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ENERGIJOS KAUPIMO SVARBA ŠIANDIEN

• Patikimos ir efektyvios elektros 
energijos kaupimo sistemos 
būtinos atsinaujinančios 
energijos resursų 
optimizavimui ir integravimui.

• Energijos kaupimas yra 
svarbus veiksnį suderinant 
naujas energijos formas su 
tradicinėmis technologijomis.Nuotrauka iš privataus archyvo



• Energijos kaupimas tampa 
vis labiau svarbus 
stacionariose ir transporto 
sistemose

• Energijos kaupimas leidžia 
kompensuoti (suderinti) 
apkrovos kitimo grafikus 
sumažinti pagrindinių 
šaltinių apkrovas ir 
sumažinti jų naudojimo 
kaštus.
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ENERGIJOS KAUPIMO SVARBA ŠIANDIEN



• Atsinaujinančios energijos 
šaltinių (saulės ir vėjo 
energijos) vartotojai gali gauti 
elektrą iš energijos kaupimo 
sistemų, kai pagrindinis šaltinis 
yra išjungtas. 

• Kondensatoriai efektyviai 
paskirsto energiją, kuri 
nepaskirsčius turėtų būti 
pagaminta kitų energijos 
šaltinių.Nuotrauka iš privataus archyvo
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• Energijos kaupimo 
technologijų vystymas  
Europos Sąjungoje yra labai 
svarbus uždavinys dėl:

- aplinkosaugos,
- oro kokybės,
- ekonominio efektyvumo,
- konkurecijos ir paslaugų 

aspektų.
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• Elektrocheminės kaupimo sistemos

• Hidroakumuliacinės elektrinės

• Akumuliatorių baterijos;

• Gilios iškrovos kondensatoriai;

• Smagratiniai energijos kaupikliai;
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• Laikrodžio-spyruokliniai
mechanismai;

• Reversiniai kuro elementai;

• Electromagnetinės sistemos;

• Suslėgtojo oro (dujų);

• Vandenilio gamybos sistemos.
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• Energijos kaupimo sistemų 
naudojimo elektros 
tinkluose paskirtis:

• tiekti energiją atsijungus 
pagrindiniam šaltiniui;

• valdyti energijos 
gamybos grafikus.

Nuotrauka iš privataus archyvo

ENERGIJOS KAUPIMAS ELEKTROS TINKLUOSE



• Labiausiai išvystytos ir įdiegtos 
vanadžio redokso baterijos (VRB). 
VRB baterijos patentuotos 
Australijoje, Naujojo pietų Velso 
universitete 1986 m.

• Komercializuotos šios energijos 
kaupimo sistemos pagamintos – VRB 
Galios Sistemos (Kanada) gamykloje, 
pagal VRB-ESS patentų sistemą.

http://spectrum.ieee.org/energywise/energy/renewables/vanadi
um-redox-gaining-ground-in-energy-storage

REGENERACINĖS ELEKTROCHEMINĖS 
ENERGIJOS KAUPIMO SISTEMOS

http://spectrum.ieee.org/energywise/energy/renewables/vanadium-redox-gaining-ground-in-energy-storage


VRB ENERGIJOS KAUPIMO SISTEMOS 
KONCEPCIJA 

http://article.sapub.org/10.5923.j.eee.20160601.01.html#Abs
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VRB ENERGIJOS KAUPIMO SISTEMŲ 
PRIVALUMAI

• beveik neribotos išplėtimo galimybės naudojant 
didesnės talpos modulius

• Sistemos gali būti laikomos visiškai neapkrautos be 
neigiamos įtakos būklei

• Gali būti paprastai įkraunamos, pakeičiant 
elektrolitą, nesant įkrovimui reikalingo energijos 
šaltinio

• Atsitiktinai susimaišius elektrolitams baterija 
nesugadinama



VRB ENERGIJOS KAUPIMO SISTEMOS
EFEKTYVUMAS

Galia ηenergijos,Qmin ηenergijos,Qopt

[W] [%] [%]

500 87,07 93,59

1000 81,04 87,78

1500 75,47 82,09

2000 69,91 76,39

2500 63,97 70,48

http://cdn.intechopen.com/pdfs/12523.pdf

http://cdn.intechopen.com/pdfs/12523.pdf


VRB ENERGIJOS KAUPIMO  SISTEMOS GALIOS TALPOS 
PALYGINIMAS SU KITOMIS TECHNOLOGIJOMIS

http://article.sapub.org/10.5923.j.eee.20160601.01.html#Abs

VRB sistemos 
naudojamos kartu su 
greitai kintančiais 
elektros energijos 
generavimo šaltiniais, 
pavyzdžiui saulės ar vėjo 
generavimo sistemomis, 
esant greitiems galios 
pokyčiams.



