświadczenie
Zespoły pionu inżynierii oraz specjaliści do spraw powypadkowych akcji ratowniczych 

Grupy Renault organizują systematycznie ćwiczenia i szkolenia z zakresu 

uwalniania ofiar wypadków drogowych z pojazdów. Umożliwia to okręgowym 

służbom pożarnictwa i ratownictwa (SDIS) zapoznanie się w praktyce z możliwymi 

sytuacjami powypadkowymi z udziałem nowych modeli koncernu jeszcze przed 

ich wprowadzeniem na rynek. Pozwala to również zweryfikować poprawność 

interwencyjnych kart bezpieczeństwa, zwanych kartami wspomagania decyzji (DAS), 

wymaganych od niedawna przez jednostkę certyfikującą Euro NCAP*.

Moja rola polega w szczególności na udziale w projektach na ich początkowym 

etapie w celu upewnienia się, czy interwencje ekip ratowniczych są uwzględniane 

przy projektowaniu pojazdów. Z drugiej strony przyczynia się to do lepszego 

zrozumienia przez straż pożarną postępów technologicznych i ograniczeń 

producenta przy pracach projektowych nad kolejnymi modelami samochodów, co 

pozwala im na lepsze dostosowanie i większą skuteczność podejmowanych działań 

ratowniczych – wyjaśnia Christophe Lenglos.

Centrum Bezpieczeństwa Biernego w Lardy oferuje taką możliwość dzięki swojej 

flocie pojazdów poddawanych testom zderzeniowym. Claire Petit-Boulanger, 

ekspertka ds. powypadkowych akcji ratowniczych w pionie inżynierii Grupy 

Renault, dodaje: Grupa Renault udostępnia swoje prototypy testowe, aby umożliwić 

straży pożarnej przeprowadzanie ćwiczeń na pojazdach nowej generacji. W ten 

sposób co roku ponad 500 egzemplarzy najnowszych modeli marek należących 

do koncernu Renault przyczynia się do doskonalenia technik wydobywania osób 

z pojazdów i polepszania skuteczności ratownictwa drogowego.

Zdaniem Christophe’a Lenglosa korzyści płynące z tej współpracy są nieocenione: 

Współpraca z Grupą Renault pozwoliła nam zaktualizować stan naszej wiedzy. 

Część tego, czego nas dotąd uczono, już nie jest aktualna. Fachowa wiedza 

konstruktorów utwierdziła nas w przekonaniu, że utarte poglądy mogą okazać się 

błędne, a niektóre zagrożenia da się kontrolować lepiej, niż myśleliśmy.
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Wyjątkowo dużo uwagi poświęcono pojazdom zelektryfikowanym (hybrydowym, 

hybrydowym typu plug-in i elektrycznym), których jest coraz więcej w ofercie marek. 

Doświadczenie Grupy Renault zdobyte w ciągu ostatnich dziesięciu lat w dziedzinie 

pojazdów elektrycznych i prace nad chemią akumulatorów pozwoliły nam nauczyć się, jak 

prowadzić akcje ratownicze w przypadku tych pojazdów – wyjaśnia Christophe Lenglos.

Innowacje zwiększające poziom bezpieczeństwa
Współpraca ta jest oczywiście korzystna dla obu stron. Jeśli chodzi o Grupę 

Renault, współpraca ta umożliwiła opracowanie dwóch innowacyjnych rozwiązań, 

które pozwoliły radykalnie zwiększyć szybkość interwencji służb ratowniczych. 

Po pierwsze system dostępu „Fireman access”, rozwiązanie umożliwiające szybką 

i skuteczną interwencję ekip ratowniczych w przypadku pożaru akumulatora 

trakcyjnego w modelach elektrycznych i hybrydach typu plug-in Renault i Dacii. 

