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Magazyn energii elektrycznej - definicja

Magazyn (zasobnik) energii elektrycznej - instalacja elektroenergetyczna służąca do przechowywania energii 
elektrycznej w sposób pozwalający co najmniej na jej częściowe odzyskanie (o dwukierunkowym przepływie energii).
W jej skład wchodzi kilka modułów – urządzeń, współpracujących ze sobą, w tym wykorzystujących technologie 
umożliwiające, na drodze przemian energetycznych, magazynowanie energii. 



Podstawowe parametry 
techniczno-ekonomiczne 

•Maksymalna pojemność zasobnika energii elektrycznej.
•Zdolność gromadzenia energii, szybkość ładowania zasobnika energii elektrycznej.
•Moc podsystemu ładowania zasobnika energii elektrycznej (ograniczenia technologiczne, np. dla prostownika).
•Moc podsystemu rozładowania zasobnika energii elektrycznej (ograniczenia technologiczne, np. dla falownika).
•Koszt jednostkowy mocy zainstalowanej dla układu ładowania zasobnika (prostownik).
•Koszt jednostkowy mocy zainstalowanej dla układu rozładowania zasobnika (falownik).
•Roczny koszt eksploatacyjny (M&O).
•Sprawność podsystemu ładowania zasobnika energii elektrycznej (sprawność prostownika).
•Sprawność podsystemu rozładowania zasobnika energii elektrycznej (sprawność falownika).
•Sprawność całkowita magazynu energii elektrycznej (z uwzględnieniem sprawność baterii akumulatorów).
•Procentowy poziom samorozładowania w jednostce czasu.
•Zakładany lub możliwy okres eksploatacji danej aplikacji. 
•Zakładana liczba cykli pracy przy zachowaniu pełnej funkcjonalności.
•Granica głębokiego rozładowania wynikająca z fizyki działania magazynu energii elektrycznej, jeśli istnieje potrzeba 
jej określenia. 
•Dynamika (czas wejścia do pracy z pełną mocą) definiująca możliwe obszary aplikacyjne dla poszczególnych 
technologii magazynowania energii elektrycznej.
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Topologie umożliwiające realizację układu 
bateryjnego zasobnika energii 



Wybrane technologie MEE – parametry techniczne

Technologia Zakres 
mocy

Energia 
(pojemność)

Czas 
rozładowania

Okres eksploatacji Czas odpowiedzi Sprawność Gęstość energii Nakłady jednostkowe

- MW MWh godziny Lata (cykle) - % Wh/kg; Wh/l €/kW

Baterie kwasowo-ołowiowe pojedyncze 10 >20 15 (3000) milisekundy 75-80 35 Wh/kg

Baterie przepływowe 10 pojedyncze Pojedyncze 20 (>12000) milisekundy 70-75 25 Wh/l

Baterie litowo-jonowe 50 10 4 20 (10000) milisekundy >90 180 Wh/kg

Baterie litowo-metalowo-
polimerowe

pojedyncze pojedyncze - - milisekundy - 100 Wh/kg

Baterie sodowo-siarkowe
(300 – 350 ⁰C)

50 350 7 <15 (5000) Milisekundy (temperatura 
nominalna baterii)

85 120 Wh/kg

Baterie niklowo-kadmowe 40 pojedyncze pojedyncze 20 (5000) milisekundy 70 70 Wh/kg

Baterie niklowo-metalowo-
wodorkowe

pojedyncze pojedyncze pojedyncze 15 (5000) milisekundy 70 80 Wh/kg

CAES adiabatyczny >100 10000 Kilkadziesiąt >30 minuty 70 n.d.

CAES klasyczny >100 10000 Kilkadziesiąt >30 minuty 55 n.d.

LAES (ciekłe powietrze) >100 10000 24 40 (30000) >5 min 25-70 n.d.

Elektrownie wodne 
pompowe

3000 100000 kilkadziesiąt >80 sekundy-min 80 n.d.

Wodór >100 >1000 dni - tygodnie 30 sekundy-min 40 n.d.

Superkondensatory pojedyncze 0,01 sekundy-min 10 (1000000) milisekundy 90 7 Wh/kg
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Szacunkowe zestawienie kosztów
budowy bateryjnego MEE

Parametry techniczne i koszt inwestycyjny zasobnika bateryjnego

Moc zasobnika 10 MW

Liczba przetwornic co najmniej 2

Moc przetwornicy 10 MW

Napięcie DC 1000 V

Prąd DC 10 kA

Czas rozładowania 5 h

Liczba monobloków w „łańcuchu” 500 szt.

Liczba „łańcuchów” 25

Typ akumulatora kwasowo-ołowiowe z płytą pancerną

Pojemność akumulatora 2000 Ah

Okres eksploatacji akumulatorów 15 lat ( 2000 cykli)

Zajmowana objętość Minimum1750 m3 (tylko baterie)

Koszt inwestycyjny pojedynczego monobloku ok. 1700 zł

Koszty jednostkowy przetwornic energoelektronicznych 1000 zł/kW (1200 zł/kW – układ dwukierunkowy) – tyrystorowa
1300 zł/kW (1600 zł/kW – układ dwukierunkowy) - tranzystorowa

Koszt inwestycyjny zasobnika (akumulatory +  przetwornice), zł Ok. 44 mln



strona 7

Problematyka eksploatacji baterii 
akumulatorów elektrochemicznych
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Problematyka eksploatacji baterii 
akumulatorów elektrochemicznych
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Problematyka eksploatacji baterii 
akumulatorów elektrochemicznych
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Problematyka eksploatacji baterii 
akumulatorów elektrochemicznych

Continuous discharge current: 300A (6C)

Maximum discharge current: 900A (15C)

Weight: about 1.895KG

Size (mm): 66 (diameter) x318

Cycle life: up to 100,000times 
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Dziękuję za uwagę 

Robert Samborski, Instytut Łączności w Warszawie