• Technologinis trūkumas - žemas galios ir 
tūrio santykis (25-35 Wh / kg elektrolito)

• Lyginant su akumuliatorių baterijomis 
komplikuota sistemos konstrukcija

VRB ENERGIJOS KAUPIMO SISTEMŲ
TRŪKUMAI



RTB KAUPIMO SISTEMOS DARBO KARTU SU
VĖJO ELEKTRINIŲ PARKU PAVYZDYS
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vėjo el. parkas ir VBR baterijos bendras galios grafikas 

vėjo parko galios generavimo grafikas

VBR galios generavimo grafikas 

Gudžius, S.; Morkvėnas, A.; Studija hibridinių energijos šaltinių ir jų sistemų modeliai. KTU, 2009



• Modulinė konstrukcija leidžia baterijas greitai ir  
paprastai instaliuoti į kaupimo sistemą.

• Sumontuotos sistemos gali būti lengvai išplėstos: 
• energijos kaupimo galimybė didėja didėjant 

elektrolito tūriui
• bendra sukauptos galios išeiga gali būti 

padidinta pridedant papildomus modulių 
elementus.

RTB ENERGIJOS KAUPIMO SISTEMŲ
NAUDOJIMAS



• Žemos darbinės aplinkos temperatūros ir žemas jautrumas aplinkos 
temperatūros pokyčiams (darbinė temperatura -25- + 50 ° C).

• Per internetą galimi įvairūs duomenų perdavimo per SCADA 
programinę sąsają protokolai 

• Galios elektronika leidžia kontroliuoti įtampos fazės kompensavimą 
esant įtampos kritimui, mažai harmonikų (asimetrinis santykis yra 
mažesnis nei 2,5% pirmosiosm 100 harmonikų ir harmonikos mažai 
priklauso nuo darbinio taško), gali kompensuoti reaktyviąją galią.

• Yra netikėtos trumpalaikės perkrovos galimybė.

RTB KAUPIMO SISTEMŲ DARBO SĄLYGOS



RTB KAUPIMO SISTEMŲ VEIKIMAS

• VRB-ESS sistema suprojektuota nuotoliniam darbui su 
labai mažai naudojimo kaštais.

• Vanadžio baterija sukurta daugiau kaip 10 metų 
darbui, atliekant patikrinimus bandymų metu ir 
10000 iškrovų, nemažėjant sistemos efektyvumui. 

• Be VRB elektrocheminių baterijų, dar naudojamos 
cinko bromido (ZnBr) ir sodos sulfito (NAS) 
elektrocheminės baterijos.



TARPTAUTINĖ HIDROENERGETIKOS ASOCIACIJA
PAMINĖJO PAGRINDINIUS HIDROAKUMULIACINIŲ
SISTEMŲ PRIVALUMUS

• Padeda reguliuoti ir valdyti elektros tinklą  prie kurio prijungta.

• Suteikia papildomas paslaugas elektros tinklui, tokias kaip 
budėjimo ir rezervinio maitinimo,

• Energetinės sistemos paleidimas, dažnio kontrolė, lanksti 
reaktyvioji apkrova.

• Suteikia aplinkosaugos privalumus, tokius kaip mažesnė dujinių 
teršalų emisija, veikimo metu daro nedidelį poveikį aplinkai 

• Leidžia plėtoti lanksčią ir naudingą komercinę veiklą esant įvairiems 
elektros energijos tiekimo scenarijams.



HIDROAKUMULIACINIŲ SISTEMŲ ĮRENGTOSIOS
GALIOS PASAULINĖS IR EU KITIMO TENDENCIJOS

PEU= f=(t)=473,52*t + 48129
R² = 0,9525

Pworld = f(t)=4082*t + 119850
R² = 0,9409
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• Dienos apkrovos grafiko 
išlyginimui, kai pagrindiniai 
gamintojai yra anglies ir 
branduolinės elektrinės

• Gali būti naudojamos su vėjo 
ir saulės elektrinėmis. 

• Didelių vėjo jėgainių parkų 
energijos gamybos 
balansavimui.

HIDROAKUMULIACINĖS SISTEMOS 
NAUDOJIMAS

Nuotrauka iš privataus archyvo
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HIDROAKUMULIACINIŲ ENERGETINIŲ 
SISTEMŲ PASKIRTIS

• Hidroakomuliacinių sistemų privalumai:
• gali būti panaudojamos dienos apkrovos grafiko 

išlyginimui;

• padengia apie 75% sunaudotos energijos;

• efektyvus sukauptos energijos panaudojimas;

• Darbo lankstumas, gali būti paleidžiama per 15-60.



HIDROAKUMULIACINIŲ SISTEMŲ TRŪKUMAI

• Trūkumai:
• reikalingi dviejų 

skirtingų lygių 
vandens baseinai;

• Reikalingos didelės 
pradinės investicijos 
įrengimui;

Nuotrauka iš privataus archyvo



ATVIRO TIPO HIDROAKUMULIACINĖS ELEKTRINĖS
PJŪVIS

Pagrindiniai atviro tipo 
hidroakomuliacinės elektrinės 
komponentai:
• Skirstykla
• Užtvanka
• Baseinas
• Paėmimas
• Elektrinė (mašinų salė, 

transformatoriai)
• Pagrindinis tunelis
• Išleidimas

Tushar, K.; Ghosh,; Mark A. Prelas. Energy Resources and Systems. London: Springer, 2011.



