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Zdjęcie z archiwum prywatnego 



PRZECHOWYWANIE BATERII 

• Baterie mogą być opisane jako ogniwa paliwowe, gdzie paliwa 
są przechowywane wewnątrz komórki, a nie na zewnątrz.  

• Baterie były pierwszym kontrolowanym źródłem energii 
elektrycznej, z ważnymi projektami opracowanymi na początku 
XIX wieku, później odkryto ogniwa paliwowe i 
zaprojektowaliśmy budowę akumulatora ołowiowo-kwasowego. 

• Obecnie dostępne baterie wykorzystują szeroką gamę 
materiałów elektrodowych i elektrolitów, z których 
najważniejsze stosuje się w sektorze elektrycznym. 



CHARAKTERYSTYKA BATERII 

• Przechowywanie baterii jest nadal w praktyce ograniczone do 
użytku na małą skalę (elektronika użytkowa, samochody 
silnikowe, itp.). 

• Baterie alkaliczne, takie jak ogniwa niklowo-kadmowe, są 
drugim co do wielkości rynkiem do stosowania w sprzęcie 
elektronicznym i pojazdach elektrycznych. 

• Akumulatory są nazywane akumulatorami lub bateriami 
wtórnym, 

• Baterie używane tylko raz są określane jako Baterie pierwotne. 



AKUMULATORY OŁOWIOWO-KWASOWE CHEMIA 
 

• W elektrolicie (wodnym roztworze kwasu siarkowego) baterii ołowiowo-
kwasowej trzy reakcje są w pracy, 

 H2O ↔ H+ + OH-, 

 H2SO4 ↔ 2H+ + SO4
2-, 

 H2SO4 ↔ H+ + HSO4-, 

• Elektrody ołowiowe i tlenkowe, reakcje są  
   elektroda ujemna: 

 Pb + SO4
2- ↔ PbSO4 + 2e-, 

   Elektroda dodatnia:  

 PbO2 + SO4
2- + 4H+ + 2e- ↔ PbSO4 + 2H2O. 



POTENCJALNA DYSTRYBUCJA PRZEZ AKUMULATOR 

Linia lita – 

otwarty obwód 

zewnętrzny; 

Linia przerowana 

– obciążenie 

podłączone. Schemat elektryczny dozowników kwasowo-ołowiowychy 

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



• Układy akumulatorów kwasowo-ołowiowych w systemach 
energetycznych mogą być wykorzystane do stabilizacji sieci 
dystrybucyjnych. Np. w Portoryko 20 MW zainstalowany w 15 minut 
absolutorium baterii, system baterii na Alasce-27 minut absolutorium 
15 MW, stabilizując długi koniec napięcia liniowego. 

• Systemy akumulatorów kwasowo-ołowiowych drogie i wymaga dużo 
opieki i konserwacji, mają ograniczoną żywotność. Nowa technologia 
– baterie siarczanowe sodowe, akumulatory wanadu redoks i tak 
dalej. Mogą być używane w połączeniu z elektrowni wiatrowych i 
tym podobne. Wydajność systemów magazynowania baterii może 
wynosić ponad 90% . 

AKUMULATORY OŁOWIOWO-KWASOWE Z 
WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH 



CHARAKTERYSTYKA BATERII I KONDENSATORÓW 

  Dencity 

energii, Wh/l 

Dencity mocy, 

W/l 

Liczba 

circeles 

Czas 
rozładunku, 

s 

Baterie 50-250 150 1-103 >1000 

Kondensatory 0,05-5 105-108 105-106 <1 

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



SYSTEMY MAGAZYNOWANIA ENERGII 
FLYWHEELS 

• Koło zamachowe to silnik elektryczny obracający się z twardym dyskiem, 
który może pracować jako obrót generatora bezwładności koła zamachowego. 

Przykłady flywheeles 

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



• Koła zamachowe gromadzą energię kinetyczną szybko 

obracającą się bębnem. Przy wytwarzaniu energii elektrycznej 

może być użyty do obracania kół zamachowych. 

