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AKTUALNOŚĆ MAGAZYNOWANIA ENERGII DZISIAJ 

• Niezawodne i wydajne systemy 
magazynowania energii elektrycznej 
są potrzebne do optymalizacji i 
integracji zasobów energii 
odnawialnej. 

• Magazynowanie energii jest 
ważnym czynnikiem harmonizacji 
nowych form energii z 
konwencjonalnymi technologiami. 

•  
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• Magazynowanie energii staje się 
coraz ważniejsze w systemach 
stacjonarnych i transportowych 

• Magazynowanie energii 
umożliwia kompensację 
harmonogramów zmian 
obciążenia i zmniejszenie 
obciążenia głównych elektrowni 
oraz obniżenie kosztów 
eksploatacji. 
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• Odnawialne źródła energii (energia 
słoneczna i wiatrowa) Użytkownicy 
systemów mogą uzyskać energię 
elektryczną z systemów 
magazynowania, gdy główne źródła 
są przełączane.  

• Kondensatory efektywnie rozkłada 
energię, która w przeciwnym razie 
byłaby wytwarzana przez inne 
źródła. 

AKTUALNOŚĆ MAGAZYNOWANIA ENERGII DZISIAJ 
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• Rozwój technologii 
magazynowania energii jest 
bardzo istotny dla celów Unii 
Europejskiej w zakresie:  

• Środowiska 

• jakość powietrza, 

•  efektywność ekonomiczna, 
konkurencyjność i obszary 

usługowe. 
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• Systemy magazynowania 
elektrochemicznego 

• Elektrownie pompowane 

• Baterie acumalative; 

• Kondensatory głębione; 
• Koła zamachowe; 

TECHNOLOGIE MAGAZYNOWANIA ENERGII 
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• Mechanizmy zegara 
sprężynowego; 

• Odwracalne ogniwa 
paliwowe; 

• Systemy 
elektromagnetyczne; 

• Sprężone powietrze 
(gaz); 

• Produkcja wodoru. 
Zdjęcie z archiwum prywatnego 

TECHNOLOGIE MAGAZYNOWANIA ENERGII 



CEL MAGAZYNOWANIA ENERGII W SIECI 
ELEKTRYCZNEJ 

• Przeznaczenie systemów 
magazynowania energii 
działających w sieciach 
elektrycznych: 

• dostarczanie strat energii w 
głównym źródle; 

• Zarządzanie grafiką generowaną 
energią. 
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REGENERACYJNE SYSTEMY MAGAZYNOWANIA 
ENERGII ELEKTROCHEMICZNEJ 

• Najbardziej rozwinięta i wdrożona 

bateria redoks wanadu (VRB). Baterie 

VRB opatentowane Australian 

University of New South Wales w 

1986. 

• Komercjalizowany producent 

systemów magazynowania energii-

VRB Power Systems (Kanada), 

produkcja opatentowanych systemów 

VRB-ESS. 

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

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


KONCEPCJA SYSTEMÓW MAGAZYNOWANIA VRB  

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

VO+2 + 2H+ + e− ⇄VO2+ + H2O 

V2+ ⇄V3+ + e−  

V2+ + VO+2 + 2H+ ⇄VO2+ + V3+ + H2O 



ZALETY SYSTEMÓW MAGAZYNOWANIA 
ENERGII VRB 

• niemal nieograniczone możliwości rozbudowy przy 
wykorzystaniu modułów o wyższej pojemności 

• System można uznać za całkowicie rozładowany bez złego 
wpływu na stan  

• może być ładowany po prostu przez zastąpienie elektrolitu, jeśli 
nie ma źródła zasilania, aby go naładować 

• Jeśli przypadkowo miesza się elektrolitów, akumulator 
niezniszczalne.  



WYDAJNOŚĆ SYSTEMÓW MAGAZYNOWANIA 
ENERGII VRB 

Zasilanie 
 

ηEnergii,Qmin ηEnergii,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


SYSTEMY MAGAZYNOWANIA ENERGII VRB MOC W 
PORÓWNANIU Z INNYMI TECHNOLOGIAMI 

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

Systemy VRB są 

stosowane wraz z szybko 

zmieniającymi się źródłami 
energii wytwarzania 

energii elektrycznej, na 

przykład w systemach 

energii słonecznej lub 

wiatrowej, w przypadku 

szybkiej zmiany 

obciążenia. 



• Wada technologiczna-niski stosunek mocy do objętości (25-35 
Wh/kg elektrolit). 

• W porównaniu z akumulatorem, konstrukcja systemów jest 
skomplikowana. 