UŽDARO TIPO HIDROAKUMULIACINĖS
ELEKTRINĖS PAVYZDYS
Pagrindiniai atviro tipo 
hidroakomuliacinės elektrinės 
komponentai:
• Aukštutinis baseinas
• Žemutinis baseinas
• Tarpinis baseinas
• Aukštutinė elektrinė
• Žemutinė elektrinė
• Paėmimas
• Vandens kanalas
• Vėdinimo kanalas
• Priežiūros, vėdinimo ir 

kabelių kanalas
• Priežiūros pastatas Uždaro tipo hidroakumukliacinė sistema

Soresen B. Renewable energy conversion, transmission and storage. E-book, 2008



KAPLANO TURBINŲ NAUDOJIMAS
HIDROAKUMULIACINĖSE ELEKTRINĖSE
• Kaplano turbina (Naglerio turbina, jei fiksuota rotoriaus peilių padėtis) 

tinkama žemoms iki kelių metrų patvankoms.

• Kaplano turbinos rotorius propelerio formos.

• Gravitacinės vandens energijos konvertavimas į veleno galią yra didelis 
(daugiau kaip 0,9), projektinis turbinos vandens greitis yra mažesnis nei kitų 
turbinų vandens greitį.

• Esant vandens greičiui, mažesniam už projektinį, turbinos efektyvumas krenta. 
Naglerio turbinose krenta labiau, o Kaplan – mažiau.

• Kaplan turbinos yra neefektyvio vandens siurblio režime, todėl jos gali būti 
padarytos vandens baseino išleidimui per kitą pusę.

• Gali būti naudojami skirtingi įrenginiai turbinos ir siurblio režimams.

• Elektrinis generatorius gali būti reversinis, veikti kaip generatorius ir kaip 
variklis.



KAPLANO TURBINOS KONSTRUKCIJA

Tushar, K.; Ghosh,; Mark A. Prelas. Energy Resources and Systems. London: Springer, 2011.
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FRANCIS TURBINŲ NAUDOJIMAS
HIDROAKUMULIACINĖSE SISTEMOSE

• Esant aukštesniam vandens pakėlimui naudojamos Francis ir Pelton turbinos.

• Francis turbina turi fiksuotas mentes, nukreipiančias vandenį į besisukančias turbinos 
mentes (“leidiklis”). Turbina gali būti naudojama esant iki 600 m vandens pakėlimo aukščiui.

• Esant vandens pakėlimo aukščiui virš 1000 m naudojamos daugiapakopės turbinos, kuriose 
vanduo gali būti praleidžiamas per keletą „leidiklių“ . Gali būti pilnai reversinės, su sąlyginai 
mažais nuostoliais. Siurblio ar generatoriaus režime turbinos efektyvumas esant vardiniam 
vandens srautui gali būti virš 0,95. Sumažėjus vandens srautui efektyvumas krenta. 

• Paprastai bendras pilno kaupimo ciklo (vandens užkėlimo naudojant elektrą ir gražinant 
elektrinę galią išleidžiant vandenį per turbinas) efektyvumas vienos pakopos instaliuotoms 
Francis turbinoms yra apie 0.8. 

• Perjungimas iš siurblio į generatoriaus režimą užima apie 1 min. 

• Bendras daugiapakopių Francis turbinų, kurių vandens pakėlimo aukštis 1000-1500 m 

efektyvumas yra apie 0.7.



TURBINOS NAUDOJAMOS 
HIDROAKUMULIACINĖS SISTEMOSE

Pelton (a), Francis (b) ir Kaplan (c) hidro turbinos

(a) (b) (c) 

Tushar, K.; Ghosh,; Mark A. Prelas. Energy Resources and Systems. London: Springer, 2011.
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čios mentės 
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• Jei vandens pakėlimo aukštis yra didesnis už vienos 
pakopos reversinių Francis turbinų, kaip alternatyva 
daugiapakopėms Francis turbinoms siūloma naudoti 
atskiras impulsines turbinas ir siurblius.

• Užkeliant vandenį į virš 1000 m aukštį dažniausiai 
naudojami daugiapakopiai siurbliai ( pavyzdžiui šešių 
pakopų), kurių efektyvumas virš 0.9. Impulsinės 
turbinos dalis būna Pelton tipo. 

PELTON TURBINŲ NAUDOJIMAS 
HIDROAKUMULIACINĖSE SISTEMOSE



TIPINIS HIDROAKUMULIACINĖS ELEKTRINĖS 
DIENOS DARBINIS GRAFIKAS

Tushar, K.; Ghosh,; Mark A. Prelas. Energy Resources and Systems. London: Springer, 2011.
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