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• Ekspert ds. rynku energii i technologii wodorowych w TÜV SÜD 

• Członek globalnego komitetu sterującego HyTime ds. technologii wodorowych

• Prezes Zarządu Hydrogen Poland

• Członek grup roboczych Energetyka i E-mobility w Hydrogen Europe

• Wiceprzewodniczący Komitetu Elektromobilności Krajowej Izby Gospodarczej

• Wiceprzewodniczący Komitetu PSPA ds. technologii wodorowych w transporcie 

• Koordynator wspierający w grupie roboczej ds. wykorzystania wodoru jako paliwa 

alternatywnego w transporcie przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska

• Koordynator i wykładowca studiów podyplomowych MBA w Collegium Humanum

„Zarządzanie technologiami wodorowymi”

• Wykładowca UKSW na studiach podyplomowych w przedmiotach związanych z magazynami energii.
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ROZDZIAŁ I
Wstęp



Kryteria rozwoju gospodarki
1. Ekonomia

a) Relacje biznesowe i handlowe
b) Dostęp do finansowania, kredyty, ulgi, zwolnienia, dopłaty
c) Ułatwienia w prowadzeniu biznesu (inkubatory, projekty sektorowe)

2. Środowisko
a) Produkcja i konsumpcja lokalna/krajowa
b) Infrastruktura
c) Źródła energii OZE

d) Zorganizowana sieć logistyczna (dostawcy, odbiorcy). Minimalizacja kosztów dostaw i czasu realizacji.

3. Technologie
a) Doświadczenie. Zasoby eksperckie. Rozwój technologii w instytutach. Zdolność globalnej konkurencji.
b) Zdolność obsadzenia całego łańcucha wartości procesu
c) Zdolność elastycznej adaptacji do zmian w technologiach oraz łańcuchach procesowych. 

4. Polityka
a) Stabilność polityki rządu, ciągłość realizacyjna strategii implementacji technologii magazynowych
b) Regulacje prawne wynikające z przepisów Unijnych, globalnych i specyfiki krajowej.
c) Transparentność działań regulacyjnych, uniezależnienie od subiektywnych interesów politycznych

COAG Energy Council National Hydrogen Strategy Taskforce (                )



Wartości sprzyjające 
rozwojowi technologii 

magazynowania energii
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Rozwiązania bardzo sprzyjające

Rozwiązania średnio sprzyjające

Rozwiązania neutralne

Rozwiązania niesprzyjające

Rozwiązania wrogie



Operatorzy systemu przesyłowego



Operatorzy systemu dystrybucyjnych



Wytwórcy



Przedsiębiorstwa obrotu



Agregatorzy



Odbiorcy



Klastry



Operatorzy stacji ładowania pojazdów







Parametry systemu można wyznaczyć na podstawie 
algorytmu opracowanego 

przez Uniwersytet Zielonogórski.



ROZDZIAŁ II
Magazyny przepływowe

Pellworm Island



Pellworm Island



Pellworm Island
Pellworm - mikrosieć z magazynem VRFB i magazynem litowo-jonowym - hybryda

Case of study mikrosieci na wyspie Pellworm na Morzu

Północnym w Niemczech.

Należy do okręgu administracyjnego Fryzji Północnej.

Pellworm ma około 1100 mieszkańców, a jego

gospodarka jest zdominowana przez turystykę i rolnictwo

zużywające 8,5 GWh energii elektrycznej rocznie.

Wyspa charakteryzuje się wysoką roczną produkcją OZE, 

wynoszącą około 32 GWh/rok, głównie z wiatru, ale także 

z fotowoltaiki słonecznej i biogazowni CHP

VRFB 2000 kW / 1600 kWh

Li-Ion 1000 kW / 560 kWh



Pellworm Island popyt na energię latem(po prawej) 
i zimą (po lewej)

Produkcja energii



Roczna charakterystyka 
produkcji energii 2018



Painesville



Technology Performance Report
Painesville Vanadium Redox Flow
Battery Project American
Recovery and Reinvestment Act



Technology Performance Report Painesville Vanadium Redox Flow 
Battery Project American Recovery and Reinvestment Act (ARRA)



Invinity







KEZO



KEZO



ROZDZIAŁ III
Magazyny litowo-jonowe



Lubachów



Parametr Wartość
1. Moc znamionowa systemu 500kVA
2. Moc czynna/bierna 500kW/500kVA (generacja mocy zgodnie z charakterystyką kołową
3. Technologia IGTB, niskonapięciowa
4. Tryb pracy zgodnie z punktem OPZ VII/1
5. Modułowość tak

6. Przeciążalność
120% mocy znamionowej przez 10 minut (przy 70% obciążeniu wstępnym), 
150% mocy znamionowej przez 30 sekund (przy 70% obciążeniu wstępnym)

