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1. Úvod 
 

V posledných desaťročiach stúpla spotreba energie po celom svete a to najmä 

v priemyselne a ekonomicky vyspelých krajinách. V rámci zvýšenia spotreby 

enormne narástol dopyt po elektrickej energii.  Tento trend je najväčší v 

rozvojových krajinách v Ázii (India, Čína) a v Južnej Amerike, kde sa ekonomika 

veľmi rýchlo rozvíja a tým rastie aj samotná spotreba. Ďalším významným 

faktorom je zvyšovanie počtu obyvateľstva a zvyšujúca sa životná úroveň, ktorá 

súvisí s ekonomickým rastom. Veľká časť spotreby energie je pokrytá z fosílnych  

energetických zdrojov, pritom ich dostupný potenciál  sa začne znižovať už v 

blízkej budúcnosti, ich cena zase rastie nepretržite a  stále rýchlejším tempom. 

Tým pádom postupne narastá úloha alternatívnych energetických zdrojov a 

nosičov, ako napr. obnoviteľných zdrojov energie. Prognózy sú rôzne, ale vo 

svojej  podstate sa nelíšia. Boj o moc nad ubúdajúcimi a geograficky 

nerovnomerne rozdelenými fosílnymi zásobami spôsobil už aj tak značné politické 

napätie a vojnové konflikty. Okrem toho čelíme v dôsledku využívania fosílnych 

palív s environmentálnymi problémami už teraz, a tento jav sa bude 

kumulovaným spôsobom  postupne zhoršovať aj v budúcnosti, ak vzniknutá 

situácia nebude vhodne ošetrená v rámci medzinárodnej spolupráce. Emisie CO2 

prispievajú ku globálnemu otepľovaniu a ohrozujú udržateľnosť zdravého života 

a vývoja.  

V súčasnej dobe sme svedkami neustáleho rozmachu využívania OZE na výrobu 

elektriny. Jedným zo základných faktorov, ktoré ovplyvňujú rozvoj tohto druhu 

odvetvia energetiky, sú národné akčné plány pre energiu vyrobenú z OZE 

jednotlivých členských štátov EÚ. V národnom akčnom pláne Slovenska pre 

energiu vyrobenú z OZE sa okrem iného uvádza, že do roku 2020 sa  Slovensko  

zaväzuje pokrývať celkovú hrubú domácu spotrebu elektriny 24% podielom 

elektriny vyrobenej z OZE.  Aby bol dosiahnutý tento cieľ, je treba vynaložiť 

veľké úsilie na vývoj nových technológií a zariadení šetriacich životné prostredie, 

príp. na modernizáciu a širšie využívanie už existujúcich zariadení. Pritom treba 

riešiť aj problémy, ktoré sa vynoria počas prebiehajúceho procesu, napr. 

dôsledky  rýchlych zmien vo výrobe a spotrebe elektrickej energie. Riešenie 

tohto problému je výzvou pre celé ľudstvo. Kľúčovým aspektom tejto výzvy je 
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riešenie  otázky ekonomického a pružného skladovania elektrickej energie. Túto 

tému skúmame v našej štúdii. 
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2. Dôvody pre akumuláciu energie 

 

Akumulácia energie je taký proces, v priebehu ktorého určitý druh energie 

sa ukladá za účelom jeho využitia na vykonávanie užitočnej práce v budúcnosti. 

Energia môže byť v princípe potenciálna (napr. chemická, gravitačná či 

elektrická) alebo kinetická (napr. tepelná).1 

Energiu treba uskladňovať v zásade v dvoch prípadoch. V prvom prípade  je k 

dispozícii zdroj energie, ktorý ale nemá dostatočný výkon na pokrývanie 

energetických nárokov určitého dynamického procesu rýchleho priebehu. Iným 

prípadom je, keď energia nie je k dispozícii v takom množstve, ako to vyžaduje 

odberateľ.  

Elektrizačný systém musí byť extrémne flexibilný k tomu, aby mohol spoľahlivo, 

nepretržite dodávať  spotrebiteľom elektrinu s konštantným napätím  a 

frekvenciou. Projektanti a prevádzkovatelia systému musia pochopiť presne akú  

reakciu pôvodných účastníkov vyvolá vstup nových účastníkov  a musia nájsť 

najefektívnejšie nové riešenia na dodržanie predpísaných a prijateľných limitov 

frekvenčných  zmien.  

Elektrizačná sústava je charakterizovaná ako najväčší JIT systém (Just In Time = 

„práve včas”, čiže snaží sa dosiahnuť minimálne zásoby), pretože elektrická 

energia vyrobená v elektrárňach je okamžite spotrebovaná spotrebiteľmi 

napojenými na elektrizačnú sieť.  

Elektrická energia je vo svojej podstate neskladovateľná, čo znamená, že výroba 

a spotreba sa musia realizovať súčasne. Mohli by sme povedať, že elektrická 

energia nie je výrobcom dodávaná, ale zákazníkom odoberaná. Čiže existuje 

určité monopolné postavenie odberateľa, ktorému sa dodávateľ, samozrejme v 

závislosti od svojich technických obmedzení, podriaďuje. V prípade väčšiny 

tovarov existuje objednávka, čakacia doba, preprava tovaru a vydanie tovaru. Pri 

dodávke elektriny toto všetko neexistuje. Výroba v elektrárňach musí okamžite 

sledovať zaťaženie siete.  

V dnešnej dobe je vo svete skladovacia kapacita elektrickej siete minimálna. Bez 

možnosti skladovania vyrobenej, ale nespotrebovanej energie, t.j. zásob, 
                                                           
1 http://jeen.fei.tuke.sk/index.php/jeen/article/view/268/240 
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prevádzkovatelia sietí  (TSO= prenosoví, DSO = distribuční ) musia čeliť neustále 

narastajúcim problémom, vyrobiť v každý okamih potrebné množstvo energie,  

vyhovujúce presne požiadavkám spotrebiteľov.  

Možnosť uskladniť väčšie množstvo elektrickej energie by zmenila JIT formu 

prevádzkovania regulácie siete a ponúkala by značné výhody nielen zvýšením 

kvality siete, ale aj znížením „uhlíkovej stopy”  na strane výroby vplyvom 

zvýšenia účinnosti spotreby palív. V súčasnosti poznáme cca 20 rôznych typov 

aplikácií pre  riadenie systému - TSO, koncových užívateľov  a/alebo používanie 

obnoviteľných zdrojov energie, ktoré slúžia ako skladovacie možnosti. Tieto 

môžeme rozdeliť do dvoch skupín: aplikácie kapacitného príp. výkonového 

charakteru. Aplikácie kapacitného charakteru sú uskladňovacie systémy  

prevádzkovateľné celé hodiny (dni), u ktorých je čas nabíjania podobne  dlhý, 

príp. ich cyklus nabíjania a vybíjania je 1 deň alebo aj viac. Oproti tomu u 

aplikácií výkonového charakteru trvá vybitie niekoľko sekúnd alebo minút a 

nabitie je podobne krátke, cyklus sa môže odohrať denne viackrát (aj niekoľko 

stokrát). Väčšina skladovacích technológií má také vlastnosti, že je vhodná buď 

pre prvú alebo druhú aplikáciu, iba malá časť z technológií je vhodná pre obe.  

Medzi aplikácie kapacitného charakteru zaraďujeme  napr.: „zbrusovanie špičky“, 

vyvažovanie záťaže, odklad rozvoja siete, odklad použitia energie 

z obnoviteľných zdrojov, atď. K aplikáciám výkonového charakteru patria napr. 

regulácia frekvencie a napätia (kvalita elektrickej energie) alebo vyhladenie 

kolísavej výroby z OZE.  

Dopyt po elektrickej energii sa mení od okamihu do okamihu, ale je naňho 

charakteristická denná, týždenná, ročná sezónnosť. Okamžité zmeny sú väčšinou 

nepatrné, ale napr. medzi spotrebou denného maxima a minima, alebo 

letného/zimného maxima a jarného/jesenného minima sú značné rozdiely.  

Typický graf denného zaťaženia  vidíme na obrázku 1. 
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Obrázok 1    Priebeh denného diagramu zaťaženia 

Zdroj:www.oze.stuba.sk/wp-

content/themes/ObnovitelneZdrojeEnergie/elearning/EENERGETIKA/ELEN-3_1.htm 

 

Na nasledujúcom obrázku 2 sú znázornené týždenné maximá zaťaženia ES SR. 

 

 

Obrázok 2  Týždenné maximá zaťaženia ES SR 

Zdroj:http://www.kves.uniza.sk/kvesnew/dokumenty/v%C3%BDroba%20elektrickej%20

energie/1_Zdroje%20energie.pdf 

 

 

http://www.kves.uniza.sk/kvesnew/dokumenty/v%C3%BDroba%20elektrickej%20energie/1_Zdroje%20energie.pdf
http://www.kves.uniza.sk/kvesnew/dokumenty/v%C3%BDroba%20elektrickej%20energie/1_Zdroje%20energie.pdf
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Pri plánovaní celého regulačného systému  (výroba-prenos-distribúcia) sú 

zohľadnené maximálne zaťaženia. Tým pádom v čase minimálnych spotrieb 

ostáva  značná časť kapacity  nevyužitá. Na obrázku 3 je vidno, že horných 20 % 

celkového dopytu (špičkové zaťaženie) využívame iba cca  necelých 5% 

z celkového počtu hodín ročne.  