• Koła zamachowe wykonane ze stali lub włókna węglowego, 
rotor bardzo silny, można obracać 100 000 obr/min w komorze 

próżniowej poprzez zmniejszenie strat aerodynamicznych. 

Tarcie można wyeliminować za pomocą łożysk 

elektromagnetycznych. 

SYSTEMY MAGAZYNOWANIA ENERGII 
FLYWHEELS 
 



WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMÓW 
MAGAZYNOWANIA ENERGII FLYWHEELS 

• Wydajność energetyczna – 130 Wh/kg. 

• Systemy magazynowania energii z wykorzystaniem kół zamachowych 
o żywotności około 15 lat. Nie zależą od numeru 
ładowania/rozładowania. 

• Pełna sprawność cyklu 85-95%.  

• Ładowanie i rozładowujące mogą być pełne ukończone i częściowe.  

• Możliwość kontroli stanu naładowania. 



• Koła zamachowe używane do zasilania elektrycznego w celu 
ochrony przed awariami.  

• Koła zamachowe mogą zasilć po utracie głównego źródła 
zasilania, 

• Aby przywrócić zasilanie energią (np. podczas uruchamiania 
generatora Diesla.  

• Może być stosowany do regulacji częstotliwości i harmonogramu 
obciążenia. 

• Komercjalizowane systemy jest jednym z największych 
produkcji jest firma Beacon Power Corporation. 

SYSTEMY MAGAZYNOWANIA ENERGII 
FLYWHEELS PRZEZNACZENIE 



PRZYKŁADOWE SYSTEMY MAGAZYNOWANIA 
ENERGII FLYWHEELS 

• Jeden z wdrożonych projektów-Regulacja częstotliwości 20 MW 
elektryczne obrotowe koła zamachowe z przeznaczeniem-do 
dostarczania wiarygodnych i wydajnych usług regulacji.  

• W oparciu o sprawdzoną technologię, urządzenia w sieci 
energetycznej mogą działać w bezpiecznej dla środowiska, 
bezpiecznej i wysokiej wydajności ekonomicznej > 20 lat. 
System nadaje się do poprawy charakterystyki elektrycznej i 
niezawodności sieci, 



SCHEMAT ELEKTRYCZNY UKŁADU KOŁA 
ZAMACHOWEGO 
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DC 

SEM 

AC 

DC 
GKM 

AC 

DC 

AC 

DC 

S-G 

S-G 

S-G 

GKM 

EKM 

ET 

S-G-koło zamachowe 
podłączone do generatora, 
EKM-elektryczny moduł 

przeliczeniowy, 

SEM-macierz kół 
zamachowych do 

magazynowania energii, 

GKM-moduł konwersji mocy, 
T-transformator mocy, 

ET-sieć elektryczna wysokiego 
napięcia. Schemat elektryczny systemu flywel  

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



• Moc-20 MW nieprzerwanie przez 15 minut;  

• Zakres mocy – 40 MW;  

• Energia znamionowa uwolniona – 5 MWh przy 20 MW; 

• Czas reakcji – mniej niż 4 sekundy; 

• Napięcie – 480 VAC, 3-fazowe, 50/60 Hz; 

• Powierzchnia zakładu – około 14200 m2; 

• Składa się z 200 szybkich i energetycznych kół zamachowych 
kontrolowanych inteligentnych urządzeń elektronicznych. 

• Obracanie charakterystyk energii elementu  25 kWh / 100 kW. 

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW MAGAZYNOWANIA 
ENERGII FLYWHEELS 



MOŻLIWOŚĆ REGULACJI MOCY CZYNNEJ (P) I 
REAKTYWNEJ (Q) 

Regulacja mocy biernej i czynnej 

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



ZALETY SYSTEMÓW MAGAZYNOWANIA ENERGII 
FLYWHEELS 

• Systemy magazynowania energii flywheels są przeznaczone 

do akumulacji energii i dają je, jeśli zwiększone obciążenie 

sieci. Regulacja koła zamachowego jest szybka, osiągnęła 

górną lub niższą wydajność w mniej niż 4 sekundy, operator 

otrzymał lub transmitowane przez inny sygnał.  

