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EnergiatEnergiatáárolroláás szs szüükskséégessgesséégege
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Az energiatAz energiatáárolroláás technols technolóógigiááii

 Helyzeti energia (vízenergia több formája, pl. SzET)
 Hőenergia (olvasztott só, gőz, jég)
 Elektromos (szuperkapacitás, mágneses

szupravezetők)
 Mechanikus (sűrített levegő, lendkerék, rugós)
 Kémiai (hidrogén)
 Elektrokémiai

 Hagyományos akkumulátorok (Pb, NiCd, NiMH)
 Modern belsőtárolású akkumulátorok (Li-ion, NaS)
 Modern külsőtárolású, folyadéksavas akkumulátorok (Pl. VRB,

ZnBr)
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EE--ttáárolroláás: bes: beééppíített teljestett teljesíítmtméényeknyek
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VVáárhatrhatóó bebeééppíített teljestett teljesíítmtméényeknyek
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A technolA technolóógigiáákk éérettsrettséégege
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TechnolTechnolóógigiáákk öösszevetsszevetéésese
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Az elektrokAz elektrokéémiai energia tmiai energia táárolrolóókk
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A LiA Li--ionion--os akkumulos akkumuláátorok fajttorok fajtááii
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LiLi--ion pozicionion pozicionáállááss
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A lA líítiumrtiumróóll
 Li, periódusos rendszer 3 rsz. eleme
 Alkálifém, legkönnyebb szilárd elem

(fajsúlya kb. 0.5)
 Lithos = kő, lithion = kőszerű
 1817-ben fedezték fel, kereskedelmi mennyiségben csak 1923-tól
 Nagyon aktív, szabad formában nincs jelen a természetben
 Legmagasabb fajhő a szilárd elemek között hőcserélő
 Megtalálható tenger- és ásványvízben, vulkanikus kőzetekben

(~13M tonna)
 Legnagyobb termelők: Chile, Argentína
 Magas elektrokémiai potenciál akkumulátorok anódja (magas

elektronegativitás)
 Használják még gyógyszerként, hegesztéshez, kenőanyagként,

CO2 kivonására, ötvözetekhez, ...
 Erősen gyúlékony, enyhén robbanásveszélyes
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A LiA Li--ionion--os akkumulos akkumuláátorok mtorok műűkkööddéésese
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A LiA Li--ionion--os akkumulos akkumuláátoroktorok

 Újratölthető akku – ellentétben a Li akkukkal
 Li+ ion vándorol anódról (tip. karbon) katódra

(Li-só) elektroliton (szerves karbonát) keresztül
 Használatuk: hordozható elektronika (laptop, telefon,

GPS, MP3 lejátszók, stb.), elektromos járművek,
katonai és űrkutatási alkalmazás, energia tárolás

 3.7V cellafeszültség, nagyon magas energiasűrűség
(300-700 Wh/l), nincs memória-hatása, lassú
töltésvesztés (lemerülés), 90% töltési hatásfok
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LiLi--ion akkuk tion akkuk töörtrtéénetenete

 Li (fém) akku: 1970. M. S. Whittingham (Exxon)
 Li-ion fejlesztés: ‘70-es évek TU München
 1985. Yoshino: fémes Li nélkül valós Li-ion
 1989. Goodenough: modern Li-ion akku magasabb

feszültséggel
 2002-04 Chiang: jelentős fejlesztések
 2011: fejlett országokban a hordozható elektronika

többsége már Li-ion-os (10-12 GWh/év 35 GWh 2015-re)
 2010- : Energiatárolási alkalmazások MW méretben
 2013-15: EV, PHEV áttörés (sorozatgyártás)
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LiLi--ion akkuk elion akkuk előőnyeinyei

 Nagyfokú rugalmasság (méret, alak)
 Sokkal könnyebb más akkuknál
 Magas feszültségtartomány
 Nincs memória-hatás
 Nagyon alacsony

önkisülés (5%/hó)
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LiLi--ion akkuk hion akkuk háátrtráányainyai

 Élettartam (kb. 20%/év kapacitás veszteség)
 Magas belső feszültség (amely még növekszik is

a töltések során)
 Biztonság
 Túltöltés túlmelegszik és károsodik (akár

robbanhat is)
 Mélykisütés rövidzárlat,

nem lehet tölteni
 Piac: magas fajlagos ár,

ill. nem alkalmas szabványos
méretekre (2V 3.7V)
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TermTerméékvisszahkvisszahíívváásoksok

 2004 Kyocera: 1M db (hamisítványok)

 2006 Dell/Sony: 10M db (fémes belső

szennyezés, ami rövidzárlatot okoz/hat/ott)

 2007 Lenovo/Nokia: 46M db

(túlmelegedés, robbanás)
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EnergiatEnergiatáárolroláási projekteksi projektek
2011. AES (WV, USA)
32 MW szélenergia

kisimítás és
frekvenciaszabályozás
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 2011. AES (Chile)
12 MW / 20 MW frekvenciaszabályozás és

forgótartalék (sivatagi alállomás és hőerőmű)
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 2011. AES (NY, USA)
8 MW frekvenciaszabályozás szélerőművekhez
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 2011. BYD (Kína): 20 MW megújulók (140 MW)
teljesítmény-ingadozásának kisimításához
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 2012. december BYD (Doha, Katar)
250 kW / 500 kWh

feketeindítás,
frekvencia- és
feszültség-
szabályozás
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 2011. BYD, 50 kWh:
Okoshálózat
Laboratórium
(USA)
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 2011. Altairnano (USA)
1 MW/250 kWh mobil rendszer
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 2012. EPRI (USA) 1 MW / 2 MWh mobil rendszer
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EE--ttáárolroláás js jáármrműűvekvek ááltalltal
 Éjszakai töltés mélyvölgyi áron –

nappali visszaadás csúcs áron
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KKööszszöönnööm figyelmm figyelmüüket!ket!

Tófalvi Zsolt
06-30-951-3009

zstof@hotmail.com


