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Aby czasowo nie wyłączać odnawialnych źródeł energii... Magazyn energii 
 
Autorzy: Włodzimierz Kotowski, Eduard Konopka 
 
(„Energia Gigawat” – nr 10/2013) 
 

 
W tych krajach, w których rozwija się intensywnie wytwórczość energii elektrycznej z 

energii wiatru oraz słońca, nasilają się problemy z jej magazy-nowaniem. W następstwie 
występujących zaburzeń dochodzi – szczególnie na terenie RFN – do coraz częstszych 
wyłączeń w ruchu elektrowni wiatrowych oraz fotowoltaicznych. Problem rozbudowy 
instalacji magazynowania energii elektrycznej można złagodzić przez rozbudowę krajowej 
sieci jej przesyłu, ale są to bardzo kosztowne inwestycje. 

 
Zagadnieniom magazynowania energii elektrycznej poświęcono dwie 

międzynarodowe konferencje: pierwszą „Energy Storage” w Dusseldorfie w dniach 13-
14.03.2012, drugą „Fachforum Energiespeicher” w Kolonii, w okresie  
19-20.03.2012 (K.Garus, Sonne Wind & Warme, 34,6,2012). Podczas tych obrad 
stwierdzono, że konieczne jest opracowanie nowych, wysokosprawnych procesów 
magazynowania omawianego nośnika energii, nad którymi w Niemczech prowadzi się 
intensywne, kosztowne działania badawczo-rozwojowe. 

 
Podczas obrad obu, wyżej wymienionych konferencji stwierdzono, że wielkość 

koniecznych do wybudowania magazynów energii elektrycznej winna wynosić 200% 
zainstalowanych mocy elektrowni wiatrowych oraz 350% instalacji fotowoltaicznych. 
 
Najefektowniejszymi magazynami energii elektrycznej są elektrownie szczytowo-pompowe, 
lecz w Niemczech oraz w Polsce występuje niedobór koniecznych konfiguracji terenowych. 
W tej sytuacji trzeba przede wszystkim budować podziemne magazyny i to zarówno dla 
wodoru, czy metanu – najefektywniej w kawernach po kopalniach soli wg rys. 1-2, jak i 
elektrownie szczytowo-pompowe, ale w wyeksploatowanych kopalniach węgla oraz rud 
metali, co ilustrują rys. 3-4. 
 
Kawerny po wyrobiskach kopalń można wykorzystać również do magazynowania energii 
elektrycznej w postaci sprężonego powietrza pod ciśnieniem 7 MPa.  
W szczycie zapotrzebowań na energię elektryczną to sprężone powietrze bywa 
wykorzystywane w klasycznej turbinie gazowej, sprzężonej z elektrogeneratorem. 

 
Jednym z najbardziej już dostępnych rozwiązań omawianego wyżej problemu okazuje 

się znacznie rozbudowana sieć gazu ziemnego ze swoimi ogromnymi, podziemnymi 
zbiornikami buforowymi tak w Niemczech, jak i w Polsce. 

 
Równolegle z rozbudową wytwórczości energii elektrycznej z promieniowania 

słonecznego jak i z energii wiatru, zwiększa się jej produkcja z różnorakich odpadów 
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organicznych oraz określonych roślin w biogazowniach. Tak wytworzony biogaz zawiera 60 -
70% objętościowych metanu, a resztę stanowi przede wszystkim CO2. 

 
 

 
Źródło: KBB UT 

 
Rys. 1.   Magazynowanie wodoru lub metanu w kawernie po kopalni soli. 

 
 
Energię słoneczną magazynuje przyroda przede wszystkim w postaci biomasy. Rośliny, które 
uprawia nie tylko rolnictwo, magazynują 1% energii promieniowania słonecznego. Po 
przetworzeniu niektórych z nich w biogaz, ta efektywność procesu przetwarzania energii 
słonecznej maleje do 0,5%. 
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Niemcy zamierzają do 2050 roku wytwarzać 85% energii elektrycznej z odna-wialnych 
źródeł, głównie z energii wiatru i promieniowania słonecznego. 

 
W poszukiwaniach nowego systemu magazynowania energii elektrycznej w 

gigantycznej skali w Niemczech oraz w Polsce, dostrzega się proces magazynowania energii 
słonecznej przez rośliny. Tu woda z wchłanianym CO2 w liściach, w obecności chlorofilu 
oraz z udziałem promieniowania słonecznego, w ramach fotosyntezy przetwarza powyższe do 
tlenu oraz biomasy poprzez glukozę. Wiadomo powszechnie, że określone rośliny – 
przykładowo kukurydzę – przerabia się obecnie na ogromną skalę w biogaz. Katalityczne 
przetwarzanie dwutlenku węgla z wodorem do metanu, metanolu czy ropy syntetycznej jest 
znane od wielu lat i opanowane w skali przemysłowej.  
 
Wystarczy zatem okresowo nadmiarową energię elektryczną skierować do elektrolizy wody, a 
uzyskany wodór w relatywnie prostym procesie poddać reakcji z odpadowym CO2, aby 
uzyskać metan, stosowany powszechnie jako gaz ziemny, co ilustruje rys. 2. 
 
 

 
Źródło: Michael Sterner, Michael Specht 
 
Rys. 2. Schemat procesowy przetwarzania wiatrowej oraz solarnej energii elektrycznej w metan i 

jego magazynowanie w krajowej sieci gazu ziemnego wraz z jej zbiornikami buforowymi. 