SYSTEMY MAGAZYNOWANIA ENERGII VRB WADY 



PRZYKŁAD SYSTEMÓW MAGAZYNOWANIA RTB 
OBSŁUGA WRAZ Z PARKIEM WIATROWYM 
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 Harmonogram wytwarzania energii z parku wiatrowego  

 Harmonogram wytwarzania energii VBR  

Gudžius, S.; Morkvėnas, A.; Studija hibridinių energijos šaltinių ir jų sistemų modeliai. (Study of hybrid energy sources and models of the systems) KTU, 2009 



• Modułowa konstrukcja pozwala na szybką i prostą instalację 

systemu pamięci masowej. 

• Już zbudowane systemy można łatwo rozszerzyć:  

• Akumulacja energii wzrasta poprzez zwiększenie objętości 
elektrolitu. 

• Całkowita moc wyjściowa może być zwiększona poprzez 

dodanie dodatkowych elementów modułów. 

KORZYSTANIE Z SYSTEMÓW MAGAZYNOWANIA RTB 



• Niska temperatura robocza i niska wrażliwość na wahania 

temperatury otoczenia (temperatura robocza-25-+ 50 °C). 

• Różne protokoły komunikacyjne danych są dostępne za 

pośrednictwem interfejsu SCADA przez Internet. 

• Zasilanie elektroniczne sterowanie pozwala na kontrolę napięcia 

fazy redukcji napięcia ma niskie harmoniczne (asymetryczny 

stosunek jest mniejszy niż 2,5% w pierwszym 100 harmonicznych 

i niewiele harmonicznych zależy od punktu roboczego) może 

zrekompensować moc bierną. 

• Krótkotrwałe i nagłe Przeciążenie możliwość. 

WARUNKI EKSPLOATACJI SYSTEMÓW 
MAGAZYNOWANIA RTB 



OBSŁUGA SYSTEMÓW MAGAZYNOWANIA RTB 

• System VRB-ESS jest przeznaczony do zdalnej pracy przy 

bardzo niskich kosztach konserwacji. 

• Bateria wanadowa zaprojektowana do pracy ponad 10 lat – do 

lądowania podczas testowania i ładowania 10000 razy, ale nie 

zmniejszyliśmy sprawności systemu.  

• Bez baterii elektrochemicznych VRB stosowane są baterie 

elektrochemiczne z bromku cynkowego (ZnBr) i siarczynu sodu 

(NAS). 



MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE ELEKTROWNI 
WODNYCH, ZWRÓĆ UWAGĘ NA GŁÓWNE ZALETY 
SYSTEMU POMPOWNI 

• Lepsza regulacja energetyczna i eksploatacja sieci zasila. 

• Dostarcza usługi pomocnicze do sieci zasilają, takie jak rezerwy i cła 
rezerwowe, 

• Uruchomienie czarnej stacji, kontrola częstotliwości i elastyczne 
obciążenie reaktywne. 

• Stwarza korzyści dla środowiska, takie jak zmniejszenie emisji gazów i 
ma niewielki wpływ na środowisko podczas jego eksploatacji. 

• Umożliwia elastyczne i satysfakcjonujące operacje komercyjne w 
różnych scenariuszach zasilania elektrycznego. 



SYSTEMY MAGAZYNOWANIA HYDRO-PUMPED 
ZAINSTALOWANE MOC ŚWIAT I UE DYNAMICZNE 
TENDENSION 

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

R² = 0,9525 

Pworld = f(t)=4082*t + 119850 

R² = 0,9409 
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• Wykorzystanie do poziomowania 

dziennego profilu obciążenia 

generatorów bazowych to 

elektrownie węglowe lub jądrowe 

• Może być również stosowany z 

elektrowni wiatrowych i 

słonecznych.  

• Rośliny te właściwe do 

korzystania z dużych parków 

wiatrowych w równowadze. 

SYSTEM MAGAZYNOWANIA POMPOWĄ 

Zdjęcie z archiwum prywatnego 



Lithuania

Poland

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 

1094 1094 1094 1094 1089 
1343 1298 1416 

1789 1789 

1782 1782 1782 1782 1782 1782 1782 1782 1782 1782 

5411 5411 5436 
5260 5257 5257 5109 5142 

5967 5967 

Lithuania Portugal Poland Spain

SYSTEMY MAGAZYNOWANIA HYDRO-PUMPED ZAINSTALOWANE NA 
LITWIE, W POLSCE, PORTUGALII I HISZPANII 

Materiał z analizy K. Jasiūnas 



SYSTEMY MAGAZYNOWANIA POMPOWAŃ 

• System pompowatej pamięci: 
•  ogólnie stosowane do wyrównywania dziennego profilu 

obciążenia generatorów bazowych są elektrownie węglowe lub 
jądrowe; 

• obejmuje około 75% zużycia energii; 

• efektywne kosztowo magazynowanie energii. 

• są zwrotne, można rozpocząć w ciągu 15-60 sekund. 



