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Techniki akumulacji energii – część 1
Energy storage technology – part 1

MICHAŁ	POMORSKI,	ARTUR	NEMŚ,	ZBIGNIEW	GNUTEK

Wprowadzenie

Energia	jest	jednym	z	najważniejszych	dóbr	niezbędnych	do	życia.	Zapotrzebowa-
nie	na	nią	jest	zmienne	w	czasie,	jak	również	na	jej	formę	użytkową.	Do	użytkowych	
form	energii	(tj.	takich,	które	są	człowiekowi	niezbędne	do	realizacji	jego	kulturotwór-
czych	misji)	zalicza	się:
	– energię	chemiczną,
	– ciepło,
	– energię	mechaniczną	(kinetyczną,	potencjalną,	sprężystą,	grawitacyjną	i	akustyczną),
	– energię	elektromagnetyczną	(w	tym	światło,	fale	radiowe,	promieniowanie	Roentge-

na	i	inne),
	– energię	elektryczną	(elektrostatyczną,	elektrodynamiczną),
	– energię	jądrową,	
	– energię	magnetyczną.

Formy	te	zazwyczaj	nie	występują	w	przyrodzie	w	postaci	przydatnej	do	bezpośred-
niego	wykorzystania.	Należy	 zrealizować	proces	 choćby	 jej	 częściowej	 konwersji	 do	
postaci	niezbędnej	do	użycia	z	pierwotnych	form	energii.	Zaliczyć	do	nich	można:
a)	 paliwa	kopalne	(węgiel	kamienny,	brunatny,	torf,	łupki,	ropa	naftowa,	gaz	ziemny),
b)	 biomasę,
c)	 paliwa	jądrowe,
d)	 promieniowanie	słoneczne,
e)	 energię	wiatru	(energia	kinetyczna	mas	powietrza),
f)	 hydroenergię	(energia	kinetyczna	i	potencjalna	cieków	wodnych),
g)	 geotermię.

Szczególnego	znaczenia	akumulacja	energii	nabiera,	gdy	zwraca	się	coraz	większą	
uwagę	na	zwiększenie	wykorzystania	energii	ze	źródeł	odnawialnych	i	odpadowych,	
które	cechują	się	dużą	zmiennością	konwersji	energii,	a	często	pojawiają	się	w	innym	
czasie	i	miejscu	niż	potrzeby	energetyczne.

Magazynowanie	energii	może	pozwolić	na	osiągnięcie	szeregu	korzyści,	do	których	
można	zaliczyć	[4]:
	– redukcję	kosztów	energii,
	– zmniejszenie	zużycia	energii,
	– zwiększenie	bezpieczeństwa	energetycznego,
	– poprawę	stanu	środowiska,	zwłaszcza	czystości	powietrza,
	– wzrost	elastyczności	systemów	energetycznych,
	– zmniejszenie	rozmiarów	urządzeń,
	– lepsze,	bardziej	sprawne	i	efektywne	wykorzystanie	aparatury,
	– zachowanie	paliw	pierwotnych	(kopalnych),
	– redukcja	emisji	zanieczyszczeń	do	atmosfery.

Magazynowanie	 można	 podzielić	 według	 wielu	 kryteriów.	 Do	 najważniejszych	
można	zaliczyć:
1.	 Kryterium	stosowania	mechanizmów	konwersji	energii:
	– magazynowanie	bezpośrednie	–	akumulacja	energii	w	użytkowej	końcowej	postaci,
	– magazynowanie	pośrednie	–	akumulacja	energii	w	postaci	nośnika,	z	którego	koń-

cową	formę	użytkową	uzyskujemy	w	wyniku	ponownej	konwersji	energii.
2.	 Kryterium	długości	okresu	magazynowania:
	– magazynowanie	ultrakrótkie	–	do	kilkudziesięciu	sekund,
	– magazynowanie	krótkookresowe	–	do	24	godzin,
	– magazynowanie	średniookresowe	–	od	1	do	30	dni,
	– magazynowanie	długookresowe	–	powyżej	1	miesiąca.

