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Rynek magazynów energii dużej pojemności

• Magazyny o dużej pojemności (4 do 12+ godzin) – przewidywany wzrostu rynku 

o 8-krotnie do 2025 r. osiągając 16Mld dolarów na całym świecie.

• Czas magazynowania od 4 do 10 godzin i duża ilość cykli wymagana również ze 

względu na cykl produkcji energi z farm słonecznych i wiatrowych i konieczność 

przesunięcia produkcji w czasie

Prognoza magazynów dużej pojemności

Według regionów

Prognoza pojemności magazynów

według czasu trwania
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VIONX odpowiada na potrzeby agresywnie rozwijającego się rynku
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Przypadki użycia Zdolności 

produkcyjne i 

rezerwy

Optymalizacja 

aktywów

transmisji i 

dystrybucji

Solar Energy 

Shifting 

(przesunięcie

produkcji w 

czasie)

Wind Energy 

Shifting

(przesunięcie

produkcji w 

czasie)

Czas trwania 2-8 godzin 2-8 godzin 4-6 godzin 4-10 godzin

Roczny wymóg dotyczący ilości cyklów 200-800 50-600 200-365 200-365

Czas wymaganej produkcji energii ✓ ✓

Zarządzanie szczytowym popytem ✓

Przeciążenia w linii przesyłowej ✓

Niezawodność i adekwatność ✓

Mikrosieci ✓ ✓ ✓

Arbitraż ✓ ✓ ✓ ✓

Odroczenie inwestycji ✓

(Źródło: Navigant Research)

Zastosowania magazynów energii o dużej pojemności

przypadki użyciaSystem VIONX jest optymalny dla wielu zastosowań w różnych przypadkach 

użycia.
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Magazynowanie energii:

• Umożliwia przesunięcie energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w celu dostosowania jej do 

zapotrzebowania konsumentów

• "...może się okazać jednym z najbardziej dochodowych i niezbędnych zastosowań magazynowania energii w 

dłuższej perspektywie czasowej." *

*Źródło: Navigant Research Report, Long Duration Energy Storage, Q42018

Przesunięcie energii wiatrowej Przesunięcie energii słonecznej

Przesunięcie czasu wykorzystania energii

Przenoszenie obciążenia odnawialnego wymaga długotrwałego rozładowania.
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Wyzwanie: szczytowy popyt konsumencki:

• Przekroczenie szerokości pasma linii transmisyjnej i przeciążenie linii

• W przypadku braku zabezpieczenia linii może dojść do kaskadowego wyłączenia i niestabilności systemu

• Bardzo kosztowna konieczna rozbudowa infrastruktury i modernizacja linii przesyłowych

Zalety zastosowania magazynu energii:

• Przechowuje energię, gdy linie elektryczne, podstacje i inne urządzenia mają rezerwy przesyłowe, a 

następnie rozładowuje energię, aby sprostać szczytowym wymaganiom konsumentów

• Zastosowanie omożliwia istotne opóźnianie lub unikanięcie modernizacji aktywów z sektora T&D

• Znaczna poprawa wykorzystania istniejącej infrastruktury T&D

Popyt konsumentów
Zdolność przesyłowa linii

Transmisja i dystrybucja: Kontrola popytu szczytowego
Wykorzystanie magazynów energii o dużej pojemności w celu uniknięcia kosztownej modernizacji 

linii przesyłowej.
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Wyzwanie: przeciążenie linii przesyłowej:

• Występuje, gdy zdolność wytwórcza przekracza zdolność przesyłową linii przesyłowej

• Skutki w postaci utraconych dochodów w związku z ograniczeniem produkcji energii elektrycznej

• Łagodzenie skutków zazwyczaj obejmuje kosztowną rozbudowę infrastruktury i modernizację linii przesyłowych

Zalety zastosowania magazynu energii:

• Przechowywanie energii w przypadku, gdy jej wytwarzanie przekracza możliwości infrastruktury przesyłowej oraz 

rozładunek energii w przypadku niskiej zdolności wytwórczej

• Umożliwienie cyklicznego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w celu pełnego wykorzystania infrastruktury 

T&D.