• Wady: 

•  wymaga dwóch różnych 
poziomów źródeł wody; 

• wymaga znacznej 

inwestycji kapitałowej; 
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY I BUDOWA STACJI 
MAGAZYNOWANIA POMP TYPU OTWARTEGO 

• Główne części stacji 
magazynowania pomp 

typu otwartego: 

• Stacji przesyłowej 
• Damba 

• Zbiornik 

• Spożycie 

• Elektrownia (mashine 

Hall, transformator) 

• Główny tunel 
dostępowy 

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



PRZYKŁAD UKŁADU ZAMKNIĘTEGO TYPU 
POMPOWANA HYDRO 
• Główne części stacji magazynowania 

pomp typu zamkniętego: 
• Zbiornik UPER 

• Niższe rezerwy 

• Zbiorniki pośrednie 

• Elektrownia uper 

• Dolna Elektrownia 

• Spożycie 

• Wał pentstock 

• Wał wentylacyjny 

• Dostęp, wentylacja i wał kablowy 

• Budynek usługowy. 

System magazynowania hydropompowanych typów zamkniętych 

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



TURBINY KAPLANA Z WYKORZYSTANIEM 
SYSTEMÓW POMPOWNIE WODNYCH 
• Turbina Kaplana (turbina Naglera, jeśli nie można zmieniać położenia łopatek 

wirnika) nadaje się do niskich głowic, aż do kilku metrów. 

• Wirnik turbiny Kaplana ma kształt śmigła. 

• Wydajność przekształcania energii grawitacyjnej w moc wału jest wysoka 
(ponad 0,9) dla projektowania prędkości wody, niższe dla innych prędkości 
wody.  

• Spadek wydajności według projektu prędkości wody (szybki dla turbiny 
Nagler, niższe dla turbiny Kaplan. 

• Turbiny Kaplana są nieefektywne do pompowania w górę, chociaż mogą być 
wykonane w celu akceptowania przepływu wody z każdej strony. 

• Można stosować oddzielną turbinę i pompę. 

• Generator elektryczny może być odwracalny, służyć jako generator lub jako 
silnik. 



BUDOWA TURBIN KAPLANA 

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



TURBINY FRANCIS WYKORZYSTANIE W POMPOWANE 
SYSTEMY MAGAZYNOWANIA HYDRO 
• Do większych głowic użyto turbin Franciszka i Peltona. 

• Turbiny Francis posiadają zestaw stałych ostrzy prowadzących wodę na łopatki 
obrotowe ("biegacz"). Może być używany z głowami wodnymi do około 600 m. 

• Głowa powyżej 1000 m może być wielostopniowe turbiny mogą być wykorzystane, 
wody prowadzące przez kilka biegaczy. Może być całkowicie odwracalne, realitevely 
Niskie straty. Do pompowania lub wytwarzania, wydajność turbiny przy znamionowym 
przepływie wody może być ponad 0,95. W przypadku zmniejszenia przepływu 
wydajność spada.  

• Typowa całkowita efektywność cyklu magazynowania (pompowanie wody za pomocą 
energii elektrycznej, regenerujący prąd elektryczny w oparciu o przepływ w dół przez 
turbiny) wynosi około 0,8 dla istniejących jednoetapowych instalacji turbin Francis. 

• Przesunięcie od pompowania do generowania trwa około 1 min. 

• Całkowita sprawność cyklu wielostopniowe turbiny Francis dla głowic 1000 − 1500 m 
wynosi około 0,7. 



TURBINY UŻYWANE W POMPOWANYM 
SYSTEMIE MAGAZYNOWANIA HYDRO 

Pelton (a), Francis (b) i Kaplan (c) Turbiny wodne 

 

               (a)                                   (b)                                        (c)  

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

2011. 



• Jeśli głowica jest większa niż limit dla jednoetapowych, 
odwracalnych turbin Francis, alternatywą dla wielostopniowe 
turbiny Francis oferowane są oddzielne turbiny impulsowe i 
pompy. 

•  Zespoły pomp do pompowania w górę nad różnicami wysokości 
powyżej 1000 m są zazwyczaj wielostopniowe pompy (przykład 
sześć etapów), z wydajnością ponad 0,9 mogą być wykorzystane. 
Część turbiny impulsowej jest typu Pelton. 

TURBINY PELTON Z WYKORZYSTANIEM W 
POMPOWANE SYSTEMY MAGAZYNOWANIA 
HYDRO 



STACJE DO PRZECHOWYWANIA POMPOWNI 
TYPOWY DZIEŃ ROBOCZY HARMONOGRAM 

Tushar, K.; Ghosh,; Mark A. Prelas. Energy Resources and Systems. London: Springer, 2011. 
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The presentation is available on license  

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. 
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