• Inne niż konwencjonalne regulatory mocy paliw kopalnych 

technologia Beacon nie używa paliw kopalnych i nie emituje 

szkodliwych dla zdrowia lub gazów cieplarnianych.  



• Systemy magazynowania energii flywheels mogą być łatwo i 
szybko instalowane w każdym obszarze stosunkowo blisko linii 
przesyłowych. Producent twierdzi, że kontenery są wyposażone 
w wolny system kół zainstalowany w ciągu jednego dnia. 

Kolejną zaletą-system Beacon może generować dodatkową moc 
maksymalną elektrowni paliw kopalnych pracują w pełni 
załadowany. Przyczynia się to do ogólnej efektywności 
energetycznej i redukcji emisji. 

SYSTEMY MAGAZYNOWANIA ENERGII 
FLYWHEELS WŁAŚCIWOŚCI PRACY 



FLYWHEELS SYSTEMY MAGAZYNOWANIA 
ENERGII CO2 EMISJA 

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



ENERGETYKA WIATROWA, GENERATORY 
DIESLA I OBCIĄŻENIA ENERGETYCZNE DO 
MAGAZYNOWANIA ENERGII KOŁA 
ZAMACHOWEGO 

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



MAGAZYNOWANIE ENERGII W SPRĘŻONYM 
POWIETRZU (GASS) 

• Ogólnie uważane za:  

Zbiorniki zewnętrzne,  
Kopalnie  

Wnęki kamieniołomów, 
Naturalne otwory geologiczne.  

• Gdy potrzebujesz dużej mocy, sprężone powietrze jest 

podgrzewane niewielkie ilości gazu ziemnego, wychodzi 

przez statek rozprężny turbiny i wytwarza energię elektryczną. 



UNDERSURFASE MAGAZYNOWANIA ENERGII W 
SPRĘŻONYM POWIETRZU (GASS) 

W obszarze ilości pamięci masowej surfase. 

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



MAGAZYNOWANIE ENERGII CIEPLNEJ 
• Wydajność cieplną osiąga się poprzez zmianę temperatury materiału bez 

zmiany jego fazy lub składu chemicznego. 

• Ilość energii przechowywanej w ogrzewaniu kawałka materiału masy m 

• od temperatury T0 do temperatury T1 przy stałym ciśnieniu jest: 

gdzie cP jest specyficzna moc cieplna przy stałym ciśnieniu. 



• Magazynowanie energii w niskich temperaturach jest potrzebne w 
systemach odnawialnych, takich jak pochłaniacze słoneczne 
zapewniające Ogrzewanie pomieszczeń i ciepłą wodę 

• System magazynowania ciepła może zapewnić sezonowe 
składowanie ciepła, zgodnie z wymaganiami na wysokich 
szerokościach geograficznych, gdzie sezonowe wahania 
promieniowania słonecznego są duże, a obciążenia cieplne są 
rozciągają się w sposób niezwykle skorelowany z długością dnia. 

PRZECHOWYWANIE ENERGII TERMICZNEJ 



• Rzeczywiste urządzenia do 
magazynowania ciepła mogą mieć 
niewielkie rozmiary, mające na celu 
dostarczanie ciepła w nocy po 
słoneczny dzień, lub mogą być 
większe, zdolne do spełnienia 
popytu w ciągu kilku kolejnych dni 
zachmurzenie. 

 
Zdjęcie z archiwum prywatnego 

MAGAZYNOWANIE ENERGII CIEPLNEJ 



• System magazynowania ciepła może zapewnić sezonowe 

magazynowanie ciepła, zgodnie z wymaganiami na wysokich 

szerokościach geograficznych, gdzie sezonowe wahania 

promieniowania słonecznego są duże, a obciążenia cieplne są 

w stopniu skorelowane z długością dnia. 

