
 

 

 

Inteligentný akumulačný systém  

VRB - ESS 

na skladovanie elektrickej energie,  
ako potenciálny prostriedok na efektívne 

využívanie solárnej a veternej energie a na 

zlepšenie parametrov elektrizačnej sústavy 

 
 

Ing. Tihamér Gyarmati      

GESC, n.o.  

(Green Energy Storage Consulting, nezisková organizácia) 



Klaster pre akumuláciu energie z obnoviteľných zdrojov 

Renewable Energy Storage Clusters (RES-Clu)  
 

 

 1. medzinárodný workshop, 15. jún 2012 

 

GESC, n.o.                       EMEK nonpr. kft. 

 



1. Klaster RES-Clu 

 „Klaster pre akumuláciu energie z 

obnoviteľných zdrojov“  

 

 Právnou formou klastra je dobrovoľné 

záujmové združenie právnických 

osôb založené podľa príslušných 

ustanovení Občianskeho zákonníka. 



 Klaster - definícia 

 Klasterizácia firiem, inštitúcií a iných 

subjektov umožní spoločné využívanie 

distribučných kanálov, akvizície pracovnej 

sily, materiálových a energetických 

zdrojov, technológií, výsledkov výskumu a 

vývoja, infraštruktúry, a prispeje k 

zvyšovaniu konkurencieschopnosti 

právnických osôb organizovaných v klastri. 



Klaster RES-Clu 

 Vychádza z princípov Energetickej politiky EÚ: 

orientácia na OZE (obnoviteľné zdroje energií), 

m.i. na slnečnú a veternú energiu. 

 

 Cezhraničná spolupráca: 

 Spája skúsenosti zo Slovenska v oblasti 

fotovoltických elektrární (PV parky inštalované 

najmä na južnej časti SR) a skúsenosti z 

Maďarska v oblasti veterných elektrární (VT parky 

najmä na severe MR) 

  

 

 



 

 

 Záväzok EU „20-20-20“: 

 do roku 2020 v porovnaní s rokom 1990 

 

 znížiť mieru produkcie emisií CO2 (ako 

najdôležitejšieho skleníkového plynu) o 20 %,  

 zvýšiť podiel OZE na konečnej spotrebe v 

EU o 20%  

 znížiť celkovú spotrebu energií rovnako o 

20%. 



Inštalovaný výkon slnečných elektrárni v SR 

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy          Inštalovaný výkon (MW) 

ZSE Distribúcia, a.s. 104,284 

SSE Distribúcia, a.s. 242,161 

Východoslovenská distribučná, a.s. 133,904 

Celkom 480,349 

(857 výrobcov elektrickej energie zo Slnka ) 

 

 

Údaje k 30. júnu 2011, ÚRSO 

 

 



Inštalovaná kapacita FV (vo svete a) v EÚ  

za rok 2011 a kumulatívne do roku 2011 



Veterné elektrárne na Slovensku: 

3 elektrárne, celkový inštalovaný výkon 5,14 MW 



   

 Slnko aj vietor sú nepredikovateľné 

zdroje energií. 

 

Kľúčový problém: akumulácia 
 

Možné riešenie: VRB-ESS 



  2. Akumulačný systém VRB - ESS: 

 Je to elektrochemické zariadenie na 

strednodobé (hodiny) uskladnenie elektrickej 

energie, rádovo kW až MW výkonu, 

elektrolytovou prietokovou technológiou. 

 

 Uskladňuje EE z rôznych prístupných zdrojov 

energie ako je distribučná sieť, obnoviteľné 

zdroje, dieselový  generátor, a iné. Uskladnenú 

energiu môže odovzdať do siete alebo dodávať 

spotrebičom, podľa dopytu. 



História VRB - ESS  

 Vlastný princíp technológie vynašli austrálski 

vedci v roku 1986. 

 VRB - ESS bol patentovaný v Kanade, kde 

vyvinuli jeho praktické  využitie a začali 

vyrábať prvé zariadenia. 

 V roku 2009 sa výroba presťahovala do 

Pekingu, v Číne. 

 Od roku 2012 funguje nový výrobný závod v 

USA, v Kalifornii. 



Hlavné komponenty VRB ESS 

 Zariadenie je veľmi 
jednoduché:  

 skladá sa z dvoch 
zásobníkov 
elektrolytu (nádrže), 
sady palivových 
článkov (membrány) 
a potrubných 
rozvodov 
s čerpadlami, ďalej z 
výkonovej a riadiacej 
elektroniky.  



Ako funguje VRB ESS ? 

 Pretekaním 
špeciálnou 
membránou 
dochádza 
k oxidácii resp. 
redukcii 
elektrolytov 
vanádu podľa 
toho, či sa 
zariadenie vybíja 
alebo nabíja. 