Ten specjalny dostęp umożliwia wlanie wody do wnętrza akumulatora i ugaszenie 

ognia w ciągu pięciu minut zamiast jednej do trzech godzin. Ta chroniona patentem 

innowacja została wyróżniona w ramach Grupy złotą nagrodą Braci Renault, 

przyznaną przez Lukę de Meo w dniu 1 lipca br.

Druga innowacja – „Kod QR”. Jest to naklejka do skanowania umieszczona na 

szybach pojazdów, daje ekipom ratowniczym dostęp do wszystkich niezbędnych 

w ich akcji ratowniczej informacji technicznych o pojeździe. Informacje te są 

zgrupowane w tzw. karcie interwencyjnej. Ekipy ratownicze mogą po dotarciu do 

uszkodzonego pojazdu zeskanować kod QR i błyskawicznie określić, czy jest to 

pojazd hybrydowy, hybrydowy typu plug-in czy elektryczny. 

Są to w szczególności informacje zawierające dane konstrukcyjne (takie jak 

umiejscowienie akumulatora trakcyjnego i poduszek powietrznych, strefy 

umożliwiające szybkie i bezpieczne rozcięcie karoserii itd.). To bardzo cenna pomoc 

na miejscu wypadku, która pozwala przyspieszyć działania ratownicze. Można dzięki 

temu na przykład skrócić czas potrzebny na wydobycie pasażerów z rozbitego 

pojazdu nawet o 15 minut! To cenne minuty, które mogą zdecydować o czyimś życiu.
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Zapoczątkowana przez Grupę Renault formuła udostępniania kart interwencyjnych 

przyczyniła się też do pozytywnych zmian w sferze bezpieczeństwa drogowego, 

ponieważ karty te są obecnie wymagane przez organizację Euro NCAP przy 

przyznawaniu znanych wszystkim gwiazdek. 

Innowacja w postaci kodu QR pojawi się we wszystkich modelach Grupy Renault na 

terenie Europy w 2022 roku.

Dzielenie się informacjami, ćwiczenia i szkolenia 
we Francji i na świecie
Ponieważ ważne jest, by wiedza ta mogła być pożyteczna dla wszystkich, Grupa 

Renault rozwija współpracę ze strażami pożarnymi każdego kraju, który zgłosi taką 

potrzebę. Zarówno francuscy strażacy, jak i ci z innych państw (z Włoch, Portugalii, 

Szwajcarii, Słowenii, Chorwacji, Finlandii, Kanady, Kolumbii itd.) coraz częściej 

zgłaszają potrzebę odbycia sesji szkoleniowych, które pomogłyby im utrzymać 

wysoki poziom wiedzy i dostosować się do nadchodzących poważnych zmian 

w strukturze flot pojazdów.

W celu zwiększenia wydajności pion inżynierii Grupy Renault udostępnia na 

potrzeby tej akcji swoje najlepsze technologie z wykorzystaniem narzędzi do 

symulacji komputerowej i tworzenia rzeczywistości wirtualnej. Chodzi o to, 

aby strażacy mogli się szkolić na pojazdach nowej generacji z wykorzystaniem 

symulatorów do generowania wirtualnej rzeczywistości, które pozwalają dokładnie 

odtworzyć odkształcenia nadwozia powstające w momencie zderzenia. Działania 

te stanowią uzupełnienie ćwiczeń i szkoleń z użyciem prawdziwych pojazdów. Tu 

również liczy się każda minuta!

*Euro NCAP: „European New Car Assessment Program” jest międzynarodową 

niezależną instytucją założoną w 1997 roku. Jej głównym zadaniem jest 

przeprowadzanie testów zderzeniowych w celu oceny biernego i czynnego 

bezpieczeństwa pojazdów. Przyznaje ona oceny w postaci gwiazdek – 

najbezpieczniejsze pojazdy na rynku mogą uzyskać maksymalnie 5 gwiazdek. 
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Nieco historii…
Grupa Renault i bezpieczeństwo drogowe to historia, która rozpoczęła się ponad 

60 lat temu, kiedy lekarz zakładowy Claude Tarrière stworzył laboratorium badania 

wypadków i biomechaniki. 