 

 

Obrázok 3 Ročné rozloženie zaťaženia 

Zdroj:  http://www.ge.com/battery/resources/pdf/ImreGyuk.pdf 

Výkyvy vo výrobe a spotrebe elektriny spôsobujú výkyvy frekvencie a napätia. 

Pri týchto je treba dodržiavať prísne limity,  inak utrpí elektrická energia na 

kvalite,  tým sa systém stáva nestabilným, môžu byť poškodené zariadenia 

a môže dôjsť až k väčším výpadkom  (viac takýchto príkladov bolo v uplynulých 

rokoch vo svete).  Aplikácie na uskladnenie energie môžu nám v takýchto 

prípadoch poskytnúť potrebnú elektrickú energiu, ktoré fungujú ako vyrovnávacie 

zariadenia medzi stále sa meniacou spotrebou energie a výrobnými kapacitami.  

Ak sa inštalujú aplikácie na uskladnenie energie v blízkosti  spotrebiteľských 

uzlov, umožní  to rozptýlenie zaťaženia na strane spotrebiteľa, tým pádom je 

treba sa postarať o menšie špičkové výkony na strane výroby, ale podobne to 
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môže vyvolať aj rozvoj siete  zvyšujúcim sa dopytom spotrebiteľov (dopytom po 

energii).  

Bez skladovania energie sa snaží elektrizačná sieť stále vyrovnávať (regulovať) 

výrobnú kapacitu  podľa okamžitého dopytu. Táto rovnováha je nevyhnutne 

nutná k regulácii a stabilite siete udržaním frekvencie a napätia v určitej 

tolerancii. V súčasnosti je to dosiahnuté pomocou tzv. regulačných elektrární, 

ktoré pracujú na fosílne palivá (hlavne zemný plyn), v ktorých 

v niekoľkominútových intervaloch regulujú smerom dole alebo hore kapacitu 

turbín v závislosti od skutočného dopytu spotrebiteľov. Skladovanie energie môže 

znamenať  tú zásobu, ktorá odpojí elektrárne od okamžitej spotreby tým, že 

podľa sieťových dopytov prijme chýbajúce alebo vybije nadbytočné množstvo. 

Toto sa môže diať za rôzne časové intervaly, za milisekundy, minúty, ale aj viac 

hodín.  Technológie s rýchlou odozvou zabezpečujú stabilitu siete, kým pomalšie 

reagujúce sú schopné napr. elektrinu vyrobenú v noci zužitkovať v špičke cez 

deň.  

V rámci dňa je minimálny dopyt v časovom pásme medzi polnocou a ráno o 5 

hod., špičková spotreba je v poobedňajších a podvečerných hodinách (obrázok 1) 

najmä vplyvom  rýchleho rozšírenia klimatických zariadení. Vďaka týmto 

výkyvom, zariadenia dimenzované na špičkovú spotrebu, nie sú využité mimo 

špičky. Tradične, resp. tam, kde boli podmienky výhodné, boli vybudované 

prečerpávacie vodné elektrárne (PVE) tým cieľom, aby veľké centrálne elektrárne 

neboli odstavené (vypnuté)  ani v čase miním. Ako rastie objem špičkových 

zaťažení (napr. vďaka priemyselným investíciám, alebo  vývoju  dostupných 

technológií),  tak treba inštalovať aj elektrárne a rozvíjať sieť, ak nebude 

aplikovaná nejaká technológia na uskladnenie. Spolu s tým sa zhoršuje aj 

indikátor využitia, nakoľko spotreba v čase miním sa nemení, tým pádom väčšie 

množstvo kapacít ostáva nevyužitých. Popritom elektrárne pracujú efektívne 

v určitom optimálnom rozsahu zaťaženia, resp. ich merné emisie (emisie na 

jednotku produkcie)  škodlivých látok sú najnižšie v tomto rozsahu. Periodické 

výkyvy smerom hore a dole spôsobujú nie len značné zníženie účinnosti 

a životnosti zariadení  vplyvom opotrebovania, ale aj drastický nárast 

environmentálnej záťaže vplyvom zvýšenia spotreby paliva a emisií škodlivých 

látok. 



Dôvody a možnosti akumulácie elektrickej energie v súvislosti s  rozšírením 

obnoviteľných zdrojov energie a porovnanie dostupných technológií 

 

10 
 

Uskladnenie sieťovej energie má širokú oblasť použitia z hľadiska reakčného 

času, aj energetickej náročnosti. Aplikácie s rýchlou odozvou a relatívne nižším 

energetickým výkonom prichádzajú do úvahy: elektrochemické akumulátory, 

kapacitory, zotrvačníky, kým u aplikácií s vyšším energetickým výkonom: 

prečerpávacie vodné elektrárne, riešenia so stlačeným vzduchom, síce tieto 

reagujú pomalšie – avšak čoraz častejšie sa vyskytujú aj elektrochemické 

akumulátory, ktoré majú niekoľko milisekundovú odozvu.  

Účinnosť skladovania 

Z hľadiska účinnosti uskladnenia je výhodnejšie si zvoliť menšie, 

decentralizované (tzv. distribuované) riešenia, a tieto inštalovať pripojením 

k sieti v blízkosti spotrebiteľských centier.  Tým sa dajú úložiská v čase minima  

dobiť a v čase maxima  vybiť. V prípade, ak by sa zvýšil dopyt  centra na 

špičkový výkon, nebol by nutný okamžitý rozvoj sústavy/siete, do určitej miery 

by to skladovacia technológia vedela riešiť. Distribuované skladovanie takéhoto 

rázu by bola zárukou  nie len kvality výkonu, ale umožnilo by napr. aj inštaláciu 

solárnych a veterných elektrární v blízkosti zariadenia a poskytovalo by ďalšiu 

flexibilitu prevádzkovateľovi systému.  

Počas posledných desiatich rokov sa stále rozširuje výroba elektrickej energie 

z obnoviteľných zdrojov energie a deje sa to stále rýchlejším tempom napriek 

hospodárskej kríze (alebo práve vďaka nej) aj u nás. Dochádza k tomu 

v stredoeurópskom regióne zvyčajne prevažne  cez solárne články a veterné 

turbíny, ale takáto výroba je vystavená výkyvom v závislosti od rýchlosti vetra 

a pohybu  oblakov. Tieto výkyvy môžu byť aj výrazné a môžu vzniknúť za krátky 

čas. Výkon veterných parkov sa môže behom niekoľko desať minúť zmeniť až 

o 90 %, výroba solárnymi elektrárňami zase sa mení v menšej miere, ale za pár 

sekúnd. Úlohou správcu systému je, aby tieto zmeny riešil v záujme stability 

siete – najperspektívnejším riešením je uskladnenie energie. 

Okrem toho sa výroba z obnoviteľných zdrojov energie nemusí nutne zhodovať 

so špičkou spotreby. Napríklad, keď na danom mieste fúka vietor silnejšie v noci, 

správca sústavy je nútený buď vypnúť turbíny (alebo odstaviť ich výrobu), alebo 

siahnuť po základné elektrárne na fosílne palivá, ktoré sú vhodné na kontinuálne 

a nie cyklické zaťaženie.  Skladovaním energie by mohli byť takto navyše 
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vyrobené energie uchované pre najbližšiu špičku spotreby, kedy je aj aktuálna 

cena elektriny vyššia. 

 

2.1 Historický prehľad 

V súčasnosti sú v ostrovných systémoch obvykle používané olovené 

akumulátory, hlavným dôvodom je cena. K akumulácii elektriny v elektrizačných 

sústavách sa však využívajú takmer výhradne prečerpávacie elektrárne. Podiel 

všetkých ostatných technológií dohromady je menší ako 1 %, viď. obrázok 4 

dole. V uvedenom prehľade  sú však zahrnuté iba kapacity pripojené do 

elektrizačnej sústavy.  

 

Obrázok 4     Celosvetová akumulačná kapacita pre elektrickú energiu (upravené) 

[Fraunhofer Institute, EPRI] 
Zdroj: http://www.czrea.org/cs/druhy-oze/akumulace-elektriny 

Asi najstarší a najznámejší spôsob akumulácie elektrickej energie vo veľkom 

predstavujú prečerpávacie nádrže. Jedná sa o vodnú nádrž s elektrárňou, ktorá 

vyrába nielen elektrinu, ale v prípade prebytku energie v sieti môže naopak svoju 

nádrž napĺňať, a tak si v tejto podobe skladovať energiu na dobu, kedy ju 

budeme potrebovať. 

http://www.czrea.org/cs/druhy-oze/akumulace-elektriny
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Problémy prečerpávacích nádrží sú tiež dobre známe – sú pre ne potrebné 

vhodné krajinné podmienky a znamenajú obetovanie pomerne veľkej rozlohy 

krajiny len tomuto jedinému účelu. V rovinných alebo husto osídlených oblastiach 

sa jednoducho postaviť nedajú. Univerzálnym riešením teda rozhodne nie sú. 

Správcovia elektrizačných sústav pridávali k svojim sieťam menšiu uskladňovaciu 

energetickú kapacitu už od roku 1929 (USA), médiom bola zo začiatku voda. 

Podstatou prečerpávajúceho skladovania je, že využíva výškový rozdiel medzi 

horným (vrch) a dolným (údolie) rezervoárom a týmto spôsobom skladuje 

a získava späť elektrickú energiu. Nočnou elektrinou (minimum) sa prečerpáva 

voda do horného rezervoára, ktorá je  v čase špičky vypúšťaná cez turbíny, 

pritom sa mení jej  potenciálna energia na elektrickú. Schematické zobrazenie 

procesu je na obrázku 5. 