3.	 Kryterium	podziału	ze	względu	na	metody	i	techniki	akumulacji	energii:
a)	 mechaniczne	systemy	akumulacji	energii:
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	– akumulatory	energii	potencjalnej	(układy	hydropompowe),
	– akumulatory	sprężonego	powietrza,
	– akumulatory	energii	kinetycznej	(koła	zamachowe),

b)	 elektryczne	systemy	akumulacji	energii:
	– kondensatory	elektryczne,
	– układy	magnesów	nadprzewodzących,

c)	 elektrochemiczne	systemy	akumulacji	energii:
	– ogniwa	galwaniczne	–	akumulatory,

d)	 termiczne	systemy	akumulacji	energii:
	– z	wykorzystaniem	pojemności	cieplnej	substancji,
	– z	wykorzystaniem	ciepła	utajonego,

e)	 chemiczne	systemy	akumulacji	energii,
f)	 biologiczne	systemy	akumulacji	energii.

Każda	z	wyszczególnionych	powyżej	technik	cechuje	się	odmiennymi	parametrami	opisującymi	przydatność	do	akumulacji	ener-
gii,	do	których	można	zaliczyć:
	– gęstość	zakumulowanej	energii,
	– maksymalną	gęstość	strumienia	energii,
	– efektywność	akumulacji	energii,
	– czasookres	przechowywania	energii,
	– czas	rozładowywania	akumulatora,
	– okres	użytkowania	akumulatora,
	– jednostkowy	koszt	inwestycyjny,	
	– jednostkowy	koszt	eksploatacyjny.

Metody i techniki akumulacji energii

Mechaniczne systemy akumulacji energii

Układy hydropompowe
Elektrownie	 szczytowo-pompowe	 wykorzystują	 jedną	 z	 najstarszych	 technik	 akumulacji	 energii.	 Nadwyżka	 energii	 elektrycznej	

w	sieci	jest	wykorzystywana	do	przepompowania	rurociągiem	wody	ze	zbiornika	dolnego	do	górnego.	Odzyskanie	energii	elektrycznej	
następuje	w	momencie	wystąpienia	niedo-
boru	 energii	 w	 sieci	 elektrycznej.	 Woda	
spływając	do	zbiornika	dolnego	przepływa	
przez	turbinę	wodną,	która	jest	połączona	
z	prądnicą.	Pierwsza	elektrownia	tego	typu	
w	Polsce	powstała	w	1971	 roku	w	Żydo-
wie.	Największą	zaś	 jest	Elektrownia	Żar-
nowiec	o	mocy	716	MW.	Całkowita	moc	
elektrowni	 szczytowo-pompowych	 w	 pol-
skim	systemie	elektroenergetycznym	wynosi	
1757	MW.	

Akumulatory	 tego	 typu	 cechują	 się	
bardzo	 dużymi	 pojemościami,	 prostotą	
konstrukcji	 oraz	 niskimi	 kosztami	 eksplo-
atacyjnymi.	Ważną	zaletą	tych	elektrowni	
jest	 bardzo	 szybkie	 uruchamianie.	 Pełną	
moc	 osiągają	 po	 kilku	 minutach.	 Wadą	
tego	typu	rozwiązań	akumulacji	energii	są	
wysokie	 koszty	 inwestycyjne.	 Wymagają	
również	 odpowiedniego	 ukształtowania	
terenu,	 ponieważ	 składają	 się	 z	 dwóch	
zbiorników	pomiędzy	którymi	musi	 istnieć	
znaczna	 różnica	 poziomów.	 Moc	 elek-
trowni	i	energia	możliwa	do	zakumulowa-
nia	jest	zależna	od	trzech	parametrów.	Im	
większa	 różnica	 wysokości	 pomiędzy	
zbiornikami	 i	pojemności	 tych	zbiorników	
tym	 więcej	 energii	 można	 zakumulować.	
Im	większy	przepływ	przez	układ	turbino-
wy	tym	większą	moc	można	uzyskać.