Z upływem lat pojazdy marki stawały się coraz bezpieczniejsze dla pasażerów, 

ale także coraz bardziej skomplikowane –zwłaszcza dla służb ratowniczych 

przybywających na miejsce zdarzenia. Grupa Renault, bardzo zaangażowana 

w sprawy bezpieczeństwa, podjęła w 2010 roku  (poprzez swój Dział CSR - 

Społecznej Odpowiedzialności Biznesu) decyzję o nawiązaniu ścisłej współpracy 

ze środowiskiem służb ratownictwa drogowego w zakresie ratowania życia 

ludzi. Pojęcie bezpieczeństwa powypadkowych akcji ratowniczych, obejmujące 

zwiększanie bezpieczeństwa, szybkości i skuteczności działania służb ratowniczych, 

wkracza na stałe do firm. To logiczna kontynuacja zapewniania bezpieczeństwa 

czynnego (obejmującego wszystkie systemy umożliwiające uniknięcie wypadku lub 

ograniczenie jego skutków) i bezpieczeństwa biernego (obejmującego wszystkie 

elementy chroniące osoby znajdujące się w pojeździe w momencie zderzenia).

Struktura flot pojazdów gwałtownie się zmienia i wymaga radykalnych zmian 

w sposobie działania służb ratowniczych. Wraz z wprowadzeniem na rynek 

pierwszych samochodów elektrycznych Grupa Renault przystąpiła do intensyfikacji 

współpracy z jednostkami straży pożarnej. Natomiast świat ratownictwa uznał 

Grupę Renault za producenta, który angażuje się po jego stronie. 

W 2018 roku rozpoczął się nowy etap współpracy. Polegał on na oddelegowaniu 

w pełnym wymiarze godzin wyższego oficera z okręgowej służby pożarnictwa 

i ratownictwa (SDIS) departamentu Yvelines, Christophe’a Lenglosa, do 

Technocentrum, czyli ośrodka badawczo-rozwojowego Grupy Renault. Od 

tego czasu brygadier pracuje tam w duecie z Claire Petit-Boulanger, ekspertką 

ds. bezpieczeństwa powypadkowych akcji ratowniczych, początkowo w dziale 

społecznej odpowiedzialności biznesu CSR (ang. Corporate Social Responsibility). 

Na początku 2021 roku oboje dołączyli do zespołu ds. bezpieczeństwa pojazdów 

w pionie inżynierii. Działalność naszego duetu ma trojaki charakter.
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Przede wszystkim współpracujemy na co dzień z działem konstrukcyjnym i działem 

projektowania pojazdów, aby zwracać im uwagę na ograniczenia i potrzeby służb 

ratowniczych.

Poza tym dzielimy się wiedzą zdobytą w Grupie Renault ze służbami ratowniczymi 

w ramach sesji szkoleniowych organizowanych dla francuskich i zagranicznych 

straży pożarnych. 

I wreszcie informujemy o zaangażowaniu Grupy Renault w kontaktach 

z francuskim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych (DGSCGC) i organizacjami 

międzynarodowymi (Word Rescue Organization, Pompiers de l’Urgence 

Internationale itd.), tak aby świat ratownictwa mógł korzystać z możliwie jak 

najlepszego wsparcia w obliczu przyszłych zmian we flotach pojazdów.

Claire Petit-Boulanger – ekspertka ds. powypadkowych akcji ratowniczych w pionie 

inżynierii Grupy Renault

Specyficzne wymogi dotyczące pojazdów 
elektrycznych i hybrydowych
Pojazdy zelektryfikowane charakteryzują się dodatkowym parametrem, który 

należy uwzględnić przy opracowywaniu procedur dla zespołów ratowniczych 

dotyczących postępowania w terenie: zabezpieczenie instalacji elektrycznej 

samochodu.