 

 

Obrázok 5   Schéma prečerpávacej vodnej elektrárne 

Zdroj: http://www.ine.estranky.sk/clanky/vodna-energia.html 

Obrázok 5 znázorňuje schematický rez prečerpávacou elektrárňou. 

V energetických špičkách prúdi voda do spodnej nádrže cez turbínu. V čase 

nízkej potreby elektrickej energie pracuje turbína ako čerpadlo a prečerpáva 

vodu do hornej nádrže.   

Z charakteru tejto technológie vyplýva, že sú potrebné obrovské rezervoáre na 

obidvoch stranách k tomu, aby bol dosiahnutý výkon viac sto MW (menšie 

rozmery nie sú ekonomické z viacerých hľadísk). Uskladnenie takéhoto 

obrovského množstva energie umožnilo kontinuálnu prevádzku vysokovýkonných 

základných  elektrární (jadrových, resp. uhoľných spočiatku) s konštantným 
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zaťažením, čiže nebolo treba nastavovať smerom hore alebo dole ich výkon, 

nadbytočná elektrická energia vyrobená v čase minima spotreby vedeli uložiť 

v prečerpávacej elektrárni do nasledujúcej špičky.   

Nakoľko sa táto stratégia a technológia fungovala dobre, a prinášala 

správcovi systému aj ďalšie výhody dlhé roky, vo svete sa rozšírili PVE v tých 

krajinách, v ktorých boli k tomu vyhovujúce podmienky. Väčšina z nich bola 

postavená v Západnej Európe a v Európe, niektoré krajiny majú podiel 

skladovacej kapacity z celkovej inštalovanej elektrickej  kapacity (súhrn kapacít 

všetkých elektrární) až 15-19%.  Na Slovensku je tento podiel cca 20 %.  Ale 

napr. v USA je tento podiel stále iba 3 %.  Je to dané tým, že v ´80-tych rokoch 

bol tento program pozastavený z dôvodu ochrany životného prostredia, kvôli 

vysokej záťaže na pôdu a vody. V ´90-tych rokoch uprednostnili distribuované 

skladovacie riešenia oproti „centrálnym” prečerpávajúcim úložiskám. 

V posledných rokoch sú tam testované a inštalované podporou vlády modernejšie 

(hlavne elektrochemické) skladovacie technológie, pretože správcovia sústav boli 

úplne znemožnení vplyvom stále rozširujúcej sa výroby z obnoviteľných zdrojov.  

Na všetkých kontinentoch sveta vypomáha energetike pol tisícky prečerpávacích 

elektrární s výkonmi nad 100 MW, medzi ktoré je čestne zapísaná PVE Čierny 

Váh, so 6 sústrojenstvami po 120 MW, o celkovom výkone 720 MW.  Na 

"uskladnenie" každej kWh je nutné v čerpacom režime vynaložiť 1,3 kWh, takže 

pracujú s účinnosťou okolo 70%.  Čo do výkonu na svete najväčšia 

"prečerpávačka" Dinorwic v britskom Walese je schopná l5 s po štarte dodávať 

do škótskej nadradenej siete 1800 MW.  V Japonsku jej vyrastá konkurent 

Kannagawa HydroPower so šiestimi agregátmi s celkovým výkonom 2820 MW a 

na ostrove Okinawa skúšajú, či agregáty ich prvej pobrežnej prečerpávacej 

elektrárne odolá agresívnemu účinku slanej morskej vody.  Vo výhľade je aj 

využitie opustených banských diel, kde spád medzi na dne šácht zriadenou 

podzemnou nádržou a jazerom či riečnym tokom na povrchu by mohol 

presiahnuť až 1000 metrov.  

Vertikálne integrovaná štruktúra kontrolného systému a regulované trhy 

fungujúce vo svete do ´80-tych rokov (u nás a v bývalých socialistických 

krajinách o desaťročie dlhšie) nedávali príležitosť na vyťaženie regulácie siete 

pomocou uskladnenia energie. Úloha skladovania bola redukovaná vtedy iba na 
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uvedené zbrusovanie špičky a rozloženie zaťaženia v  elektrárňach na fosílne 

palivá. V tom čase skladovanie energie v akumulátoroch neposkytovalo technicky 

alebo ekonomicky realizovateľnú alternatívu, pretože akumulácia bola potrebná 

na 8-14 hodín. V tomto období bola jedinou komerčne dostupnou technológiou 

technológia olovených akumulátorov, a táto technológia daných parametrov 

nemala šancu konkurovať prečerpávajúcim energetickým úložiskám.  

Je vhodné tu spomenúť jeden demonštračný projekt energetického úložiska, 

v rámci ktorého bol inštalovaný obrovský olovený akumulátor tým cieľom, aby 

boli vyskúšané jeho medze v porovnaní s prečerpávajúcimi úložiskami. Southerm 

California Edison (regionálny správca systému) v spolupráci s EPRI (výskumný 

inštitút podporovaný štátom) a DoE (Energetické ministerstvo) postavili olovený 

akumulátor na skladovanie energie o výkone 10 MW/40 MWh (tzn. schopný 4 h 

prevádzkovcať pri výkone 10 MW)  v Chino, v Kalifornii, ktorý bol uvedený do 

prevádzky v r. 1988 (viď. obrázok 6).  Podobné inštalácie majú tri hlavné 

komponenty: konkrétna skladovacia jednotka (akumulátor, batéria), prevodník 

a pomocné zariadenia (ako napr. riadenie systému, bezpečnostné skrine, 

regulácia teploty, atď.). V Chino bolo použitých 8256 článkov k dosiahnutiu 

celkovej skladovacej kapacity. Táto inštalácia bola míľnikom z hľadiska riešenia 

skladovania energie  akumulátormi a poskytla veľmi cenné skúsenosti 

a poznatky, ktoré mali dlhodobé  účinky na vývoj akumulátorových systémov 

(vrátane moderných elektrochemických technológií). Popritom obrovský 

akumulátor poskytujúci 10 MW výkon počas niekoľko hodín poskytol pre 

správcov systému len veľmi obmedzené riešenie, ktorí premýšľali  v dimenziách 

PVE, čiže viac sto MW výkon po dobu 10 hodín alebo aj viac. 
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Obrázok 6    Jedna z najväčších batérií na svete v Chino v Kalifornii je schopná dodávať 

výkon až 10MW. Používa sa v špičkách v elektrickej sieti spoločnosti Southern California 

Edison. 

Zdroj: http://www.fsiforum.cz/upload/soubory/knihy/HRW/kapitoly/Kap_28_-

_Obvody.pdf 

2.2 Zaťaženie elektrizačnej sústavy 

 

 

Ako to už bolo spomenuté vyššie, zaťaženie elektrizačnej sústavy je 

značne kolísavé počas dňa aj počas roka. V noci je nižšie, ráno postupne stúpa a 

predpoludním dosiahne prvé maximum, ktoré po popoludňajšom poklese 
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spravidla nasleduje druhá, večerná špička. Podobne sa mení aj zaťaženie počas 

týždňa: od pondelka sa zvyšuje, spravidla v stredu dosiahne maximum a potom 

pozvoľna klesá až do nedele, kedy je minimálne. V miernom podnebnom pásme 

býva zaťaženie sústavy spravidla väčšie v zimnom období, hoci s postupným 

rozširovaním klimatizácie aj v extrémnych letných horúčavách môžu vzniknúť 

špičky v spotrebe elektriny. Celkový výkon musí vyhovieť okamžitej spotrebe. 

Výkyvy by ohrozili bezpečnosť dodávok. V extrémnom prípade by mohlo dôjsť až 

k zrúteniu celej siete. Miestne nevyrovnanosti môžu spôsobiť zmenu procesov 

záťaže sietí, čo zase môže viesť k preťaženiu vedení.  

Úrovne záťaží 

Úroveň záťaže elektrizačnej sústavy, teda spotreba zo strany užívateľov a 

priemyslu sa neustále mení, všeobecne podľa nasledovných kategórií: 

 Sezónna (počas tmavých dní v zime je potrebné viac svietiť a produkovať 

teplo, zatiaľ čo v horúcom počasí sú potrebné klimatizácie.) 

 Týždenná (väčšina priemyslu cez víkendy nepracuje a teda spotreba je 

nižšia.) 

 Denná (sú to napríklad špičky v spotrebe, keď každý príde domov a zapne 

televízor.) 

 Hodinová (môže vzniknúť napríklad pri sledovaní televízneho programu v 

čase keď je vysielaná reklama, mnoho spotrebiteľov odíde od TV 

prijímačov a zapne rýchlovarné kanvice. Tento jav bol pozorovaný napr. v 

Spojenom Kráľovstve, ale aj v Slovenskej Republike.) 

 Prechodná (vzniká príčinou individuálnych činností a iných drobných 

faktorov s ktorými je treba počítať.) 

