
Uskladnenie energie 

 

 

Inštalované zariadenia a systémy na farme 

OZE v Kolárove – Částa 

 

 

 

Štefan Kis 



 FV elektráreň 

 

 VRB-ESS akumulačné zariadenie 

  -redoxné batérie 

 

 Elektrolyzér a palivový článok 

 -vodíkový systém 



Fotovoltaická elektráreň 

 Polykrištalické panely Lightway LW230 

 Počet 900 kusov 

 Inštalovaný výkon 207 kW 

 Jednoosovo natáčavé stojany 

 75 stojanov 

 75 meničov napätia 

 Transformátorová stanica 

 





Polojasno 

1,1 MWh 

Jasno 

1,9 MWh 



Vanádiová redoxná batéria 

systém na uskladnenie 

energie 

(VRB-ESS) 
 

  

Vanadium Redox Battery Energy 
Storage System 

 
  



Čo je vanádiová redoxná batéria – 

systém na uskladnenie energie? 

 

Vanádiová redoxná batéria - systém na 

uskladnenie energie (VRB-ESS) je 

zariadenie, ktoré je schopné hospodárne 

uskladňovať a dodávať aj veľké množstvo 

elektrickej energie v závislosti od dopytu 

a zameriava sa na stacionárne použitie.  



Systém je založený na patentovanom redukčno-oxidačnom 

regeneračnom článku, ktorý premieňa chemickú energiu na 

elektrickú energiu. Energia je uskladnená chemicky 

v elektrolyte v rôznych ionických tvaroch vanádia v 

zriedenej kyseline sírovej.  

 



Aplikácie: 

 obstaranie pevnejšej kapacity z pretržitej 
obnoviteľnej produkcie ako veterná a solárna 
energia, 

 zabezpečiť cenovo viac priaznivú a účinnú 
produkciu elektrickej energie na neprístupných 
miestach, 

 „zbrusovanie špičky” – vyrovnávanie zaťaženia 
v sieti, 

 poskytovať bezvýpadkový záložný zdroj 
elektrickej energie napríklad pre 
telekomunikačné stanice alebo zdravotné 
strediská. 

 



Elektrolyt: 
 Krížové zmiešanie elektrolytu nevedie ku 

kontaminácii elektrolytu ako v prípade 

iných prietokových batérií. 

 Takmer nekonečná životnosť elektrolytu. 

 Elektrolyt zostáva úplne nabitý s veľmi 

nízkym samovybíjaním. 

 Energetická hustota elektrolytu sa 

pohybuje v pásme 15 Wh/liter až 25 

Wh/liter – toto sú skutočné namerané a 

dodávané hodnoty. 

 



Malé zariadenia od 5kW  

vhodné pre aj ako bezvýpadkový záložný 

zdroj (UPS) 

 



 

MWh-ové aplikácie 



Výhody: 
 

 Batéria sa nezhoršuje ani po opätovnom plnom 
nabití a vybití. Môže byť nabitá a vybitá viac ako 
13.000 krát bez výmeny membrány. Očakávaná 
životnosť batérie je viac ako 15 rokov a dá sa 
predĺžiť výmenou opotrebovaných membrán 
v palivových článkoch. Elektrolyt si udrží 
zostatkovú hodnotu podobnú svojej pôvodnej 
hodnote, nakoľko je úplne znovu použiteľný. 

 

 Pomer času nabíjania a vybíjania je teoreticky 
1:1 (prakticky 1,8:1 - kratšia doba ako pri 
ostatných batériách), čo umožňuje 
mimošpičkové nabíjanie pre dodávanie elektriny 
v špičkách a je ideálne na použitie s veternými 
parkami. 
 



Dalšie výhody: 

 Prevádzka pri teplote okolia (ideálne nabíjanie 
pri 0°C až 35°C) a menšia citlivosť na zmeny 
teploty okolia. 

 Počas bežnej prevádzky vôbec nevznikajú 
škodlivé alebo nebezpečné emisie.  

 Zariadenie sa môže premiestniť.  

 Zariadenie nie je výbušné a neprodukuje 
nebezpečné plyny alebo teplo.  

 Vysoká účinnosť - až 75% vo veľkých a 65% 
v menších zariadeniach. 

 Rýchla reakcia medzi nabíjaním a  vybíjaním 

 

 



VRB-ESS zariadenia na 

Slovensku 
Miesto inštalácie: Kolárovo-Částa 

 Výkon:  

20 kWh, 5 kW na 4 hodiny – ostrovná 

prevádzka 

600 kWh , 100 kW na 6 hodín – zapojenie 

do DS 

 Využitie : V-V ,kompenzácia odchýlky, 

kombinácia  s OZE ako solárne panely a 

veterná turbína 



VRB-ESS - 20 kWh 

 

 1,6 kW veterná turbína 

 3 kWp FV panely 

 20 kWh VRB  

Ostrovná prevádzka 

 



VRB-ESS - 600 kWh 



Inštalácia zariadenia - výstavba budovy 



Inštalácia zariadenia - technológia 



Inštalácia zariadenia - technológia 



Inštalácia zariadenia - technológia 



Uskladnenie energie vo forme 

vodíka 
 Elektrolyzér: 

 H2Nitidor 2 Nm3/h 

 Elektrický príkon : 10 kW 

 tlak : 2000 kPa 

 vodík : 99,5 % 

 5000 l nádrž 



Schéma  



 Palivový článok 

M-FIELD 3 x 3,2 kW 

Spotreba H : 752l / kWh 

Tlak H : 550 – 830 kPa  

 



Ďakujem za pozornosť! 

 