W przypadku pojazdów spalinowych standardowym etapem procedury jest 

zabezpieczenie akumulatora zasilania osprzętu (12/14 V). W przypadku pojazdów 

elektrycznych i hybrydowych, mając do czynienia z prędkościami zderzenia często 

wyższymi niż podczas testów w ramach protokołów Euro NCAP, konieczne jest 

zabezpieczenie akumulatora wysokonapięciowego (400 V) i jego przewodów 

zasilających. Czynność ta musi być absolutnie bezpieczna i nie powinna w żaden 

sposób spowalniać ratowania pasażerów.

W przypadku akumulatorów wysokonapięciowych zabezpieczenia ręczne różnego 

typu są rozmieszczone zależnie od producenta w kilku różnych miejscach pojazdu: 
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w bagażniku, przy bloku silnika, pod siedzeniem itd. Dlatego tak ważna jest dla 

straży pożarnej możliwość dostępu do karty wspomagania decyzji.

W ramach współpracy Grupy Renault ze służbami ratowniczymi zespoły 

projektowe samochodów marek Renault i Dacia zadbały o to, by żaden przewód 

elektryczny wbudowany w konstrukcję tych aut nie przebiegał przez strefy 

wskazane jako miejsca rozcinania karoserii przy wydobywaniu uwięzionych w ich 

wnętrzu pasażerów.

Podobnie jak liczniki elektryczne w domu również samochody elektryczne 

produkowane przez Grupę Renault są wyposażone w główny wyłącznik prądu, 

który umożliwia bezpośrednią ingerencję w strefy przewodów mocy. Aby 

maksymalnie ułatwić dostęp do tego wyłącznika, w Renault ZOE został on na 

przykład umieszczony we wnęce na nogi po stronie pasażera z przodu.
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5. Fireman access: innowacyjny system dostępu
do baterii dla zespołów ratowniczych
w elektrycznych modelach renault

Komunikat prasowy firmy Renault15

„Safety Coach” Renault to pakiet innowacyjnych rozwiązań zapewniających 

optymalny poziom bezpieczeństwa użytkownikom samochodów marki, w który 

zostało wyposażone nowe Megane E-Tech elektryczne. Na system „Safety Coach” 

składają się Fireman Access oraz specjalny kod QR, które mogą okazać się niezwykle 

przydatne dla służb ratunkowych. Innowacja w postaci kodu QR na szybie pojawi się 

we wszystkich modelach Grupy Renault na terenie Europy już w tym roku.

Wprowadzone na rynek nowe Megane E-Tech elektryczne jest efektem ponad 

10-letniego, doświadczenia Grupy Renault w dziedzinie samochodów elektrycznych, 

potwierdzonego ponad 10 miliardami kilometrów pokonanych przez 400 tysięcy 

sprzedanych samochodów. Grupa Renault jest pionierem i liderem na rynku 

samochodów elektrycznych w Europie.

To doświadczenie skłoniło Grupę Renault do wprowadzenia zupełnie nowych 

systemów bezpieczeństwa, takich jak Fireman Access i QR kod. Mogą one okazać się 

przydatne szczególnie dla służb ratunkowych.

15 Udostępniony przez Pana Andrzeja Gemrę z firmy Renault.
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Bezpieczeństwo bez kompromisów
Dla zapewnienia bezkompromisowego bezpieczeństwa w Nowym Megane E-Tech 

elektrycznym zastosowano innowacyjny system Fireman Access, wdrożony 

w ramach trwającej od ponad dziesięciu lat współpracy pomiędzy Grupą Renault 

a strażą pożarną. Jest to specjalny system dostępu dla zespołów ratowniczych, 

pozwalający im na szybkie zalanie środkiem gaśniczym palącego się akumulatora 

i ugaszenie płomieni w ciągu 5 minut, a nie jak w przypadku samochodu 

elektrycznego pozbawionego tego systemu – od jednej do trzech godzin. Oprócz tego 

nowatorskiego rozwiązania samochód posiada łatwo dostępny wyłącznik pod tylną 

kanapą, pozwalający służbom ratowniczym na odłączenie akumulatora od obwodu 

wysokiego napięcia w pojeździe.