S touto premenlivou spotrebou sa treba nejakým spôsobom vysporiadať, existujú 

tri hlavné metódy ako eliminovať vznikajúce výkyvy: 

 Vo všeobecnosti elektrické spotrebiče majú daný rozsah pracovného 

napätia, ktoré pri činnosti vyžadujú. Obvykle to je 110-120 V, alebo 220-

240 V. Menšie výkyvy v záťaži sa potom môžu automaticky kompenzovať 

malými výkyvmi napätia ešte dovoleného v systéme. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Nap%C3%A4tie
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 Elektrárne môžu pracovať pod ich nominálnym výkonom a v prípade náhlej 

záťaže obsahujú regulačné zariadenia, ktoré umožňujú zvýšenie 

výstupného výkonu takmer okamžite. Teda elektráreň pracuje s 

výkonovou rezervou. 

 Na zvýšenie výstupného výkonu sa do činnosti zapoja ďalšie elektrárne. 

Používajú sa na to elektrárne s tepelnými plynovými turbínami, ktoré sú 

schopné dodávky energie rádovo v minútach. 

Obzvlášť drahé je spoliehať sa na posledné dve metódy, pretože ponechávajú 

väčšinu času drahé výrobné zariadenia v nečinnosti, alebo v prípade chodu 

elektrárne pod jej maximálny výkon, prebieha zvyčajne produkcia energie pri 

nižšej efektivite. Sieť úložísk energie zabezpečuje premiestniť špičkové zaťaženie 

do mimošpičkového zaťaženia. Elektrárne sú schopné pracovať pri svojom 

maximálnom výkone väčšinu roka. 

V prípade tradičných elektrární prípustné oneskorenie doplnenia výkonu určuje 

energia (inercia) prítomná v rotujúcej hmotnosti generátorov. Dodávka elektriny 

cez usmerňovač (napr. solárne a veterné elektrárne) nemá takéto vlastnosti, 

takže v prípade využitia takýchto zdrojov, sú kladené vyššie nároky na stabilitu 

elektrickej siete. 

 

Obrázok 7 Produkcia elektriny veternými elektrárňami v Maďarsku-apríl 2011 

Zdroj: Prezentácia TÓTH-KIRCSI: A SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁS 2011 ÉVI LEGÚJABB EREDMÉNYEI – 

2012, JÚN 

U väčšiny OZE (veterná, solárna, vodná energia) nie je možné vytvárať zásoby,  

ale skôr z okamžite dostupného zdroja (rýchlosť vetra, intenzita žiarenia, prietok 

vody) môžeme vyrábať elektrinu, ktorá prirodzeným spôsobom kolíše 

a nezodpovedá aktuálnemu dopytu (obrázok 7). Ak výroba nedosiahne úroveň 

spotreby, v dnešnej dobe chýbajúcu kapacitu  treba riešiť tradičnými tepelnými 
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elektrárňami. Avšak, ak produkcia energie z OZE – pri dostatočnom výkone – sa 

zvýšila vďaka priaznivým podmienkam, tak elektrárne na fosílne palivá by bolo 

treba regulovať, ba aj celkom vypnúť, nakoľko OZE s neutrálnym CO2 emisiami 

sú uprednostňované. V krajinách s väčšou veternou kapacitou (Dánsko, 

Nemecko) by sa mohli aj dnes vyskytnúť také situácie, že množstvo elektrickej 

energie vyrobenej z vetra by bolo väčšie ako dopyt po elektrickej energii na 

regionálnej sieti (hlavne v noci). Malo by to za následok to, že fosílne elektrárne 

by nemohli ostať pripojené k sieti bez možnosti exportu (v čase minima je to 

pravdepodobné) a aj tak by mala byť regulovaná produkcia elektrární 

využívajúcich OZE alebo v kombinácii s OZE.  

Súčasné regulačné elektrárne (najmä elektrárne na fosílne palivá) 

v Európe, pri dnešnom podiele výroby elektrickej energie z OZE, sú schopné 

kompenzovať výkyvy. Pri zvyšujúcich sa regulačných požiadavkách ich účinnosť 

sa značne  znižuje, dôsledkom čoho sa značne zvýšia aj emisie na jednotku 

produkcie. Vplyvom uvedených, budú náklady na údržbu a opravy vyššie, ďalej, 

znížením životnosti elektrární môžu sa enormne zvýšiť aj investičné náklady a 

náklady na elektrickú energiu (na kWh) vypočítané na jednotku životnosti, ktoré 

sú v konečnom dôsledku prenesené v nejakej forme na spotrebiteľov. Tu 

môžeme zvážiť to, že staršie elektrárne  charakteristické pre naše regióny majú v 

podstate nižšie účinnosti na dnešnú dobu a nie sú naozaj vhodné v režime  

sledujúcom zaťaženie. 

Vo vhodných oblastiach – ako to bolo uvedené vyššie, prečerpávajúce 

vodné elektrárne už dlhšiu dobu používajú na reguláciu sietí. Ale napr. 

skladovacia kapacita PVE v Nemecku (cca 7.000 MW, najmä 4-8 hod. využitie) 

ani z ďaleka nepostačí iba na vyrovnanie ani pri dnešných technických 

podmienkach. Celá skladovacia kapacita by bola potrebná v regulačnom regióne 

iba  jedného dodávateľa (Vattenfall) a nie iba na hodiny, ale niekedy aj na viac 

ako týždeň. V budúcnosti bude potrebné vybudovať obrovské skladovacie 

kapacity, aby správcovia systémov  včas, kvalitne a účinne vedeli transferovať 

výrobné prebytky z obdobia minima na obdobie špičky.  

Stanice PVE majú vážne geografické a environmentálne obmedzenia. Budúcnosť 

prečerpávacej vodnej elektrárne Ipeľ na Slovensku, s plánovaným výkonom 600 

MW,  je stále nejasná. Prečerpávacia vodná elektráreň Ipeľ by bola pre slovenskú 
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energetiku podľa Ministerstva hospodárstva SR (MH) prínosom. Táto elektráreň 

by totiž s týždenným cyklom prečerpávania bola schopná presúvať víkendovú 

"prebytkovú" energiu z jadrových elektrární do obdobia špičkového zaťaženia v 

pracovných dňoch. Pritom by táto vodná elektráreň bola podľa ministerstva 

optimálnym vyrovnávacím prvkom nárazovej výroby veterných a fotovoltických 

elektrární. (http://www.energia.sk/spravodajstvo/obnovitelne-zdroje/vystavba-

vodneho-zdroja-ipel-zostava-stale-otazna/4510/) 

Na Slovensku sú v súčasnosti preferované výstavby  malých vodných 

elektrární, konkrétne sa chystá výstavba 17 MVE. Predpokladaný inštalovaný 

výkon uvedených malých vodných elektrární predstavuje spolu približne 13 

megawattov. Podľa poslednej koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu 

vodných tokov SR, malé vodné elektrárne by mali do roku 2015 vyrobiť 450 GWh 

elektriny za rok. Do roku 2030 by mal objem elektriny, ktorú vyprodukujú, ešte 

vzrásť, a to až na 850 GWh za rok. V súčasnosti vyrobia malé vodné elektrárne 

približne 300 GWh elektriny.2 Preto sú odôvodnené iné riešenia akumulácie, 

zavádzanie nových riešení, technológií na kompenzáciu výroby a spotreby, aj v 

oblasti skladovania energie. Popri skladovacích riešení s väčšími kapacitami a 

dlhším časovým použitím sem patria aj nové spôsoby regulácie výroby a 

spotreby. 

Bez dostatočných skladovacích kapacít sa musí aj výroba z OZE zúčastniť 

procesu krátkodobej regulácie siete, čiže v prospech stabilnej prevádzky sietí by 

sa mali aj veterné turbíny regulovať, aby poskytli pozitívnu/negatívnu regulačnú 

kapacitu, aj keď je týmto prevádzkový zisk/profit značne poškodený, za 

podmienok ešte neznámych pri investovaní. V niektorých krajinách – napr. v 

Írsku – tento systém už funguje. Vo väčšine krajín EÚ takéto spätné regulovanie 

je možné iba v ojedinelých prípadoch. 

Pri plánovaní a vytváraní štruktúry modernej výroby elektrickej energie 

najmä na báze OZE  - ako to bolo  diskutované vyššie a v predošlej štúdii 

projektu – sa nesmie zabudnúť na ich vplyv na reguláciu elektrizačnej sústavy. 

Nadmerné využívanie OZE znižuje priaznivý vplyv inercie systému. Veľká 

rotujúca hmota s konštantným počtom otáčok u tradičných elektrární, 

generátorov parných turbín  dobre kompenzujú krátke zmeny. U väčšiny OZE 

                                                           
2
 http://ekonomika.sme.sk/c/6336680/postavit-sa-ma-u-nas-17-vodnych-elektrarni.html 

http://ekonomika.sme.sk/c/6336680/postavit-sa-ma-u-nas-17-vodnych-elektrarni.html
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chýba táto inercia, čo je potrebné nahradiť novými prostriedkami „primárnej 

regulácie frekvencie”. Presadzovanie uvedenej inercie, čiže vplyvu primárnej 

regulácie frekvencie,  sa posunie aj z hľadiska umiestnenia. Elektrárne 

využívajúce OZE nebudú inštalované na mieste existujúcich  veľkých elektrární, 

alebo v ich tesnej blízkosti. Kvôli územnému preloženiu ťažísk inercie, pri 

určovaní nároku na obnovu sieťovej regulačnej rovnováhy treba brať do úvahy aj 

prípadné prekážky prenosovej sústavy, napr. veľkosť vznikajúcich strát. Nové 

možnosti na vyváženie energie môžu byť inštalované v tesnej blízkosti OZE a 

špičkových spotrebičov. Územné presuny zvyšujú aj potrebu vylepšenia 

požiadaviek na pomalšiu sekundárnu reguláciu frekvencie. Zvyšuje sa dopyt po 

vysokovýkonných sekundárnych regulačných rezervách. OZE (vietor, slnko) 

závislé na počasí totiž spôsobujú oveľa rýchlejšie a väčšie výkyvy. Tu 

vymenované vplyvy upriamujú pozornosť na koordináciu, vylepšenie  minulých 

a súčasných primárnych a sekundárnych frekvenčných regulačných rezerv a na 

racionálny rozvoj súvisiacej infraštruktúry. 