7. Przeciążalność zwarciowa 5xln t>=100ms
8. Zdolność przetrwania zapadu napięcia Przetwornik powinien przetrwać zapad napięcia bez wyłaczenia
9. Komunikacja Modbus TCP/IP, sygnały binarne, sygnały analogowe
10. Zdalny monitoring Monitorowanie parametrów zasobnika, możliwość zmiany algorytmów sterowana zasobnikiem
11. Napięcie w punkcie przyłączenia 21 kV AC
12. Praca w zakresie zmian napięcia od 0,8 - 1,2 pu
13. Częstotliwość nominalna (wejściowa) 50Hz
14. Praca w zakresie zmian częstotliwości 47 Hz - 52 Hz
15. Poziom harmonicznych prądu THD <3% tylko w pracy sieciowej
16. Poziom harmonicznych napięcia THD <2,5%
17. Dokładność regulacji napięcia +/- 1%
18. Dokładność regulacji częstotliwości +/- 0,1%
19. Stopień ochrony IP od 20 do 54
20. Chłodzenie wymuszone, powietrzne lub wodne
21. Sprawność inwertera przy mocy znamionowej >=85%
22. Oczekiwana temperatura pracy dla obciążenia nominalnego od 0 ◦C do 40 ◦C
23. Wysokość instalacji nad poziom morza < 1000 m
24. Technologia baterii budowa magazynu modułowa, ogniawa litowo-jonowe (Li-ion)
25. Ilość cykli 5000 cykli przy 80 DOD i 0,5C oraz 7000 cykli przy 70 DOD i 0,5C
26. Moc nominalna Nie mniej niż 500kW w obu kierunkach przepływu energii. 
27. Samorozładowanie <1%/miesiąc

28. Pojemność nominalna netto (użyteczna) Nie mniej niż 500 kWh

29. Czas pracy z mocą nominalną >= 1h rozładowania,  >=1,5 godziny ładowania

30. Gradient zmiany mocy od 0% do 100% pojemności nominalnej netto

31. Zakres temperatury pracy od 0 ◦C do +40 ◦C

32. System BMS
Pasywny, możliwość rozbudowy do BMS aktywnego, separacja światłowodowa do poziomu napięć 
bezpiecznych max 100VDC, niezależny pomiar napięć i temperatur dla każdego ogniwa

33. Sprawność >=95%
34. Oczekiwany czas żywotności zasobnika 10 lat
35. Ograniczenia w przestrzeni Zabudowa przewidziana w budynku 

Układ magazynowania energii 
do Elektrowni Wodnej Lubachów



Czernikowo



Wartość projektu Smart Grid to

ponad 240 milionów złotych (koszty

kwalifikowane wynoszą prawie 196

mln zł).

W ramach Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko na lata

2014-2020, uzyskał on

dofinansowanie na poziomie 85

proc., czyli ponad 166 mln zł.

Czernikowo



Roczna produkcja energii elektrycznej w Czernikowie jest szacowana na poziomie 3,5 tys.
MWh, co wystarczy na pokrycie zapotrzebowania ok. 1,6 tys. gospodarstw domowych.

Magazyn wykonany jest w technologii baterii litowo-jonowych i dysponuje mocą 1 MW oraz
pojemnością 2 MWh. W przybliżeniu jest to energia, która pozwala na zasilanie przez dwie
godziny około 1000 gospodarstw domowych.

Czy można było inaczej?



Parametry Wartości

Praca w temperaturze -40°C do +45°C

Wilgotność względna 0% do 100%

Norma kontenera NEMA 3R+

Lokalizacja instalacji Na zewnątrz

Parametry Wartości

Wymiar kontenera pracy (d/sz/w) 12,19 x 2,44 x 2,74 m

Waga kontenera pracy 27 216 kg

Ustawienie w systemie 2 kontenery

Wymiar kontenera z elektrolitem (d/sz/w) 6,1 x 2,44 x 2,74 m

Waga kontenera z elektrolitem 6 804 kg pusty i 65 771 kg pełny

Ustawienie w systemie 8 kontenerów





Komunikaty o błędach i alerty ze wszystkich urządzeń (w tym BMS, EMS, pomp,
zaworów, czujników, inwerterów, systemów HVAC, KD i innych urządzeń
pomocniczych) są rejestrowane. System monitorujący zaprojektowany jest do pracy
autonomicznej.





