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BASF i Porsche wspólnie opracowują wysokowydajne baterie litowo-jonowe do
samochodów elektrycznych.
■

BASF wyłącznym dostawcą wysokoenergetycznych aktywnych materiałów
katodowych HED™ do wyczynowych modeli Porsche.

■

BASF zajmie się recyklingiem odpadów pochodzących z produkcji ogniw do
baterii z Cellforce Group, zamykając obieg surowców.

Cellforce Group, joint-venture Porsche i Customcells, wybrał firmę BASF jako wyłącznego
partnera w rozwoju ogniw do baterii litowo-jonowych nowej generacji. W ramach nawiązanej
współpracy BASF będzie dostarczać wysokoenergetyczne aktywne materiały katodowe
HED™ NCM (nikiel, kobalt, tlenek manganu), które pozwalają uzyskać wysoką wydajność
ogniw, dającą w efekcie krótki czas ładowania , jak i dużą gęstość energetyczną akumulatora.
Wysokowydajne baterie będą produkowane przez Cellforce Group z siedzibą w Tübingen,
w Niemczech. Uruchomienie produkcji jest planowane na 2024 r., początkowo z wydajnością
co najmniej 1000MWh rocznie, co odpowiada zapotrzebowaniu na baterie do 1000
samochodów sportowych i wyczynowych.
Firma BASF, jako czołowy w skali światowej dostawca wysokosprawnych aktywnych
materiałów katodowych z prężną siecią badawczo-rozwojową, jest doskonale przygotowana
do współpracy w ramach partnerstw na rzecz budowania gospodarki o obiegu zamkniętym.
Dzięki zakładom wytwarzającym prekursory aktywnych materiałów katodowych (CAM)w
miejscowości Harjavalta, w Finlandii, oraz fabryce samych materiałów CAM w Schwarzheide,
w Niemczech, BASF już od 2022 r. może dostarczać materiały do produkcji baterii
samochodowych z zachowaniem najwyższych standardów zrównoważonego rozwoju.
Zakłady te opierają swoją bazę surowcową na odpowiedzialnych i niezawodnych źródłach,
przyczyniając się do zmniejszenia śladu węglowego w całym łańcuchu dostaw. W celu
zamknięcia obiegu surowców odpady produkcyjne z przyszłej fabryki baterii Cellforce Group
będą poddawane recyklingowi w prototypowej instalacji recyklingu akumulatorów BASF
w Schwarzheide w Niemczech. Lit, nikiel, kobalt i mangan będą odzyskiwane w procesie
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hydrometalurgicznym i ponownie wprowadzone do procesu produkcji aktywnych materiałów
katodowych BASF.
„Liczymy

na

owocną

współpracę

z Porsche

i Cellforce

Group

przy

rozwijaniu

wysokowydajnych baterii do samochodów elektrycznych oraz w innych przedsięwzięciach na
rzecz wspieranej przez wszystkich partnerów zrównoważonej mobilności” — powiedział dr
Markus Kamieth, członek Zarządu BASF SE. „Nasze placówki badawczo-rozwojowe zadbają
o dostosowanie aktywnych materiałów katodowych BASF do specyficznych wymagań
Porsche. Ponadto dzięki naszemu wydajnemu procesowi produkcyjnemu, a w jego ramach
wysokiemu udziałowi energii odnawialnej oraz integracji łańcucha dostaw najważniejszych
surowców, jak również skróceniu czasu transportu pomiędzy kolejnymi etapami produkcji,
materiały te będą charakteryzować się najniższym w branży wkładem w emisje CO2. Recykling
baterii zagwarantuje, że cenne materiały pozostaną w obiegu zamkniętym, co przyczyni się do
dalszej redukcji śladu węglowego naszych materiałów katodowych o nawet 60%”.
„Porsche zamierza osiągnąć neutralność pod względem emisji CO2 związanych z produkcją
samochodów do 2030 r. Dlatego też firma przykłada coraz większą wagę do niskiego śladu
węglowego, recyklingu w obiegu zamkniętym oraz zrównoważonego rozwoju” — powiedział
Michael Steiner, członek Zarządu Porsche AG, odpowiedzialny za badania i rozwój.
„Współpraca z BASF jest korzystna dla wszystkich zaangażowanych stron. O wyborze BASF
jako partnera zadecydowało przede wszystkim europejskie pochodzenie niklu i kobaltu oraz
związane z tym bezpieczeństwo dostaw i krótkie trasy transportowe ze Schwarzheide do
Badenii-Wirtembergii. Ogniwa do baterii — a szczególnie aktywne materiały katodowe — są
tutaj w centrum zainteresowania. Wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni, że razem z BASF
wdrażamy seryjną produkcję ogniw w przyjaznej dla środowiska technologii”.
„Głęboka wiedza ekspercka BASF w zakresie aktywnych materiałów katodowych jest dla nas
wsparciem w kluczowym obszarze rozwoju ogniw” — dodał Markus Gräf, dyrektor
zarządzający Cellforce Group. „Aktywne materiały katodowe wykazują bardzo wysoką
stabilność cyklu od samego początku, co jest szczególnie istotne dla szybkości ładowania.
Cellforce poszukiwał materiałów o dokładnie takich właściwościach. BASF prowadzi także
intensywne prace w zakresie adaptacji aktywnych materiałów katodowych do wymagań
związanych