https://www.renaultgroup.com/en/news-on-air/top-stories-2/a-fireman-at-renault-group-engineering/
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Druga innowacja – „kod QR”
Jest to naklejka do skanowania umieszczona na szybach pojazdów. Umożliwia 

ekipom ratowniczym dostęp do wszystkich informacji technicznych o pojeździe 

niezbędnych w akcji ratowniczej. Informacje te są zgrupowane w tzw. karcie 

interwencyjnej. Ekipy ratownicze mogą po dotarciu do uszkodzonego pojazdu 

zeskanować kod QR i błyskawicznie określić, czy jest to pojazd hybrydowy, 

hybrydowy typu plug-in czy elektryczny. 

Są to w szczególności informacje zawierające dane konstrukcyjne, takie jak 

umiejscowienie akumulatora trakcyjnego i poduszek powietrznych, strefy 

umożliwiające szybkie i bezpieczne rozcięcie karoserii itd. To bardzo cenna pomoc 

na miejscu zdarzenia, która pozwala przyspieszyć działania ratownicze. Można 
dzięki temu na przykład skrócić czas potrzebny na wydobycie pasażerów 
z rozbitego pojazdu nawet o 15 minut! To cenne minuty, które mogą zdecydować

o czyimś życiu.



Gasimy pożary w elektromobilności

58

Zapoczątkowana przez Grupę Renault formuła udostępniania kart interwencyjnych 

przyczyniła się też do pozytywnych zmian w sferze bezpieczeństwa drogowego, 

ponieważ karty te są obecnie wymagane przez organizację Euro NCAP przy 

przyznawaniu znanych wszystkim gwiazdek. Innowacja w postaci kodu QR pojawi 

się we wszystkich modelach Grupy Renault na terenie Europy już w tym roku.

Fireman Access i kod QR są częścią systemu „Safety Coach” Renault – całego 

pakietu rozwiązań zapewniających optymalny poziom bezpieczeństwa 

użytkownikom samochodów marki. Bezpieczeństwo klientów marki na drogach, 

ale również pracowników w miejscu pracy stanowi jeden z trzech głównych filarów 

(wraz z transformacją ekologiczną i integracją społeczną) polityki odpowiedzialności 

społecznej i środowiskowej (RSE) wdrażanej przez Grupę Renault  w ramach planu 

strategicznego Renaulution.

Renault
Renault to znany z innowacyjności producent samochodów o wieloletnich 

tradycjach oraz pionier w segmencie samochodów elektrycznych w Europie. 

Wraz z przyjęciem strategicznego planu „Renaulution” marka stawia na ambitne, 

tworzące nową wartość zmiany. Dąży do podniesienia konkurencyjności, 

optymalizacji i elektryfikacji swojej gamy. Celem Renault jest wyznaczanie 

nowych standardów i wprowadzanie innowacyjnych usług w obszarze technologii, 

wykorzystania energii i mobilności, nie tylko w branży motoryzacyjnej. 

Renault jest obecne na polskim rynku motoryzacyjnym od 1991 roku. Grupa 

Renault w Polsce to sieć 83 autoryzowanych salonów i 96 serwisów marki 

Renault oraz 78 autoryzowanych salonów i 84 autoryzowanych serwisów 

Dacia, a także 22 eksperckie salony i serwisy PRO+ dedykowane obsłudze 

klientów instytucjonalnych. Od 12 lat Renault jest liderem rynku samochodów 

modyfikowanych w Polsce.
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6. Finansowanie badań – skąd znaleźć środki
finansowe?