 
 
W takich krajach jak Polska, czy Niemcy istnieją silnie rozbudowane sieci 

rurociągowe wraz z podziemnymi magazynami gazu ziemnego, wypełnione tym gazem w 
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RFN w ilościach równoważnych 120 TWh, a w Polsce około 70 TWh energii elektrycznej. Po 
prostu tak wytworzony „odnawialny metan” jest nośnikiem energii o wysokiej gęstości. 
Można go przetwarzać w  turbinach gazowych, czy w elektrowniach lub elektrociepłowniach 
wodno-parowych do energii elektrycznej i ciepła użytkowego. Pozyskiwany w powyższy 
sposób metan z dwutlenku węgla i wodoru jest w dodatku doskonałym paliwem dla pojazdów 
drogowych. 

 
W zaprezentowanym obiegu od elektryczności przez metan, z powrotem do energii 

elektrycznej i ewentualnie wspólnie z ciepłem użytkowym spora część energii jest tracona, ale 
w ostatecznym bilansie jest to korzystniejsze od konieczności okresowego wyłączania z 
eksploatacji wiatraków energetycznych i baterii fotowoltaicznych, gdy występuje chwilowa 
nadwyżka produkowanego w/w nośnika energii. Rozbudowa określonego systemu 
magazynowania energii elektrycznej jest bowiem równie ważna, jak rozbudowa 
odnawialnych nośników energii. 

 
Innym, doskonałym sposobem magazynowania energii elektrycznej okazują się 

elektrownie drugiej generacji, obejmujące przepompownie wody. Są one przyjazne 
przyrodzie. Istota ich budowy oraz działania jest znana od ponad stu lat, a w dodatku 
charakteryzuje je wysoki stopień sprawności, oscylującej w granicach  
75 – 80%. 

 

 
Źródło: J.Reuther 

 
Rys. 3. Schemat procesowy szczytowo-pompowej elektrowni wodnej na terenie wyeksploatowanej, 

odkrywkowej kopalni węgla brunatnego. 

1 – Naziemny zbiornik wody;  2 – Zalane woda wyrobisko odkrywkowej kopalni węgla brunatnego;  
3 – Rurociąg z turbiną wodną, sprzężoną z elektrogeneratorem;  
4 – Jedna z czterech przepompowni wody do naziemnego zbiornika. 
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Źródło: J. Reuther 

 
Rys. 4. Schemat procesowy szczytowo-pompowej elektrowni wodnej na terenie wyeksploatowanej, 

głębinowej kopalni węgla kamiennego, sprzężonej z pompą ciepła gminnej sieci grzewczej. 

1 – Naziemny zbiornik wody;  2 –Rurociąg z turbiną wodną, sprzężoną z elektrogene-ratorem;   
3 – Zalany woda dół kopalni;  4 – Jedna z czterech przepompowni wody do naziemnego zbiornika;   
5 – Wymienniki ciepła sprzężone z pompą ciepła gminnej sieci grzewczej;   6 – Woda ze skał wokół 
kopalni;   7 – Woda na dole w kopalni;  8 – Sieć geotermalna;  9 – Wodna sieć elektrowni szczytowo-
pompowej. 

 
W tej zmodyfikowanej technologii problem różnicy wysokości poziomów między którymi 
przepływa woda z wyżej zlokalizowanych zbiorników w dół poprzez turbinę sprzężoną z 
elektrogeneratorem, a z powrotem tłoczona pompami, rozwiązano poprzez wykorzystanie 
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wyeksploatowanych wyrobisk, tak w odkrywkowych kopalniach węgla brunatnego, jak i 
głębinowych węgla kamiennego. Schemat tego typu szczytowej elektrowni wodnej na terenie 
wyeksploatowanej, odkrywkowej kopalni węgla brunatnego ilustruje rysunek 3. Natomiast 
rysunek 4 przedstawia wykorzystanie wyeksploatowanej, głębinowej kopalni węgla 
kamiennego jako dolnego zasobnika w szczytowej elektrowni wodnej . Tu uwzględnia się 
oczywiście nieustanne przenikanie wody z otaczających skał. Skoro woda w tego typu 
kopalniach bywa w dodatku ciepła, to opłaca się podczas jej pompowania do górnego 
zasobnika przepuścić w części przez podgrzewacz pompy ciepła. Tą drogą można relatywnie 
tanio ogrzewać zimą, rozbudowaną siecią ciepłowniczą otaczające osiedla miejskie. 
 

Znany w świecie koncern energetyczny RWE Power AG zaangażował się w budowę 
tego typu szczytowych wodnych elektrowni. Jedną z nich zbudował wspólnie z koncernem 
Societe Electrique de J’Our w luksemburskiej miejscowości Vianden. Ta, jako dolny 
zasobnik wody wykorzystuje wyeksploatowaną kopalnię węgla kamiennego oraz sąsiednią 
kawernę i posiada turbinę sprzężoną z elektrogeneratorem o mocy 1096 MW. Okazała się 
bardzo opłacalną i dzięki temu bywa obecnie rozbudowywana o 200 MW (A. Weingartner; 
Sonne Wind & Warme, 234, 8, 2011). 
 
W naszym kraju przed dwudziestoma laty zalano wodą kopalnie węgla kamiennego w okręgu 
wałbrzyskim i ubolewać należy wobec faktu, że dotychczas nie rozważono ich wykorzystania 
dla zainstalowania na ich terenie elektrowni szczytowo-pompowej nowej generacji. 

 
W podsumowaniu niniejszej rozprawy trzeba podkreślić fakt, że bez rozwoju w/w 

magazynów energii elektrycznej nie będzie możliwy intensywny rozwój elektrowni 
przetwarzających energię słońca oraz wiatru również w naszym kraju. 

 