Ze	względu	na	rozwiązania	technicz-
ne	 elektrownie	 szczytowo-pompowe	

Rys. 1. 
Schemat  
elektrowni szczy-
towo-pompowej 
[1]
Fig. 1. Diagram of 
pumped-storage 
hydroelectricity [1]

Rys. 2. 
Schemat magazynowania energii w sprężonym powietrzu [33]
Fig. 2. Diagram of compressed air energy storage [33]
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można	podzielić	na	naziemne	i	podziemne.	W	elektrowniach	podziemnych	dolny	zbiornik	jest	wydrążony	w	skałach.	Często	są	to	
opuszczone	chodniki	kopalni.

Sprężanie powietrza
System	magazynowania	energii	z	wykorzystaniem	sprężonego	powietrza	opiera	się	na	podobnej	zasadzie	co	elektrownie	szczyto-

wo-pompowe.	Podczas	nadwyżki	energii	elektrycznej	w	systemie	elektroenergetycznym	jest	ona	pobierana	do	napędzania	stacji	sprę-
żania	służących	do	zatłaczania	powietrza	do	podziemnych	zbiorników.	W	szczycie	konsumpcji	energii	sprężone	powietrze	z	podziem-
nego	zbiornika	jest	kierowane	do	turbiny	gazowej	spalającej	paliwo,	w	której	jest	generowany	prąd	elektryczny	(rys.	2).	Dzięki	temu	
zabiegowi	 można	 zwiększyć	 sprawność	 układu	 turbiny	 poprzez	 wyeliminowanie	 stopnia	 sprężania	 powietrza,	 na	 którego	 napęd	
zużywa	się	ok.	60%	energii	mechanicznej	generowanej	w	turbinie.

Największym	problemem	w	budowie	tego	typu	akumulatorów	energii	jest	istnienie	odpowiedniego	zbiornika.	Najlepszymi	zbior-
nikami	do	przechowywania	sprężonego	powietrza	są	wyeksploatowane	kopalnie,	głównie	soli	lub	jaskinie	otoczone	twardymi	skała-
mi.	W	zbiornikach	powietrze	sprężane	jest	do	ciśnienia	ok.	7	MPa.	W	mniejszych	instalacjach	dedykowanych	do	akumulacji	energii	
ze	źródeł	odnawialnych	sprężone	powietrze	może	być	przechowywane	w	naziemnych,	stalowych	zbiornikach.

Taki	sposób	akumulacji	energii	ma	szereg	zalet	dla	systemu	elektroenergetycznego,	do	których	można	zaliczyć	przede	wszystkim	
zasilanie	systemu	podczas	szczytu	zapotrzebowania	oraz	poprawę	stabilności	sieci.	Kluczową	rolę	mogłyby	odegrać	w	zwiększaniu	
wykorzystywania	odnawialnych	źródeł	energii,	które	cechują	się	okresowością	działania	i	nieprzewidywalnością	produkcji,	zwłaszcza	
burzliwie	rozwijającej	się	energetyki	wiatrowej.

Koła zamachowe
Koła	zamachowe	znane	są	już	od	wieków,	jednak	od	niedawna	używane	są	do	akumulacji	energii.	W	rozwiązaniu	tym	akumu-

lowana	jest	energia	kinetyczna	w	postaci	momentu	pędu	obracającego	koła.	Podczas	ładowania	akumulatora	prędkość	obrotowa	
koła	zamachowego	rośnie,	a	podczas	rozładowywania	spada.	Na	ilość	zmagazynowanej	energii	wpływa	prędkość	obrotowa	koła	
zamachowego,	jego	masa	i	średnica	zgodnie	z	zależnością:

	 	 (1)

gdzie:
E	 –	 energia	kinetyczna	wirującej	masy,
m	 –	 masa	koła	zamachowego,
r	 –	 promień	koła	zamachowego,
w	 –	 prędkość	obrotowa	koła	zamachowego.

Koła	zamachowe	dzieli	się	ze	względu	na	prędkość	obrotową	na:
	– wolnoobrotowe	–	o	prędkości	do	10000	obr./min,	wykonywane	zazwyczaj	ze	stali,
	– szybkoobrotowe	–	o	prędkości	powyżej	10000	obr./min.,	ze	względu	na	znaczne	obciążenia	wykonywane	m.in.	z	kompozytów	

grafitowych	oraz	włókna	szklanego.