z nową

generacją

anod

krzemowych.

Również

w obszarze

produkcji

wypracowaliśmy razem z BASF koncepcję gromadzenia odpadów powstających na
poszczególnych jej etapach i ich ponownego wprowadzania do procesu zgodnie z ideą
recyklingu w obiegu zamkniętym. Pozwala to obniżyć koszty, a jednocześnie oszczędzać
zasoby i zmniejszyć obciążenie dla środowiska”.

Internal

Strona 3

P262/21e

Kontakt dla mediów — BASF:
Relacje z mediami:
Daniela Rechenberger
Tel.: +49 151-2349 4748
E-mail: daniela.rechenberger@basf.com

Media branżowe:
Sophie Lyu
Tel.: +86 21 2039-3252
E-mail: Sophie.lyu@basf.com

Kontakt dla mediów — Porsche:
Hermann-Josef Stappen
Rzecznik ds. badań i rozwoju, komunikacja technologiczna
Tel.: +49 (0)7 11/9 11-2 52 31
Tel. kom.: +49 (0)1 70/9 11-43 40
E-mail: hermann-josef.stappen@porsche.de
Najświeższe wiadomości od BASF w powiadomieniach push na Twoim smartfonie. Aby je
otrzymywać, zarejestruj się na basf.com/pushnews.

Dział Katalizatorów BASF
Dział Katalizatorów BASF to największy dostawca katalizatorów środowiskowych i procesowych na
świecie. Grupa dysponuje wyjątkową wiedzą w zakresie rozwoju technologii pozwalających chronić
powietrze, którym oddychamy, wytwarzać paliwa, które napędzają nasz świat, oraz wydajnie
produkować szeroką gamę chemikaliów, tworzyw sztucznych i innych wyrobów, w tym zaawansowane
materiały stosowane w akumulatorach. Wykorzystując czołowe w branży platformy badawczorozwojowe, pasję do innowacji i gruntowną wiedzę na temat metali szlachetnych i nieszlachetnych,
Dział Katalizatorów BASF opracowuje unikatowe, autorskie rozwiązania, które przyczyniają się do
sukcesu klientów. Więcej informacji na temat Działu Katalizatorów BASF znajduje się na stronie
internetowej www.catalysts.basf.com.
BASF
W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości. Łączymy sukces gospodarczy z ochroną
środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Ponad 110 000 pracowników Grupy BASF przyczynia się
do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemal wszystkie branże i kraje świata. Prowadzimy
działalność w sześciu segmentach: chemikalia, materiały, rozwiązania dla przemysłu, technologie
powierzchniowe, żywienie i higiena, rozwiązania dla rolnictwa. W 2020 r. przychody firmy BASF ze
sprzedaży wyniosły 59 mld EUR. Akcje BASF są notowane na giełdzie we Frankfurcie (symbol: BAS),
zaś w USA emitowane są amerykańskie kwity depozytowe spółki (symbol: BASFY). Więcej informacji
można znaleźć na stronie www.basf.com.
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