2.3 Ekonomický efekt 

Vo všeobecnosti, úložisko energie je ekonomické, keď marginálna cena 

elektriny sa líši viac než cena ukladania a späť—získania energie z úložiska plus 

cena za energiu zmarenú v procese akumulácie.3  

Nakoľko sa prevádzkové náklady menia, mení sa aj marginálna cena elektriny. 

Ak berieme do úvahy elektrárne pracujúce v pásme základného zaťaženia (ako 

napríklad tepelné elektrárne uhoľné, jadrové elektrárne), tieto sú vybavené 

generátormi, ktoré dosahujú nízke marginálne ceny, napriek všeobecne drahšej 

údržbe, čo vyvažuje nižšia cena paliva. Druhý extrém sú elektrárne pracujúce v 

pásme špičkového zaťaženia ako napr. turbíny na zemný plyn, ktoré pracujú s 

drahým palivom, no sú lacnejšie na výstavbu, prevádzku a údržbu. Minimalizácia 

celkových prevádzkových nákladov vyrábanej elektriny sa dosahuje prevádzkou 

generátorov pracujúcich v pásme základného zaťaženia. Tieto generátory 

zabezpečujú energiu väčšinu času. Naproti tomu špičkové elektrárne sa 

                                                           

3 http://sk.wikipedia.org/wiki/Uskladnenie_elektrickej_energie 
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používajú len keď je to nevyhnutné, obecne povedané len keď je potrebné vykryť 

špičkovú spotrebu energie. Toto sa nazýva „ekonomická prevádzka“. 

Dopyt po elektrine z rôznych svetových sietí sa mení počas dňa a od sezóny k 

sezóne kolíše. Prevažná časť kolísania spotreby elektrickej energie súvisí s 

meniacim sa množstvom elektrickej energie dodávaným z primárnych zdrojov. 

Avšak operátori stále viac uskladňujú lacnejšiu energiu produkovanú v noci, 

namiesto toho aby ju uvoľňovali do siete počas denných špičiek, keď je energia 

cennejšia. V oblastiach, kde existujú priehradové hydroelektrárne, spustenie 

výroby energie je zahájené až v dobe, keď je spotreba energie väčšia. Táto 

forma uchovávania energie je obvyklá a používa sa tam, kde sú k dispozícií 

vodné nádrže. Toto nepredstavuje uchovávanie prebytočnej energie vyrobenej 

niekde inde, podstatné je dosiahnutie rovnováhy medzi výrobou a spotrebou pri 

dosiahnutí čo najväčšej efektivity. Obnoviteľné zdroje s premenlivou dodávkou 

energie ako vietor, slnečná energia, majú tendenciu zvyšovať kolísanie 

elektrickej záťaže, čo zvyšuje príležitosť pre používanie energetických úložísk. 

Vo všeobecnosti platí, že úložisko energie je ekonomické vtedy, keď cena 

energie (elektriny) z úložiska je vyššia ako cena energie spotrebovaná pri jej 

uložení do batérií (úložiska). Úložisko energie funguje na princípe zabezpečenia 

lacného uloženia energie v čase nadvýroby z klasických elektrární (zvyčajne v 

noci) a spätnej dodávky špičkovej (podstatne drahšej) energie v čase potreby.4 

Úložisko takéhoto druhu môže byť zaujímavé pre podniky malého a stredného 

rozsahu odberov (100 až 5000 kVA) aj s ohľadom na dohodnuté odberové 

diagramy (regulácia spotreby) s rozvodnými závodmi. Každú situáciu je treba ale 

zvážiť individuálne. U niektorého podniku môže byť prioritou neobmedzovanie 

výroby, (napr.  výroba potravín, biotechnológie, strojárske linky, odpojovanie 

zariadení, ktoré by mohli ohroziť zdravie ľudí, atď), u iného zníženie platieb za 

dohodnuté diagramy, prípadne iný dohodnutý odberný diagram, nakoľko si bude 

vedieť pokryť špičkovú energiu z vlastného zdroja. 

                                                           

4http://www.idbjournal.sk/rubriky/nove-trendy/zdroje-spickovej-energie aenergetickeuloziska.html?page_id=13880 
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Jediným riešením pre podnikateľa pre prípad, že nemôže urobiť opatrenia na 

odpojenie spotrebičov, je zvýšenie technického maxima odberu do vyššej 

úrovne. Keďže za prekročenie dohodnutých odberov sú vysoké penalizácie, v 

každej väčšej výrobnej ale aj nevýrobnej prevádzke je nutné veľmi dôkladne sa 

pozrieť na dohodnuté odberné diagramy, na dohodnutú rezervovanú kapacitu a 

na časový priebeh skutočného odberu elektrickej energie. 

Na základe následného ekonomického hodnotenia sa dá rozhodnúť, či je vhodné 

zmeniť dohodnutú rezervovanú kapacitu na inú hodnotu, resp. odstrániť špičkový 

odber odstavením časti výrobnej technológie, alebo vyriešiť kompenzáciu 

odberných špičiek nákupom vhodného zariadenia, ktoré dokáže dodať potrebnú 

špičkovú energiu do siete a tým umožní neprerušovanú činnosť výroby bez 

penalizácie za prekračovanie dohodnutých odberných diagramov rozvodnými 

závodmi. 

Aspekty hospodárenia s energiou: 

Dodávka elektrickej energie musí spĺňať rôzne, niekedy protichodné 

optimalizačné ciele. Vo všeobecnosti  je treba dodávať energiu s najvýhodnejšou 

cenou. V prípade voľných trhov je takýmto spôsobom  garantovaný  voľný 

prístup a likvidita čo najväčšieho počtu účastníkov. Fyzický transport musí byť 

veľmi spoľahlivý. Nakoľko je stále viac a viac takých regiónov, kde je nevyhnutné 

zabezpečiť aj bezpečnosť dodávok, ktorá je zabezpečená aplikáciou regulačných 

(niekoľkominútových) a rezervných (dlhodobejších) kapacít. 

Plánované služby a kolísavé dodávky do siete - Čo sa týka dodávky 

elektriny pre obyvateľstvo,  pravidelná výroba znamená  reguláciu zásobovania. 

Výsledkom verejného obchodu je veľmi prísna súťaž.  Finančný prínos 

z aplikovania energetických úložísk vznikne z kolísania cien energií v čase 

(´Spread´), na základe ktorého je možné elektrickú energiu uskladnenú  

v lacných obdobiach neskoršie drahšie dodávať do siete. K plánovaniu prevádzky, 

po dokončení obchodných záležitostí, slúži harmonogram. Tento je zaťažený 

výrobnými jednotkami, ktoré nedodávajú elektrinu v súlade s predpoveďami 

(OZE), čo značne sťažuje reguláciu systému. 

Regulovaný výkon – Na zabezpečenie rovnováhy medzi spotrebou  a výrobou 

na trhu s elektrinou  je potrebné obstarať  regulačnú elektrinu. Rozšírenie aliancií 
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UCTE/ENTSO-E viedlo k zníženiu dopytu  po regulačnej elektrine, tento dopyt 

stúpol znova zvýšením podielu kolísavých dodávok. Na trhu regulačnej elektriny 

môže viesť aplikácia technológií úschovy energie k zisku. Súťažia tu ale s 

rotujúcou sa rezervnou kapacitou celkového elektrárenského parku, ktorá je dnes 

ešte značná. Iná otázka je, že tieto rezervy by sa dali časom (zatvorením starých 

elektrární s nízkou účinnosťou) vyradiť, čo by prinieslo  výhody z 

environmentálneho a hospodárskeho hľadiska.   

Rezervovaný výkon - Popri regulovanej energii, ktorá je potrebná niekoľko 

minút ale musí byť neustále k dispozícii, potrebujeme mať aj rezervné kapacity 

pre krízové situácie, ktoré sa vyskytujú dnes ešte zriedkavo, ale čoraz častejšie. 

V týchto prípadoch je potrebný vyšší výkon dlhšiu dobu (hodiny, ale aj dni).  

V súčasnosti sa používajú  riešenia s nižšími jednotkovými výrobnými nákladmi 

(najmä plynové turbíny), ale dlhodobo je potrebné zmeniť štruktúru rezervných 

kapacít z dôvodu bezpečnosti dodávok. 

2.4 Rozvoj súvisiacej infraštruktúry 
Aplikácia skladovania energie vo veľkej miere závisí od štrukturálnych 

daností siete, totiž elektrizačná sústava je iba časťou celkovej energetickej 

infraštruktúry, ktorá je závislá v prvom rade od priemyselnej vyspelosti krajiny a 

geografických daností.  

Európske prenosové sústavy, vrátane Slovenskej elektrizačnej prenosovej 

sústavy, a.s. (SEPS, a.s.) vytvorili spoločnú asociáciu Európska sieť 

prevádzkovateľov prenosových sústav (ENTSO-E -viď. obrázok 8).  