Edyta Boratyńska-Karpiej

Jak pokazaliśmy podczas seminarium Transportowego Obserwatorium 

Badawczego nauka ma przyszłość, a w młodych naukowcach siła. Prowadzenie 

badań naukowych jest jednym z obszarów, w którym aktywne jest całe środowisko 

naukowe, zarówno nauczyciele akademiccy, doktoranci, jak i studenci. Badania 

generują jednak wysokie koszty i pozyskanie środków na ich prowadzenie jest dziś 

bardzo ważną umiejętnością. Dzięki środkom z funduszy Unii Europejskiej wydaje 

się, że w tej chwili nie są problemem źródła finansowania, bo jest ich bardzo dużo. 

Wystarczy po nie sięgnąć. Problematyczne może być odnalezienie się w wielości 

instytucji, które środki przyznają oraz procedur wymaganych, aby te środki 

pozyskać.  W celu ułatwienia odnalezienia się w tym gąszczu, poniżej przedstawiam 

najważniejsze instytucje, które w poprzednich latach zarządzały środkami na 

badania naukowe. Warto również zwrócić uwagę, że w nowej perspektywie 

finansowej 2021-2027 również będą oferować granty na badania.

Dwie najważniejsze instytucje to:

Krajowy Punkt Kontaktowy Kontaktowy Programu 
Horyztont Europa (KPK) w Narodowym Centrum 
Badań i Rozwoju
KPK w ramach NCBiR wspiera uczestnictwo polskich jednostek naukowych, 

przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w Programie Ramowym Unii Europejskiej 

na rzecz badań i innowacji Horyzont Europa. 

16 Ekspert ds analiz i ewaluacji w Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
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Przez ponad dekadę NCBR pomogło tysiącom polskich przedsiębiorców stworzyć 

ich własne, unikalne produkty, znacząco ulepszyć technologie i wprowadzić 

na rynek nowe usługi. NCBR oferuje szereg mechanizmów wsparcia przy 

wykorzystaniu funduszy europejskich, krajowych i międzynarodowych. NCBR 

pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w wydatkowaniu funduszy europejskich. 

Przedsiębiorcy i naukowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków 

krajowych w ramach programów strategicznych oraz z zakresu obronności 

i bezpieczeństwa państwa. Obok programów grantowych NCBR rozwija także 

szereg narzędzi pozwalających na finansowanie innowacji z funduszy europejskich 

w ramach tzw. mechanizmów zwrotnych: w tym celu utworzonych zostało 

kilkadziesiąt funduszy z rodziny BRIdge Alfa (faza seed i pre-seed) oraz NCBR 

Investment Fund (faza ekspansji i wzrostu przedsiębiorstwa). 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
Już od ponad 20 lat działa zgodnie z zasadą „Think Small First”, czyli MŚP przede 

wszystkim. Działania Agencji są realizowane ze szczególnym uwzględnieniem 

potrzeb sektora małych i średnich firm. Celem PARP jest realizacja programów 

wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich 

przedsiębiorstw, wzrost regionalny, wzmocnienie eksportu, rozwój zasobów 

ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.

Agencja jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych 

przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu 

państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej.

PARP jako Instytucja Pośrednicząca, uczestniczy w przekazywaniu środków 

unijnych, dzięki którym wsparcie otrzymują mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
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Wsparcie pochodzące z Funduszy Europejskich i Funduszy Norweskich obejmuje 

niemal wszystkie etapy rozwoju przedsiębiorstwa, jak: Start, Dokapitalizowanie, 

Działalność zagraniczną, Nowe produkty i inwestycje, Infrastrukturę, Wzornictwo, 

Rozwój kompetencji, Nawiązywanie współpracy. Terminy naborów dostępne są 

w harmonogramach Programów: POWER, POIR, POPW, Fundusze Norweskie.

PARP jest wiodącą instytucją publiczną, monitorującą i analizującą kondycję sektora 

MŚP w Polsce. Agencja wprowadza nowe metody badawcze, w szczególności 

użyteczne w przeprowadzeniu oceny efektywności udzielonego wsparcia.