Elektryczne systemy akumulacji energii

Kondensatory elektryczne
Superkondensatory,	 są	 urządzeniami	

hybrydowymi	 baterii	 i	 kondensatorów.	
Podobnie	jak	w	przypadku	baterii	zbudo-

Rys. 3. 
System odzyskiwania energii kine-
tycznej [2]
Fig. 3. Kinetic energy recovery sys-
tem [2]

Rys. 4.  
Etapy pracy 
kondensato-
rów elektro-
chemicznych 
[1]
Fig. 4. Wor-
king steps of 
electrochemi-
cal capacitors 
[1] Rys. 5. 

Schemat urządzenia służącego do magazynowa-
nia energii z wykorzystaniem magnesów nad-
przewodzących [4]
Fig. 5. Diagram of superconducting magnetic 
energy storage [4]
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wane	 są	 z	 dwóch	 elektrod	 zanurzonych	
w	elektrolicie.	W	porównaniu	z	bateriami	
do	akumulacji	energii	nie	wykorzystuje	się	
reakcji	 chemicznych.	 W	 urządzeniach	
tego	typu	magazynowanie	energii	zacho-
dzi	 w	 wyniku	 wytworzenia	 kondensatora	
warstwy	podwójnej	na	granicy	faz	pomię-
dzy	elektrodą	i	elektrolitem.	Utworzony	on	
jest	z	ładunków	na	metalu	i	jonów	o	prze-
ciwnym	znaku	w	roztworze	bezpośrednio	
sąsiadującym	z	elektrodą	[3].

Pojemność	 kondensatora	 jest	 propor-
cjonalna	 do	 powierzchni	 elektrod,	 stałej	
dielektrycznej	 elektrolitu	 oraz	 odwrotnie	
proporcjonalna	 do	 odległości	 między	
okładkami	zgodnie	z	zależnością	[3]:

	 	 (2)

gdzie:
C	 –	 pojemność	kondensatora,
A	 –	 powierzchnia	elektrod,
e0	 –	 przenikalność	elektryczna	próżni,
er	 –	 względna	przenikalność	elektrycz-

na	ośrodka,
d	 –	 odległość	między	 okładkami	 kon-

densatora.

Zgodnie	z	zależnością	(2),	aby	uzyski-
wać	 wysokie	 wartości	 pojemności,	 a	 tym	
samym	 zmagazynowanej	 energii,	 należy	
do	 produkcji	 elektrod	 stosować	 materiały	
o	 rozwiniętej	 powierzchni,	 zmniejszać	
odległość	 pomiędzy	 elektrodami	 oraz	
zwiększać	względną	przenikalność	dielek-
tryczną	ośrodka.	Do	materiałów	elektrodo-
wych	należą	węgle	przewodzące	o	poro-
watej	strukturze,	tlenki	metali	przejściowych	
oraz	 polimery	 elektroaktywne.	 Jako	 elek-
trolity	stosowane	są	elektrolity	wodne,	nie-
wodne	z	rozpuszczalnikami	aprotycznymi	
oraz	ciecze	jonowe	[3].	

Układy magnesów nadprzewodzących
Magazynowanie	energii	w	polu	magne-

tycznym	 jest	 jedną	 z	 najbardziej	 przyszło-
ściowych	 technik	 akumulacji	 energii.	 W	 tej	
technologii	 energia	 jest	 magazynowana	
w	polu	magnetycznym	wytworzonym	przez	
przepływający	 prąd.	 Cechuje	 się	 wysoką	
sprawnością	 spowodowaną	 stosowaniem	
magnesów	nadprzewodzących	dzięki	czemu	
zanika	 opór	 elektryczny,	 szybką	 reakcją,	
możliwością	akumulacji	dużych	ilości	energii.	
Obecnie	 jest	 to	 jednak	 technologia	 bardzo	
droga	i	ciągle	będąca	w	fazie	badań.	Wadą	
tej	technologii	jest	też	konieczność	chłodzenia	
cewek	 magnesów	 nadprzewodzących	 do	
temperatur	kriogenicznych.