ENTSO-E bola založená v Bruseli v roku 2008 podpisom 42 prevádzkovateľov 

prenosových sústav ako nástupca 6 regionálnych združení (ETSO, ATSOI, 

UKTSOA, NORDEL, UCTE a BALTSO) a nadobudla platnosť 1. júla 2009. Jej 

hlavné úlohy sú: vypracovanie a uzákonenie sieťových pravidiel, vytvorenie 

prostriedkov slúžiacich pre spoluprácu prevádzkovateľov prenosových sústav, 

vypracovanie desaťročného  rozvojového programu a  ročných pracovných 

plánov, príprava ročných správ a predpovedí výroby (leto-zima). Hlavné ciele: 

bezpečnosť dodávok, uspokojenie potrieb vnútorného energetického trhu, 

podpora integrácie trhu a podpora príslušných projektov výskumu a vývoja 

(V+V) a formovanie verejnej mienky o prenosovej infraštruktúre, poradenstvo 

smerom k tvorcom energetickej politiky a iným zainteresovaným stranám. 
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Obrázok 8  Mapa asociácie ENTSO-E 

Zdroj: http://www.ceps.cz/CZE/Cinnosti/Zahranicni-spoluprace/Stranky/ENTSO-E.aspx 

ENTSO-E bolo rozdelené na 5 regionálnych skupín na základe bývalých 

zoskupení. Slovensko (SEPS, a.s. ) je členom skupiny „Kontinentálna Európa“, 

ktorá je nástupcom UCTE (Union for the Co-ordination of Transmission of 

Electricity – koordinačná spoločnosť prenosu elektrickej energie), založenej 24 

krajinami 29 prevádzkovateľmi v roku 1951. Táto skupina prevádzkuje 

synchrónnu sieť  Kontinentálnej Európy, ktorá je najväčšou elektronickou 

synchrónnou sieťou na svete s 400 mil. spotrebiteľmi 24 krajín. V roku 2009 bolo 

pripojených k sieti v tejto oblasti 667 GW kapacita, z toho cca 80 GW bola 

rezerva. 

Ako alternatíva skladovania energie alebo skôr ako doplnok ku skladovaniu 

energie by mohlo slúžiť aj veľkoplošné vyrovnanie väčších výkonov. Tu nemožno 

zabudnúť na to, že stratégia rozšírenia OZE vo všetkých európskych krajinách je 

podobná, preto môžu vzniknúť priebežne vo viacerých štátoch situácie nadvýroby 

a aj nedostatku produkcie.  

V rôznych štúdiách autori dospeli k názoru, že v prípade, ak by sa dalo 

riešiť vyrovnanie v Európe, dalo by sa vyhladiť značnú časť kritických výkyvov – 

najmä v prípade veternej energie. Avšak obyvatelia prakticky všetkých krajín sú 

proti výstavbe ďalších vzdušných vedení už dlhšiu dobu, teda bez značnej 

politickej podpory je ťažko predstaviteľné, že potrebný prenosový výkon bude 

http://www.ceps.cz/CZE/Data/Vsechna-data/Stranky/Default.aspx
http://www.ceps.cz/CZE/Data/Dokumenty/Stranky/default.aspx
http://www.ceps.cz/CZE/Data/Legislativa/Stranky/default.aspx
http://www.ceps.cz/CZE/Media/Stranky/FAQ.aspx
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dostatočne rýchlo k dispozícii. Ako technologická alternatíva dnes používaných 

AC technológií môže prísť do úvahy preprava vysokonapäťového jednosmerného 

prúdu  za tým účelom, aby sme vedeli zabezpečiť transport väčšieho množstva 

elektrickej energie na veľké vzdialenosti s minimálnymi stratami.  

V  Správe Európskej komisie  z 17.11.2010 sa píše: „Pomocou dobre 

prepojených a inteligentných sústav vrátane veľkokapacitného skladovania je 

možné náklady na rozvoj energetiky z obnoviteľných zdrojov znížiť, pretože 

najväčšiu efektívnosť je možné dosiahnuť na celoeurópskej úrovni. Okrem týchto 

krátkodobých požiadaviek sa elektrizačné sústavy budú musieť dôkladnejšie 

rozvíjať, aby sa v časovom horizonte do roku 2050 mohlo prejsť na 

dekarbonizovaný elektroenergetický systém na základe nových technológií 

vysokonapäťového diaľkového vedenia a nových technológií skladovania 

elektrickej energie s cieľom pojať neustále rastúci podiel energie z obnoviteľných 

zdrojov z EÚ i nečlenských štátov.“ 
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3. Možnosti zužitkovania technológií skladovania 

elektrickej energie  
 

Technológie na skladovanie elektrickej energie môžeme aplikovať 

v závislosti od rôznych výkonov, skladovacích kapacít centrálne – hlavne na 

prenosovej sieti – a decentralizovane, tzv. distribuovaným spôsobom  na 

distribučnej sieti,   príp. aj nezávisle od siete v ostrovnom režime.  

3.1 Centrálne aplikácie ES 
Rôzne stacionárne skladovacie aplikácie existujú: 

- Výrobná kapacita od kW do GW, 

- Doba skladovania od mili-sekúnd  po niekoľko týždňov, 

- Doba životnosti / cyklus dopyt od 10 do niekoľko 1000 cyklov 

- Doba odozvy ms až niekoľko minút. 

V prípade strednodobého a dlhodobého uskladnenia energie väčších výkonov 

rozoznávame v podstate tri hlavné možnosti aplikácie technológiami 

inštalovanými na sieť:   

 centrálne veľké úložiská využívané na reguláciu ES  

 centrálne veľké úložiská pre preklenutie dlhodobejších výpadkov  

 vyrovnávacie batérie a regulácia napájania siete 

3.1.1 Centrálne veľké úložiská využívané na reguláciu ES 

Centrálne energetické úložiská môžu byť aplikované za účelom predaja 

elektrickej energie, vyrobenej elektrárňami s nízkymi variabilnými nákladmi – 

sem patria aj veterné elektrárne – v čase minima (obdobie nízkej ceny 

elektriny), v období špičky s vyššou cenou. 

Náklady na skladovaciu technológiu majú byť kryté z rozdielu medzi cenou na 

vstupe (fáza nabíjania) a cenou na výstupe, čiže predajnou cenou (fáza 

vybíjania) za určité časové obdobie určené investorom, samozrejme zohľadňujúc 

straty účinnosti, prevádzkových nákladov a nákladov na údržbu.  

Na obrázkoch 9 a 10 je znázornená typická aplikácia technológie skladovania 

elektriny presunom energie v čase - za účelom využiť cenové rozdiely 

a vyrovnávať zaťaženie siete.  
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Obrázok 9 Využitie elektrickej  energie presunom v čase 

Zdroj:http://energy.gov/sites/prod/files/Webinar%20Presentation%20%20December%2

019%20RPS%20and%20Energy%20Storage.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 10    Týždenná prevádzka centrálneho energetického úložiska v režime 

„zbrusovania špičky“ 

Zdroj: http://www.eurosolar.org/new/pdfs_neu/Main/IRES2006_Gatzen.pdf 

http://www.eurosolar.org/new/pdfs_neu/Main/IRES2006_Gatzen.pdf
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PODPORNÉ SLUŽBY V ES SR 

Podporné služby sú služby, ktoré prevádzkovateľ prenosovej sústavy SR 

nakupuje na zabezpečenie poskytovania systémových služieb potrebných na 

dodržanie kvality dodávky elektriny a na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti 

elektrizačnej sústavy SR , pričom výsledkom ich aktivácie je dodávka regulačnej 

elektriny.5 

Podľa toho, či sa jedná o zníženie alebo zvýšenie výkonu výrobných zdrojov a 

spotreby na strane spotrebiteľov, dodávaná regulačná elektrina môže byť kladná 

alebo záporná. 

Výrobca elektriny je povinný inštalovať zariadenia na poskytovanie podporných 

služieb (PpS), ak celkový inštalovaný elektrický výkon zariadenia na výrobu 

elektriny je vyšší ako 50MW. 

Podporné služby, ktoré nakupuje PPS môžeme rozdeliť na nasledujúce druhy 6: 

• podporné služby systémového charakteru: 

o primárna regulácia činného výkonu 

o sekundárna regulácia činného výkonu 

o terciárna regulácia činného výkonu 

• podporné služby lokálneho charakteru: 

o diaľková regulácia napätia 

o štart z tmy (black start) 

• havarijná výpomoc zo synchrónne pracujúcich sústav 

Primárna regulácia činného výkonu (PRV) 

Primárna regulácia činného výkonu udržiava rovnováhu medzi výrobou a 

spotrebou elektriny v rámci synchrónnej oblasti pomocou regulátorov otáčok 

alebo činného výkonu zariadenia poskytujúceho PpS. Primárna regulácia činného 

výkonu má za cieľ prevádzkovú bezpečnosť energetického systému v 

synchrónnej oblasti a stabilizuje systémovú frekvenciu na rovnovážnej hodnote 

po poruche v časovom rámci sekúnd, ale bez toho, že by obnovila žiadanú 

hodnotu systémovej frekvencie a plánových výmen činných výkonov (salda).7 

Sekundárna regulácia činného výkonu (SRV) 

Sekundárna regulácia činného výkonu sa využíva na vyrovnanie salda 

cezhraničných výmen elektriny na plánované hodnoty s ohľadom na žiadanú 

                                                           
5
 http://www.sepsas.sk/seps/Podporne_sluzby.asp?kod=269 

6
 http://www.sepsas.sk/seps/Dokumenty/TechnickePodmienky/2012/09/28/TP-B_2012.pdf 

7
 http://www.sepsas.sk/seps/Dokumenty/TechnickePodmienky/2012/09/28/TP-B_2012.pdf 
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hodnotu frekvencie. Sekundárna regulácia činného výkonu udržiava rovnováhu 

medzi výrobou a spotrebou elektriny v rámci každej regulačnej oblasti, pričom sa 

berú do úvahy programy medzinárodných výmen elektriny, bez narušenia 

činnosti primárnej regulácie činného výkonu, ktorá pracuje v synchrónnej 

oblasti.8 

Terciárna regulácia činného výkonu 

Terciárna regulácia činného výkonu je každá požadovaná manuálna alebo 

automatická zmena činného výkonu zariadení za účelom presunu ich pracovných 

bodov strojov, zúčastnených na sekundárnej regulácii činného výkonu. 