Agencja bierze aktywny udział w tworzeniu i skutecznym wdrażaniu polityki 

państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, 

będąc kluczową instytucją odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego 

przedsiębiorców. Efektem tej działalności są programy szkoleniowe (m.in. w ramach 

Akademii PARP, czy Bazy Usług Rozwojowych), publikacje edukacyjne dla 

przedsiębiorców oraz raporty gospodarcze.

PARP będzie także zaangażowana w proces wdrażania środków nowej 

perspektywy unijnej na lata 2021-2027 m.in. jako jedna z Instytucji 

Pośredniczących w Programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Inne jednostki
Niektóre z przedstawionych ofert nie są wprost nastawione na realizację badań 

naukowych, ale uzyskanie ich finansowania niejednokrotnie stanowi dobry 

początek do lepszego startu na polu aplikowania ze swoimi projektami.
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Ważne jest śledzenie instytucji, które wychodzą naprzeciw naukowcom ze swoimi 

ofertami. Poniżej przedstawione zostały te popularne, ale przede wszystkim 

najważniejsze:

• Ministerstwo Edukacji i Nauki;

• Narodowe Centrum Nauki;

• Fundacja na rzecz Nauki Polskiej;

• Fundusz Stypendialny SCIEX;

• Fundacja Alexandra von Humboldta;

• Polsko-Norweska Współpraca Badawcza;

• Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta;

• Top 500 Innovators;

• Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE;

• Baza ofert stypendialnych – EURAXESS.

Jak to ogarnąć?
Jak wspomniałam wcześniej jednym z wąskich gardeł są m.in. wymogi formalne, 

jakie trzeba spełnić przy staraniu się o przyznanie jednorazowych środków 

na realizację projektów, współfinansowanych np. w ramach projektów UE lub 

z krajowych środków publicznych.

Zawsze powinniśmy jednak zacząć od oceny własnego potencjału. Prawdą jest, 

że każdy kto posiada dostęp do zasobów i narzędzia do redagowania wniosków, 

może napisać projekt. Jednak sztuką, którą nie każdy posiada, jest napisać dobry 

projekt, który na podstawie złożonego wniosku, uzyska pozytywną rekomendację 

recenzentów i w końcu przyznane zostaną przez instytucję finansującą wymarzone 

pieniądze na badania naukowe.
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Od czego zacząć? Oczywiście od pomysłu! Nie mając dobrego pomysłu, szanse na 

jego finansowanie są znikome. Dlatego też, jeżeli posiadamy dobry i ciekawy pomysł 

badawczy i zanim przystąpimy do dalszej pracy nad nim, musimy odpowiedzieć 

sobie na parę ważnych pytań:

• Jaki problem naukowy chcemy rozwiązać i badać?

• Jaki jest stan wiedzy na ten temat?

• Co chcemy osiągnąć i udowodnić dzięki realizacji tego pomysłu?

• Komu są potrzebne Twoje wyniki badań?

• Kto może skorzystać z tych wyników?

Dobrze też byłoby wiedzieć na początku pracy, czym różni się projekt od wniosku. 

Od razu nasuwa się odpowiedź, że projekty się pisze, a wnioski się składa. Ten kto 

tak pomyślał nie był bez racji, ale jest jeszcze parę elementów, które je wyróżniają.

Projekt jest planem. W jego wykonanie zaangażowany jest zespół projektowy, który 

ma swojego kierownika. Projekt obejmuje: analizę problemu, wyznaczenie celu 

i rezultatu oraz szacowanie zasobów do jego wykonania. Co do zasady projektów 

nie składamy – gotowe projekty określają zmianę, jaką chcemy przeprowadzić 

i narzędzia, jakie będą potrzebne do tej zmiany.