Kushiro



Kushiro

6,750kWh ESS



GS Yuasa
Corporation



Garbce























Hornsdale





Cieszanowice







Góra Żar





ROZDZIAŁ IV
Magazyny wodorowe



Kawerny solne



Zaczęło się od 
sprężonego gazu



Lokalizacja potencjalnych obszarów do składania wodoru w pokładach soli kamiennej i 
wysadach solnych oraz głębokich poziomach wodonośnych Niżu Polskiego (na podstawie 

Tarkowski, 2017)





Przykład kawerny solnej



Zbiorniki







Orkney



Energia pochodząca z generatora
pływowego, na potrzeby produkcji
zielonego wodoru. Wartość 1,8 mln
funtów.



Deutsches Zentrum für Luft-
und Raumfahrt; DLR

Köln



P2G

G2P



Unitrove, Leicester, UK



Skroplony wodór ma 
temperaturę -253°C i jest jednym 

z najzimniejszych gazów 
kriogenicznych. Po upłynnieniu 

wodór jest redukowany do 1/800 
objętości w porównaniu z fazą 

gazową, co ułatwia bardziej 
wydajną dystrybucję. Ale 

potrzebuje zbiorników na paliwo 
cztery razy większych niż na 

benzynę. 



LOHC



LOHC – Liquid Organic Hydrogen Carrier



LOHC – Liquid Organic Hydrogen Carrier



Rurociągi



Do 2020



By GordonJ86 - Own work, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index
.php?curid=75562694

Niemcy:
2020 – 2,200 km
2030 - 6,800 km
2040 - 22,900 km Europa:

2040 – 39,700 km

2021



ROZDZIAŁ V
Hybrydy



Lingen



2 elektrolizery 100MW

turbiny gazowe 60MW



Karnice





Oxford



https://invinity.com/energy-superhub-oxford/



ROZDZIAŁ VI
Rozwiązania przydomowe



https://www.europe-solarstore.com/



www.ecoticias.com



Wind 

Turbine

EV 
Charg

er

https://solarkingmi.com/









ROZDZIAŁ VII
EV magazynem energii



„Technical investigation on V2G, S2V, and V2I for next generation 
smart city planning”, Journal of Electronic Science and Technology

Inauguration of the European Interoperability Centre for Electric 
Vehicles and Smart Grids, https://ec.europa.eu/

V2G





Według deklaracji producenta, nowy Nissan Leaf fabrycznie obsługuje protokół V2G, czyli potrafi pobierać energię z sieci i 
oddawać energię do sieci.

Żebyśmy jednak mogli oddawać energię do sieci, niezbędne są jeszcze trzy dodatkowe elementy:
• status prosumenta (sam magazyn energii – czyli bateria Nissana Leafa – nie wystarczy do uzyskania statusu prosumenta,

konieczne jest dodatkowe źródło wytwarzające energię elektryczną, czyli na przykład panele fotowoltaiczne),
• dwukierunkowy licznik,
• specjalna ładowarka obsługująca V2G

Czy na energii oddanej przez V2G można zarobić? Lub chociaż 
zaoszczędzić?
W niektórych krajach europejskich naładowana do pełna bateria –
na przykład z innej instalacji fotowoltaicznej lub w ładowarce
CHAdeMO – mogłaby oddać do sieci energię, a jej nadwyżka
zostałaby rozliczona finansowo. Właściciel samochodu zarobiłby więc
na zwrocie energii. W Polsce nadwyżkę oddajemy do sieci za
darmo i nie uzyskamy z tego tytułu żadnego zwrotu
finansowego. Wprowadzone do sieci kilowatogodziny możemy
jednak odebrać za darmo na potrzeby domu. Przy niewielkich
instalacjach przysługuje nam 80 procent energii wprowadzonej do
sieci.



Operator systemów przesyłowych TenneT, producent
samochodów elektrycznych Nissan oraz firma technologiczna
The Mobility House zrealizowały ważny projekt w zakresie
podłączania pojazdów do sieci elektroenergetycznej (vehicle-
to-grid; V2G), służący racjonalizacji wykorzystania odnawialnych
źródeł energii w Niemczech.

W ramach pokazowego projektu SINTEG jednego z niemieckich
ministerstw akumulatory z elektrycznych Nissanów Leaf zostały
wykorzystane jako urządzenia magazynujące lokalnie
wytwarzaną energię elektryczną, pomagając w ustabilizowaniu
sieci elektroenergetycznej w godzinach szczytowego poboru.

Inteligentną redystrybucją steruje oprogramowanie
dostarczone przez The Mobility House, czyli system zarządzania
ładowaniem i energia ChargePilot, działający zgodnie z
parametrami określonymi przez TenneT.

Wykorzystanie samochodów elektrycznych jako tymczasowego
magazynu energii pozwoliłoby zmniejszyć emisję CO2 nawet o 8
milionów ton. W roku 2020 brało udział 300 uczestników.



Ranking producentów 
baterii dla EV



Dziękuję

Paweł Piotrowicz
e-mail: pawel.piotrowicz@3p-tech.pl