Elektrochemiczne systemy akumulacji 
energii

Elektrochemiczne	 systemy	 akumulacji	

Rys. 6. 
Ładowanie i rozładowywanie 
baterii elektrochemicznych [1]
Fig. 6. Charging and dischar-
ging	of electrochemical cells [1]

Rys. 8. 
Schemat baterii niklowo-kad-
mowej [34]
Fig. 8. Diagram of	 nickel-cad-
mium	cell [34]

Rys. 9. 
Schemat baterii litowo-jonowej [35]
Fig. 9. Diagram of	lithium-ion	cell [35]

Rys. 7. 
Schemat ogniwa kwasowo-oło-
wiowego [5]
Fig. 7. Diagram of	lead-acid	cell 
[5]
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energii	opierają	się	na	istnieniu	odwracal-
nych	 reakcji	 chemicznych.	 Składają	 się	
z	dwóch	elektrod:	ujemnej	(anody)	i	dodat-
niej	 (katody).	 Elektrody	 zanurzone	 są	
w	elektrolicie.

Akumulatory kwasowo-ołowiowe
Akumulatory	 kwasowo-ołowiowe	 są	

jednymi	 z	 najstarszych	 urządzeń	 służą-
cych	 do	 akumulacji	 energii	 elektrycznej.	
Cechują	 się	 one	 niskimi	 kosztami	 oraz	
stosunkowo	 wysoką	 sprawnością	 akumu-
lacji.	Do	wad	można	zaliczyć	małą	liczbę	
cykli	ładowania	(posiada	tzw.	efekt	pamięci)	oraz	pogorszenie	własności	akumulacyjnych	w	wysokiej	temperaturze	[1].	

Ogniwa	akumulatora	tego	typu	składają	się	z	dwóch	elektrod	ze	stopu	ołowiu	(rys.	7).	Anoda	wykonana	jest	z	materiału	aktyw-
nego	w	postaci	czystego	ołowiu,	a	katoda	w	postaci	tlenku	ołowiu.	Elektrolit	stanowi	wodny	roztwór	kwasu	siarkowego	o	stężeniu	
37%.	W	ogniwie	tym	podczas	poboru	prądu,	czyli	podczas	rozładowywania,	na	anodzie	zachodzi	reakcja	utleniania,	a	na	katodzie	
reakcja	redukcji.	Na	obydwu	elektrodach	podczas	rozładowywania	wytwarza	się	siarczan	ołowiu,	który	po	przejściu	w	stan	krysta-
liczny	staje	się	izolatorem	i	zmniejsza	pojemność	akumulatora.	W	trakcie	ładowania	akumulatora	zachodzą	takie	same	reakcje,	z	tym,	
że	w	odwrotnym	kierunku	[1].	

Akumulatory niklowe
Kolejną	grupę	akumulatorów	stanowią	akumulatory	niklowe.	Cechują	się	one	wysoką	energią	właściwą	możliwą	do	zakumulowa-

nia,	 jednakże	mają	one	wysokie	koszty	 i	dość	małą	 liczbę	cykli	używalności.	Mogą	być	one	stosowane	w	bardziej	ekstremalnych	
warunkach	niż	akumulatory	kwasowo-ołowiowe,	jak	również	nie	zmniejsza	się	ich	pojemność,	czas	życia	oraz	efektywność	akumu-
lacji	przy	całkowitym	rozładowywaniu	[1].	

Każde	ogniwo	tych	akumulatorów	składa	się	z	elektrody	dodatniej	wykonanej	z	wodorotlenku	niklu.	Elektrody	ujemne	występują	w	kilku	
rozwiązaniach	materiałowych:	metalicznego	kadmu,	żelaza,	gazowego	wodoru,	gazowego	wodoru	zaabsorbowanego	w	metalu,	cynku.	
Funkcję	elektrolitu	pełni	zwykle	wodorotlenek	potasu	[1].

Akumulatory litowo-jonowe
Baterie	litowo-jonowe	cechują	się	bardzo	wysoką	efektywnością	w	porównaniem	z	innymi	rozwiązaniami.	Są	zdolne	do	maga-

zynowania	 dużej	 ilości	 energii	 w	 jednostce	 masy.	 Niestety	 ich	 wadą	 jest	 wysoki	 koszt,	 który	 uniemożliwia	 rozwój	 tej	 technologii	
w	dużej	skali.	