Ciele terciárnej regulácie činného výkonu: 

• Zaručiť dostatočnú rezervu sekundárnej regulácie činného výkonu, ktorá 

zodpovedá potrebe z hľadiska veľkosti v danom čase, 

• Hospodárne rozdeliť činný výkon na zdrojoch, zaradených do sekundárnej 

regulácie činného výkonu.9 

Požadovaná manuálna alebo automatická zmena činného výkonu sa môže 

uskutočniť:10 

• pripojením, odpojením alebo zmenou činného výkonu zariadení poskytujúcich 

PpS, 

• zmenou programu salda medzi účastníkmi prepojenej sústavy, 

• riadením odberu spotreby elektriny u odberateľov. 

Poskytovaním terciárnej regulácie sa rozumie rezervácia (nepretržitá 

pripravenosť pre využitie v terciárnej regulácii) a využitie dohodnutej hodnoty 

regulačného pásma terciárnej regulácie (dispečerské riadenie činného výkonu 

zariadenia poskytujúceho PpS v jeho regulačnom pásme terciárnej regulácie) v 

obchodnej hodine, na ktorú bola rezervovaná. 

Terciárnu reguláciu činného výkonu rozoznávame:11 

• TRV 3 minútová kladná (TRV3MIN+), 

• TRV 3 minútová záporná (TRV3MIN-), 

• TRV 30 minútová kladná (TRV30MIN+), 

• TRV 30 minútová záporná (TRV30MIN-), 

• TRV 120 minútová (TRV120MIN). 

                                                           
8
 http://www.sepsas.sk/seps/Dokumenty/TechnickePodmienky/2012/09/28/TP-B_2012.pdf 

9
 http://www.fce.vutbr.cz/veda/JUNIORSTAV2011/pdf/3/Sebestova_Zuzana_CL.pdf 

10
 http://www.sepsas.sk/seps/Dokumenty/TechnickePodmienky/2012/09/28/TP-B_2012.pdf 

11
 http://www.sepsas.sk/seps/Dokumenty/TechnickePodmienky/2012/09/28/TP-B_2012.pdf 

http://www.fce.vutbr.cz/veda/JUNIORSTAV2011/pdf/3/Sebestova_Zuzana_CL.pdf
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Obrázok11   Regulácia v prepojenej sústave 

Zdroj:http://www.kves.uniza.sk/kvesnew/dokumenty/RES/Predn%C3%A1%C5%A1ky/0

9_Regulacia%20faP.pdf 

 

Diaľková regulácia napätia 

Diaľková regulácia napätia je udržiavanie žiadaného napätia v pilotnom uzle ES 

veľkosťou a charakterom jalového výkonu. Táto regulácia sa nazýva aj 

sekundárna regulácia napätia v pilotnom uzle. Potrebný jalový výkon v pilotnom 

uzle sa zabezpečuje generátormi, ktoré do uzla pracujú, alebo kompenzačnými 

prostriedkami v danom uzle. 

Poskytovaním diaľkovej regulácie napätia sa rozumie rezervácia (nepretržitá 

pripravenosť pre využitie v rámci regulácie napätia) a využitie (riadenie jalového 

výkonu bloku, alebo skupiny blokov v jeho regulačnom rozsahu) dohodnutej 

hodnoty regulačného rozsahu jalového výkonu bloku pre reguláciu napätia a 

jalových výkonov.12 

Štart z tmy 

Poskytovaním štartu z tmy sa rozumie nepretržitá pripravenosť pre využitie, a v 

prípade stavu bez napätia (blackout), využitie strategického zdroja, ktorý je 

schopný nabehnúť bez podpory vonkajšieho zdroja (napätie siete) na menovité 

                                                           
12 http://www.fce.vutbr.cz/veda/JUNIORSTAV2011/pdf/3/Sebestova_Zuzana_CL.pdf 

 

http://www.kves.uniza.sk/kvesnew/dokumenty/RES/Predn%C3%A1%C5%A1ky/09_Regulacia%20faP.pdf
http://www.kves.uniza.sk/kvesnew/dokumenty/RES/Predn%C3%A1%C5%A1ky/09_Regulacia%20faP.pdf
http://www.fce.vutbr.cz/veda/JUNIORSTAV2011/pdf/3/Sebestova_Zuzana_CL.pdf
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otáčky, dosiahnutie menovitého napätia, pripojenie k sieti a jej napájanie v 

ostrovnom režime.13 

Havarijná výpomoc zo synchrónne pracujúcich sústav 

Havarijnou výpomocou sa rozumie výpomoc susednej synchrónne pracujúcej 

sústavy pre zabezpečenie systémovej služby primárnej, sekundárnej a terciárnej 

regulácie na základe zmluvy medzi prevádzkovateľom prenosovej sústavy a 

prevádzkovateľom susednej prenosovej sústavy.14 

 

V prípade, ak energetické úložisko vyhovuje požiadavkám, bude môcť 

prevádzkovateľ na konkrétnych trhoch poskytovať regulovanú elektrinu a iné 

podporné služby. Môžu prísť do úvahy nasledovné podporné služby v prípade 

energetického úložiska (obrázky 11-13): pozitívna a negatívna primárna 

regulácia (pohotovostný režim do 30 s) pozitívna a negatívna sekundárna 

regulácia (pohotovostný režim do 15 min.) a pozitívna a negatívna terciálna – 

minútová- regulácia (pohotovostný režim na dlhšiu dobu), ďalej diaľková 

regulácia napätia (kompenzácia jalového výkonu), príp. „štart z tmy”, ktorý 

umožní napr. reštart po zrútení siete prevádzkových jednotiek. Pohotovostný 

režim vo forme primárnej rezervy podľa požadovanej dynamiky môžu zabezpečiť 

zatiaľ iba skladovacie technológie akumulátorového typu. Najčastejšie používané 

prečerpávacie skladovacie systémy sa dajú využívať ako sekundárne rezervy. Iné 

technológie – ako napr. skladovanie pomocou stlačeného vzduchu – vyžadujú 

najmenej 15 minút, kým dosiahnu maximálny výkon, tieto môžu byť nasadené 

ako terciálne rezervy. 

                                                           
13 http://www.fce.vutbr.cz/veda/JUNIORSTAV2011/pdf/3/Sebestova_Zuzana_CL.pdf 

14
 http://www.fce.vutbr.cz/veda/JUNIORSTAV2011/pdf/3/Sebestova_Zuzana_CL.pdf 

 

http://www.fce.vutbr.cz/veda/JUNIORSTAV2011/pdf/3/Sebestova_Zuzana_CL.pdf
http://www.fce.vutbr.cz/veda/JUNIORSTAV2011/pdf/3/Sebestova_Zuzana_CL.pdf
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Obrázok 12 Časová dispozícia regulačnej rezervy 

http://www.kves.uniza.sk/kvesnew/dokumenty/Clanky_studentov/Marke,%20M.%20Anal

yza%20podpornych%20sluzieb.pdf 

 
 

Obrázok 13  Časová postupnosť pôsobenia regulácie 

Zdroj:http://www.kves.uniza.sk/kvesnew/dokumenty/RES/Predn%C3%A1%C5%A1ky/0

9_Regulacia%20faP.pdf 
 

Pri odovzdaní alebo prijímaní efektívneho výkonu (nabíjanie, vybíjanie) je 

regulácia jalového výkonu vždy možná. Zaujímavý je aj taký prevádzkový režim, 

pri ktorom poskytovanie príp. príjem jalového výkonu je možné bez efektívneho 
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výkonu (fázový posun). Zatiaľ to funguje iba u prečerpávacích elektrární, príp. u 

niektorých technológií akumulátorového typu (napr. VRB). Pri technológii so 

stlačeným vzduchom by bolo potrebné k tomu oddeliť turbínu od generátoru. 

Schopnosť čierneho štartu je daná u každého typu skladovacej 

technológie. Pretože ponuka takýchto služieb je v rámci celej siete široká, z 

hľadiska hospodárnosti týchto skladovacích aplikácií zohrávajú druhoradú úlohu, 

môžu prichádzať do úvahy ako doplnkové možnosti.  