Wniosek z kolei to aplikacja o fundusze na realizację projektu lub jego części, 

przedstawiana jednostce finansującej, zgodnie z regulaminem ogłoszonego konkursu. 

Jest narzędziem do zdobycia pieniędzy na realizację opracowanego projektu. 

Kluczem do napisania dobrego wniosku, który uzyska finansowanie, jest również 

zrozumienie, jakie cele stawia sobie instytucja, która przeznacza środki finansowe 

na badania naukowe. Skoro to my chcemy otrzymać pieniądze, siłą rzeczy musimy 

chociaż częściowo dopasować swoje cele badawcze do celów instytucji finansującej. 
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Jeżeli nasze pomysły opisane w projekcie nie pasują do ogłoszonego konkursu albo 

nie spełniamy kryteriów jako wnioskodawca, zaczynamy od nowa poszukiwania 

źródła finansowania.

Dobry projekt jest podstawą do tego, by złożyć dobry, logiczny i spójny wniosek lub 

kilka wniosków, które wzajemnie mogą się uzupełniać.

Wypełnienie wniosku to czynność techniczna i administracyjna, cała moc tkwi 

w dobrze opracowanym projekcie badań.

Dobry wniosek aplikacyjny trudno zredagować w kilka dni, jest to czasochłonna 

czynność. Dlatego warto z wyprzedzeniem wiedzieć o terminach zbliżających się 

konkursów. Niektóre z nich ogłaszane są cyklicznie, np. zasadę tę stosuje Narodowe 

Centrum Nauki, o niektórych wiemy, że się pojawią, śledząc portale internetowe, 

nastawione swoimi treściami na finansowanie nauki.

Zanim jednak przystąpimy do zgłoszenia wniosku, musimy się zastanowić czy 

nasz trud związany z wnioskowaniem o finansowanie projektu ma sens. Jeśli nie 

posiadamy dostatecznego rozeznania w interesującej nas tematyce i nie możemy 

liczyć na pomoc bardziej doświadczonych naukowców, warto poczekać do kolejnej 

edycji konkursu, tym bardziej, że niektóre instytucje finansujące badania stawiają 

w kącie wnioskodawców słabych i nie pozwalają im aplikować z kolejnymi wnioskami 

na wyznaczony okres czasu.

Gdy jednak uznamy, że w danym konkursie warto zawalczyć o środki – to do 

dzieła. Wypełniając wniosek zawsze zacznijmy od szczegółowego przeczytania 

i przeanalizowania dostępnych dokumentów: regulaminu, instrukcji itp. i krok 

po kroku stosujmy się do wskazanych w nich wytycznych. Tyle albo aż tyle. 

Powodzenia!
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Transportowe Obserwatorium Badawcze (TOB) działa w ramach Centrum 

Unijnych Projektów Transportowych od końca 2017 r. Zgodnie z założeniami, 

tworzy możliwość rozwijania dobrych praktyk, wymiany wiedzy i doświadczeń 

pomiędzy różnymi interesariuszami zaangażowanymi w proces przygotowania 

i realizacji projektów transportowych. Wspomaga budowę systemu ewaluacyjnego 

oraz bieżącego monitoringu procesów rozwojowych zachodzących w kraju 

i efektów prowadzonej polityki transportowej w ujęciu krajowym i regionalnym.

Zadania TOB są realizowane we współpracy z przedstawicielami administracji 

państwowej i samorządowej, nie tylko krajowej, beneficjentami POIiŚ, JASPERS, 

środowiskiem naukowym, biznesem oraz organizacjami pozarządowymi.

Szczegółowe informacje dotyczące dotychczasowych działań dostępne są na 

stronie: https://www.cupt.gov.pl/cupt/transportowe-obserwatorium-badawcze.

Zachęcamy do współpracy i kontaktu poprzez adres: tob@cupt.gov.pl

https://www.cupt.gov.pl/cupt/transportowe-obserwatorium-badawcze
mailto:mailto:tob%40cupt.gov.pl?subject=
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