 

MAGAZYNOWANIE ENERGII CIEPLNEJ SESONAL 



• Energia cieplna przeznaczona do późniejszego wykorzystania w 

temperaturach poniżej 100 °C może być przechowywana jako 

gorąca woda ze względu na wysoką wydajność cieplną wody 

(4180 J kg-1 K-1 w standardowej temperaturze i ciśnieniu), w 

połączeniu z dość niską przewodnością cieplną wody (0.56 J m-1 

s-1 K-1 przy 0°C, rośnie do 0.68 J m-1 s-1 K-1 przy 100°C). 

MAGAZYNOWANIE ENERGII CIEPLNEJ WODY  



• Większość systemów ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody w 

poszczególnych budynkach obejmują zbiornik na wodę, zwykle 

w postaci izolowanego pojemnika ze stali o pojemności 

odpowiadającej mniej lub więcej niż dzień ciepłej wody i często 

tylko zimny zimowy dzień ogrzewania pomieszczeń. 

ZBIORNIK DO MAGAZYNOWANIA ENERGII 
CIEPLNEJ WODY  



Przykład pojemnika 
na wodę do 

magazynowania 
ciepła z kolektorem 

słonecznym w 
połączeniu  

 

ZBIORNIK DO MAGAZYNOWANIA ENERGII CIEPLNEJ 
WODY 

Rysunek zbiornika do magazynowania ciepła wodnego 
Soresen B. Renewable energy conversion, transmission and storage. E-book, 2008 



ODWRACALNE OGNIWA PALIWOWE SOFC 

• Ostatnio, wiele uwagi poświęca się wysokiej mocy stałego tlenku 
paliwa ogniwa (SOFC) moc rozwoju i poprawy. Systemy SOFC 
charakteryzują się bardzo wysoką wydajnością w porównaniu do 
innych systemów opartych na paliwach kopalnych przy bardzo 
niskich emisjach, łatwo kompatybilnych z przyjaznymi dla 
środowiska systemami energetycznymi, mogą korzystać z 
różnych paliw, takich jak metan, tlenek węgla, wodór , gaz 
ziemny itp. 



Ogniwa paliwowe SOFC są wykorzystywane głównie w 

hybrydowych układach zasilania z turbiną gazową mikro lub mini 

w celu zwiększenia ogólnej wydajności i wydajności systemu. 

Hybrydowe Systemy SOFC i turbiny gazowe mogą wahają się od 

kilku kilowatów do 10 MW. 

ODWRACALNE OGNIWA PALIWOWE PRZY 
UŻYCIU SOFC  



Model równowagi i granic SOFC 

Temperatura 

procesu T, p  

(temperatura, 

ciśnienie) 

Modele odwracalnych ogniw paliwowych 

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



INTERPRETACJA MODELI SOFC 

Ogniwo paliwowe SOFC (FC) wytwarza energię, którą można oceniać 

zgodnie z prawami termodynamiki. Pierwsza i druga zasada 

termodynamiki ułatwia opisanie odwracalnego litego ogniwa 

paliwowego. Ogniwo paliwowe zasilane oddzielnie paliwem i 

powietrzem z gazów odpadowych FC jest również mieszane. 

Niezmieszane odczynniki podawane do FC całkowitej entalpii 

wynoszą:             

 ii Hn



Niemieszanych produktów, całkowita entalpii jest 

 

 jj Hn

Bieg wsteczny QFCrev ciepło do środowiska daje się odwracalnie. 

Można to zrobić tylko wtedy, gdy FC i środowiska mają ten sam 

etap. QFCrev szacowaną liczbę dodatnią w przypadku przeniesienia 

do FC. Praca odwracalna WFCrev wykonywane przez FC. 

INTERPRETACJA MODELI SOFC 



ROZWÓJ TECHNOLOGII SOFC 

• Oczekuje się, że zmniejszy się koszt takiej mocy do €1 000/kW; 

•  Zwiększenie sprawności elektrycznej i cieplnej odpowiednio 

60% i 90%; 

• Wydłużyć żywotność do 50 000 godzin; 

• Przewidywany czas zwrotu 5-6 lat. 
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The presentation is available on license  
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