Kompaktné 5kW/2hod OEM zariadenie 



Zariadenie z MW-ovej rady 



Technické výhody VRB-ESS 

 Vysoká účinnosť: 60 až 80%, podľa konfigurácie. 

 Zostáva úplne nabitý s veľmi nízkym samo-

vybíjaním. 

 Modulárny systém. 

 Počet cyklov >100.000 

 Super-rýchly: reaguje za približne 5 milisekúnd.  

 Krížové zmiešanie elektrolytu nevedie ku 

kontaminácii elektrolytu. 

 Skonštruovaný na prevádzku bez obsluhy s veľmi 

nízkymi nákladmi udržiavania. 

 



Modulárny systém! 

 Voľne môžeme nadimenzovať výkon (kW) 

zariadenia - počtom palivových článkov, a 

skladovaciu kapacitu (hodiny) -množstvom 

elektrolytu.   

 Kapacita sa dá rozširovať aj dodatočne. 



Cena zariadenia 

 Cena zariadenia závisí od viacerých faktorov, 

pohybuje sa okolo 700 EUR za (inštalovanú) 

kWh.  

 Jednotková cena významne klesá veľkosťou 

zariadenia (kWh/MWh).  

 Výkon je drahší, ako skladovacia kapacita. 

 Vysoká zostatková cena na konci životnosti   

(- najmä elektrolyt vanádu). 



Aplikácie  

 zabezpečenie regulovateľnej kapacity z nestálej 

obnoviteľnej produkcie: VT a PV elektrárne, 

 

 služby pre distribučnú sieť: vyrovnávanie 

zaťaženia, zlepšenie parametrov, systémové 

služby, zosilnenie vedení, atď. 

 

 záložné/náhradné/ostrovné riešenia: cenovo 

výhodná a účinná dodávka elektrickej energie 

na neprístupných miestach, napr. pre 

telekomunikačné stanice. 

 

 



Referencie zo sveta 

 Konkrétne prípadové štúdie sú popísané v 

druhej prezentácii, s technickými a 

ekonomickými parametrami. 



Referencie z Európy 

 Dánsko: pre veterné turbíny a Smart Grid 

 Nemecko: pre solárne testovanie + nové 

objednávky 

 Turecko a Maďarsko: telekomunikačné 

aplikácie 

 prebiehajúce inštalácie 2011-2012: Taliansko 

a Španielsko 

 

 Slovensko: VRB EAST EUROPE, s.r.o.: 

 3 zariadenia  (v rôznych etapách) 



3. Spoločnosť VRB EAST EUROPE 

 Je členom Klastra 

 Už 5 rokov spolupracuje s výrobcom VRB-

ESS zariadení;  je obchodným zástupcom 

Prudent Energy Corporation pre Strednú 

Európu 

 Silu spoločnosti tvorí odborný personál, ktorý 

má  dostatočné vedomosti v oblasti 

energetiky, obchodu a podnikania, a bohaté 

skúsenosti s investíciami 

 



 

 Projekty na Slovensku 

 Projekt č.1: testovací 

 

 VRB - ESS zariadenie 5 kW na 4 hodiny,  

 v kontajnerovom prevedení, do vonkajšieho 

prostredia 

 Cieľ: Nočné osvetlenie areálu (Kolárovo – 

Částa)  v spolupráci so strešnou PV 

inštaláciou 

 Stav: Dodávka a inštalácia zariadení bola v 

roku 2011 



Projekty na Slovensku 

 Projekt č.2: výskumno-vývojový 

 

 VRB - ESS zariadenie 100 kW na 6 hodín, 

inštalované do budovy 

 Cieľ: Stanovenie optimálnych výkonov a 

prevádzkových režimov pre ostrovnú inštaláciu, 

pre spoluprácu zdrojov zo slnka a vetra, pomocou 

akumulácie VRB - ESS a vodíkovej akumulácie 

 Stav: Objednané, dodávka zariadení v roku 2012, 

inštalácia zariadení a dosiahnutie cieľa V/V 

projektu v roku 2013 



Bloková schéma projektu 



Projekty na Slovensku 

 Projekt č.3: výhľadový 

 

 VRB - ESS zariadenie 1 MW na 4 hodiny,  

 s vlastnou budovou 

 Cieľ: Zosilnenie distribučného uzla Priemyselného 

parku Štúrovo, a.s., paralelne s inštaláciou a 

uvedením do prevádzky nových (aj pôvodných) 

energetických zariadení v areáli s celkovým 

výkonom 83 MW, (z toho 31 MW OZE) 

 Stav: V projektovej príprave, súbežne s 

projektovaním nových zdrojov 

 



Ďakujem za pozornosť ! 

Kontakt:  Ing. Tihamér Gyarmati 

  gyt@greenprojekt.sk 

  Mobil: +421 (0)905 449 199 

 

Adresa:     GESC, n.o.  

        Dunajské nábr.1159/5, 945 05 Komárno 
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