• Umożliwienie opóźniania lub unikania modernizacji aktywów z sektora T&D

Popyt konsumentów
Zdolność przesyłowa

Transmisja i dystrybucja: kontrola zapotrzebowania
Wykorzystanie magazynów energii o dużej pojemności w celu uniknięcia kosztownej modernizacji 

linii przesyłowej.

6



Poufne

Północno-południowe „wąskie gardło” w Niemczech

• W 2017 r. ~ jedna trzecia niemieckiej energii elektrycznej 

pochodziła ze źródeł odnawialnych - w tym 13,5% z farm 

wiatrowych

• Ponad dwie trzecie niemieckiegiej produkcji energii z farm 

wiatrowych znajduje się w północnych i północno-

wschodniej części kraju

• Na południu i zachodzie kraju znajdują się największe 

ośrodki logistyczno-przeładunkowe z przemysłem i dużymi 

obszarami metropolitalnymi

USA Środkowy Zachód

• Centralna część USA jest dobrze nadaje się do 

produkcji energii z farm wiatrowych, wiele otwartych 

terenów i dobry wiatr. 

• Odległość od ośrodków obciążenia stwarza problemy 

przesyłowe dla T&D

Przeciążenie linii przesyłowej: Przykłady

Przeciążenie linii jest problemem globalnym o bardzo dużej skali
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Długi czas przechowywania może obsługiwać zdolnośći produkcyjne w celu: 

• spełnienia zarówno wymogów prawnych, jak i technicznych dotyczących zdolności rezerw energetycznych 

w sieci, w tym rezerwy wirującej i rezerwy nie wirującej

• spełniać wymogi adekwatności. Na przykład, Kalifornia wymaga, aby projekty magazynów energii miały 4 

godziny pełnego czasu rozładowania mocy w celu spełnienia wymagań

• spełnianie wymogów dotyczących zdolności przesyłowych przy jednoczesnym świadczeniu pomocniczych 

usług sieciowych

• Adekwatność: zdolność systemu elektrycznego do zaspokojenia 

zapotrzebowania na energię elektryczną i potrzeb energetycznych 

klientów w każdym czasie

• Normy niezawodności NERC określają wymagania dotyczące 

niezawodności w planowaniu i obsłudze północno-amerykańskiego

systemu zasilania energią elektryczną

• Normy ISO są prawnie wymagane w celu spełnienia wymagań 

dotyczących pojemności i rezerw, które są zazwyczaj dostarczane wraz z 

nimi:

• Rezerwy wirujące - do 60 minut pojemności w ciągu 10 sek.

• Rezerwy nieobrotowe - do 8 godzin przechowywania w ciągu 10 

min.

Rezerwy mocy: Niezawodność i adekwatność

Wykorzystanie magazynów energii o dużej pojemności w celu zapewnienia

„zielonych” rezerw energetycznych w sytuacjach awaryjnych systemu
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Magazyny o dużej pojemności umożliwiają:
• Funkcjonowanie mikrosieci i pracę wyspową systemów 

energetycznych opartych o odnawialne źródła energii
• Stopniowe odejście (zwiększenie sprawności) i 

ostatecznie pełne odejście od konwencjonalnego 
wytwarzania energii z wykorzystaniem paliw kopalnianych

• Magazyny energii o długim czasie działania zapewniają 
doskonały substytut dla zrównoważenia i rezerw

Mikrogrid:

• jest to zlokalizowany system elektroenergetyczny 

obejmujący źródła i obciążenia, które mogą działać 

w połączeniu z tradycyjną siecią rozległą lub 

odłączone i pracujące w trybie wyspowym

• Oparte na czystych, tanich źródłach odnawialnych 

jest w coraz większym stopniu podstawowym 

źródłem energii dla sieci elektroenergetycznych. 

Energia OZE + magazyn energii z dużą pojemnością
Mikro-sieć

Elastyczność OZE i mikro-sieci (I)

Energia odnawialna wymaga długotrwałego rozładowania
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Dłuższy czas przechowywania energii: 

• jest konieczny, aby w pełni odejść od uzależnienia 

od konwencjonalnego wytwarzania energii za 

pomocą paliw kopalnianych

• jest szczególnie prawdziwe w przypadku 

mniejszych i wyspowych mikrosieci, które nie mogą 

polegać na sąsiednich sieciach

• może zaspokoić dzienne zapotrzebowanie 

cykliczne i utrzymywać część z nich w rezerwie na 

"deszczowy dzień".