Elektroda	dodatnia	tych	akumulatorów	zbudowana	jest	z	litowanego	tlenku	metalu,	anoda	składa	się	z	warstwowanego	grafitu,	
a	elektrolitem	są	sole	litu	rozpuszczone	w	organicznych	węglanach	[1].

Akumulatory sodowo-siarkowe
Akumulatory	sodowo-siarkowe	są	urządzeniami	pracującymi	w	temperaturze	około	300oC.	Cechują	się	dużą	liczbą	cykli	w	trakcie	

użytkowania,	wysoką	efektywnością	i	akumulowaną	energią	właściwą.	
Elektrody	tych	urządzeń	są	w	postaci	ciekłej:	elektrodą	ujemną	jest	roztopiony	sód,	a	elektrodą	dodatnią	roztopiona	siarka.	Funk-

cję	elektrolitu	pełni	zestalony	materiał	ceramiczny	zawierający	trójtlenek	aluminium	[1].

Akumulatory niklowo-sodowe
Akumulatory	nikolowo-sodowe	są	drugim	typem	baterii	wysokotemperaturowej.	Są	mniej	wrażliwe	na	przeładowanie	i	głębokie	

rozładowanie	niż	baterie	sodowo-siarkowe,	jednakże	cechują	się	mniejszymi	gęstościami	energii	i	mocy	niż	baterie	NaS.
Podobnie	jak	baterie	sodowo-siarkowe	mają	elektrodę	ujemną	wykonaną	z	roztopionego	sodu	i	funkcję	elektrolitu	pełni	zestalony	

materiał	ceramiczny	zawierający	trójtlenek	aluminium.	Różnicę	między	tymi	bateriami	można	zaobserwować	w	wykonaniu	elektrody	
ujemnej,	którą	w	tym	urządzeniu	stanowi	zestalony	chlorek	niklu.	Dodatkowo	stosuje	się	drugi	elektrolit	w	celu	szybkiego	transportu	
jonów	sodowych	z	elektrody	ujemnej	i	z	powrotem	[1].

Akumulatory cynkowo-bromowe
Baterie	cynkowo-bromowe	są	rozwiązaniem	z	przepływowym	elektrolitem.	Składają	się	one	z	dwóch	elektrod,	dwóch	elektrolitów	

i	separatora	elektrolitu.	Obydwa	elektrolity	są	wodnymi	roztworami	bromku	cynku.	Na	początku	pracy	elektroda	ujemna	posiada	minimal-
ną	ilość	przyłączonego	cynku	i	w	czasie	ładowania	cynk	odkłada	się	na	tej	elektrodzie.	Na	elektrodzie	dodatniej	podczas	ładowania	
powstaje	brom	elementarny.	W	baterii	tej	występuje	mikroporowaty	separator,	który	izoluje	elektrody	i	elektrolity	od	siebie,	a	jednocześnie	
pozwala	 jonom	cynku	 i	bromu	migrować	do	przeciwnego	 strumienia	przepływu,	 jednocześnie	hamując	przepływ	bromu	z	elektrody	
dodatniej	do	ujemnego	elektrolitu.	Podczas	wyładowywania	cynk	rozpuszcza	się	do	stanu	wodnego	i	reakcje	odwracają	się	[1].	

Aby	te	urządzenia	poprawnie	działały	muszą	być	całkowicie	rozładowywane.
Innym	 przykładem	 baterii	 przepływowych	 jest	 bateria	 siarkowo-bromowa.	 Sposób	 działania	 i	 jej	 własności	 są	 podobne	 do	

baterii	cynkowo-bromowych.	Różnica	występuje	w	materiałach,	z	których	zostały	wykonane	elektrody.	Elektrodę	dodatnią	stanowi	
bromek	sodu,	a	elektrodę	ujemną	wielosiarczek	sodu.	Budowę	baterii	siarkowo-bromowej	pokazano	na	rys.	10.
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Rys. 10. 
Schemat działania baterii 
przepływowej [36]
Fig. 10. Diagram of flow 
battery [36]