• Wzrost pojemności w połączeniu z energią 

słoneczną maksymalizuje roczną produkcję energii

% Energia dostarczana przez farmę PV 10MWp + 

magazynowanie

Elastyczność OZE i mikro-sieci (II)

(II)Roczna produkcja energii PV jest maksymalizowana przy zastosowaniu  

magazynu energii o dużej pojemności
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Moc magazynu energii (MW)
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• Wprowadzenie pojazdów elektrycznych będzie miało wpływ na rynek energii: Pozytywne Przy właściwym zarządzaniu - Negatywne 
przy braku kontroli

• Prognozy rynkowe wskazują, że pojazdy elektryczne będą miały wpływ na około połowę światowego rynku energii

• W 2040 roku:

• 50% energii zostanie wykorzystane przez cztery regiony (Chiny, Stany Zjednoczone, UE i Indie)

• 89% pojazdów elektrycznych zostanie rozmieszczonych w tych regionach

• Pozostałe 50% świata będzie miało tylko 10% pojazdów elektrycznych

• Szacunki dotyczące energii z Exxon Mobil 2018 Outlook for Energy: a view to 2040
• EV szacuje IEA.ORG. Uwaga: Pozostałe kraje Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki nie zostały podzielone 

oddzielnie, ale połączone w „Rest of World”.

Pojazdy elektryczne i energia na świecie

Oczekiwany wpływ na infrastrukturę sieci przy przewidywanym wzroście liczby 

pojazdów elektrycznych
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• System VIONX działa jak bufor do sieci, aby 

umożliwić szybkie ładowania EV bez 

kosztownej modernizacji sieci T&D.

• Zmniejsza rozmiar wzajemnych połączeń 

sieciowych o około jedną trzecią

• Pozwala na uniezależnienie solarnych + 

magazynowych stacji szybkiego ładowania od 

sieci

• Oferuje niskie koszty eksploatacji ze względu 

na brak degradacji w wyniku cyklu pracy 

akumulatora lub braku czasu pracy

• Badanie Wood Mackenzie (GTM) Texas EV 

charging study identyfikuje problem z szybkim 

wdrożeniem ładowania w sieci

• Typowy akumulator EV wymaga 1200KW mocy 

przy założeniu 5-minutowego ładowania

• 72GW mocy sieciowej, jeżeli tylko 0,25% 

aktualnie zarejestrowanych pojazdów w Teksasie 

to pojazdy elektryczne.

• 72 GW to moc szczytowa całej sieci ERCOT Grid.
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Wykorzystanie szybkiej ładowarki

Rozwiązanie problemu ograniczeń w zakresie sieciOgraniczenie sieci wspierające ładowanie pojazdów elektrycznych

Rozwiązanie stacji ładowania EV

Infrastruktura energetyczna jest wąskim gardłem 

dla wzrostu EV + Szybkie ładowanie
Magazyny VIONX mogą odegrać kluczową rolę w umożliwieniu szybkiego ładowania
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Niezrównana, sprawdzona wydajność
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Li-ion

Baterie ołowiowe

30

* Technologia VIONX zapewnia również spełnienie wszystkich wymagań w zakresie wydajności na krótki czas, a także możliwość długiego czasu trwania, ze względu 

na milisekundowy czas reakcji.
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4                                             10

Czas trwania pomocy (godziny)

Połączenie 4 - 10+ godzina* rozładowania i 30-letniej żywotności przy pełnej mocy i

nieograniczonej cykliczności

Inne akumulatory przepływowe
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VIONX –magazynowanie energii bez ograniczeń

BEZPIECZEŃSTWO

Niepalny

Bez ryzyka wycieku

4 - 10+ GODZIN ENERGII

Niezrównany cenowo

NIEOGRANICZONA

CYKLICZNOŚĆ

Brak degradacji w

30-letniej

żywotności

BANKABLE

Zweryfikowany

Ocena A+ dla ubezpieczycieli
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DLA ENERGETYKI

1 do 100MW i wyżej.