3.1.2 Centrálne veľké úložiská na preklenutie dlhodobejších 

výpadkov  

V rámci ďalšieho rozširovania  výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov 

vyvstáva otázka, ako by sa dali ovládať sezónne výkyvy  dodávok v budúcnosti  - 

tak nadprodukciu  ako aj deficit. Energetické úložiská inštalované iba za týmto 

účelom by mali byť obrovské, s GW výkonom a viacdňovou, ba aj 1-2 týždňovou 

skladovacou kapacitou – ale ročne by bolo treba iba niekoľko nabíjacích/ 

vybíjacích cyklov (síce aj ich počet sa bude podľa očakávaní zvyšovať). Nakoľko 

skladovanie energie môže byť ekonomické kvôli vysokým investičným nákladom 

iba ak sa často používa, preto táto aplikácia nie je sama o sebe výhodná, iba v 

kombinácii s denne sa opakujúcimi regulačnými úlohami. Táto alternatíva môže 

prichádzať do úvahy iba ak technológia umožní výrazné zvýšenie kapacity iba s 

miernym zvýšením nákladov (nízky špecifický nárast nákladov).   

3.1.3 Vyrovnávacie batérie a regulácia napájania siete 

Je predmetom mnohých diskusií – síce v praxi a veľmi zriedka sa používa 

– zužitkovanie technológie na skladovanie energie vo forme vyrovnávacej batérie 

inštalovanej priamo pri jednotke  vyrábajúcej elektrickú energiu (veľká 

elektráreň, veterný park). Pri zohľadnení  celej siete – aj z hľadiska veľkosti a 

vyrovnávania – sa zdá byť logickejšie inštalovanie veľkých energetických úložísk 

pripojených k sieti.  

Aj v prípade takých krajín, v ktorých môžu počítať v blízkej budúcnosti s výrobou 

elektriny pomocou veľkých veterných parkov inštalovaných v mori (offshore) – a 

za takú pomerne krátku dobu nie je riešiteľný transport elektriny do 

vzdialenejších spotrebiteľských centier bez rozvoja sietí – sú takéto Vyrovnávacie 
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(„puffer“) stanice potrebné iba dočasne, ale nie sú inštalácie takýchto batérií 

ekonomické kvôli dlhšej doby návratnosti.  

3.2 Decentralizované (distribuované) aplikácie   
 

V súvislosti so štrukturálnou zmenou v dodávke elektrickej energie 

odborníci predpovedajú blízky príchod rôznorodých skladovacích aplikácií v 

súvislosti s distribučnou sieťou, ktoré sú podporované aj novými technológiami 

na skladovanie energie a modernými invertermi/konvertermi (transformátory).  

Budúcu energetickú situáciu vytvára už aj dnes výroba založená na rozširujúcom 

sa využívaní obnoviteľných zdrojov a decentralizovaných elektrární 

s kombinovanou výrobou tepla a elektrickej energie (KVET). Vyrobená elektrina 

pomocou týchto zdrojov je dodávaná do nízkonapäťovej a stredno-napäťovej 

siete. Siete a na ne napojené systémové služby  treba brať vážne do úvahy pri 

riadení zmenových procesov. Okrem toho je to aj vyzdvihnutou témou 

Strategickej výskumnej úlohy EU s názvom ´Inteligentné siete´ (Strategic 

Research Agenda ’Smart Grids’), ktorá určuje rámcové podmienky výskumu v 

tejto oblasti. Priebežne so zvyšovaním podielu distribuovanej dodávky energie sa 

bude zvyšovať aj dopyt po uskladnení energie v distribučnej sieti. Toto bude 

charakteristické najmä pre výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie 

(vietor, slnko), ktoré produkujú elektrinu iba vtedy, ak zdroj je k dispozícii v 

danom čase, na danom mieste, v dostatočnom množstve (napr. pri príliš silnom 

vetre sa tiež zastavia veterné turbíny). Ale aj pri kombinovanej výrobe bude 

potrebné energiu uskladniť, pretože využitie tepla a elektriny sa v čase často líšia 

od seba navzájom (napr. v zime je tepelná energia – aj cez CZT - potrebná na 

vykurovanie domácností aj cez noc, kedy dopyt po elektrickej energii výrazne 

klesne. 

Možnosti využívania distribuovaného typu skladovania energie sú rôzne, 

takže sieťové distribuované úložisko môže byť nasadené na riešenie  miestnych 

regulačných úloh aj pre nadradené úlohy prenosovej sústavy (prostredníctvom 

„virtuálnych veľkých úložísk“, v ktorých sú spojené menšie úložiská do klastra) a 

tak sa môžu zúčastniť aj ponuky systémových služieb.  
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Distribuované uskladnenie energie je najmodernejšou technológiou, ktorá pri 

každom stupni energetického reťazca maximálne využíva efektivitu vo svoj 

prospech:  

 zlepšovaním efektivity a rovnomerného využívania elektrickej energie  

 zvyšovaním kvality energie pomocou lepšej regulácie napätia a frekvencie 

s minimálnym rizikom prerušenia dodávok elektrickej energie  

 zvyšovaním využiteľnosti zdrojov obnoviteľnej energie tak, aby bolo možné 

čistú energiu využívať aj v dlhších časových intervaloch  

 zabezpečením spoľahlivosti zdroja energie pre spoločnosť  

Multifunkčné skladovacie systémy 

Vo väčšine prípadov bude  možné – ale z ekonomických hľadísk aj 

potrebné – energetické úložisko určitého typu využiť nie iba jednoúčelovo, ale 

aplikovať niekoľko z horeuvedených možností. Takto napr. jednoduchá 

bezprestávková technológia energetického zdroja – ktorá je  potrebná iba pri 

zriedkavých sieťových poruchách – môže byť využitá v zostávajúcej 

pohotovostnej dobe – na zmiernenie sieťových reakcií, alebo podľa možností v 

spojení s inými úložiskami do virtuálnej siete  - môže poskytovať aj systémové 

služby.  Využívanie jednotlivých uskladňovacích systémov na viaceré účely je 

možné za predpokladu manažmentu skladovania  na vysokej úrovni, aby – ak 

ostaneme pri vyššie uvedenom príklade - v prípade výpadku elektriny vedela 

kontinuálna technológia spĺňať svoju prvoradú úlohu. Takže je na zváženie, či sa 

neoplatí inštalovať do o niečo vyššej skladovacej kapacity pre danú aplikáciu, 

multifunkčné využitie totiž môže výrazne zlepšiť návratnosť zariadenia.  Výber 

vhodnej technológie vo veľkej miere závisí od  možných aplikačných scenárov. K 

tejto kategórii energetických úložísk patria napr. akumulátory elektromobilov 

budúcnosti, ktorých prvoradou úlohou je zabezpečenie pohonu vozidla, ale 

nakoľko vozidlo (spolu s akumulátorom) musí byť  určitý čas  pripojené k sieti, za 

túto dobu môže spĺňať viacero iných úloh (napr. príjem nočnej produkcie). 

Podrobnejšie sa touto témou budeme zaoberať v samostatnej kapitole. 
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3.3 Skladovanie energie vo vozidlách 
 

V strednodobom horizonte budú vyvinuté také prenosné aplikácie, 

pomocou ktorých aj v doprave bude možné efektívne  využívať elektrickú energiu 

vyrobenú pomocou obnoviteľných zdrojov energie. Popri biopalivách – ktoré sú k 

dispozícii v obmedzenom množstve a je diskutabilná ich dlhodobá využiteľnosť – 

je treba zamýšľať  nad takými spôsobmi výroby elektrickej energie na báze 

obnoviteľných zdrojov (veterná, solárna energia), ktoré budú dostupné aj vo 

vzdialenej budúcnosti a potrebujú rádovo menšie  plochy k výrobe rovnakého 

množstva energie. Účinnosť elektromotorov je tiež výrazne vyššia ako účinnosť 

spaľovacích motorov. 

Elektromobily si nájdu uplatnenie najmä ako druhé vozidlo v mestskej 

doprave kvôli  limitovanému dojazdu. Na trhu vozidiel vhodných na dlhšie trate 

vedú hybridné vozidlá, ktoré sú vybavené rekuperáciou brzdovej energie. 

Pravdepodobne od roku 2014 budú mať vedúcu roľu na trhu  tzv. moderné Plug-

in hybridné vozidlá (nabíjateľné z elektrizačnej siete – „zo zástrčky“). Tieto budú 

mať za úlohu okrem dobrého zrýchlenia aj to, aby splnili požiadavky priemernej 

celodennej prerušovanej premávky pri nočnom dobití. U týchto sa tradičný pohon 

zapne iba vtedy, ak sa akumulátory vybijú, alebo napr. na diaľnici, keď pri 

rovnomernej rýchlosti má vozidlo nízku spotrebu .  

Dlhodobá koncepcia  týchto vozidiel je taká, aby jednak  predstavovali 

alternatívu na náhradu tradičných spaľovacích motorov (pretože energetické 

zdroje týchto palív sa vyčerpajú  v najbližšej budúcnosti), jednak aby vytvorili 

podmienky na nočné nabíjanie (alebo počas pracovný čas), a tým umožnili 

nadbytok energie  prijať, dôsledkom čoho by sa nemuseli špičkové elektrárne a 

veterné elektrárne regulovať smerom dole. Vo vzdialenejšej budúcnosti – 

rozvojom inteligentných sietí – je snahou vývojárov  umožniť aj to, aby už nabité 

a k sieti pripojené vozidlá dodávali späť  do siete elektrinu v čase špičky, 

samozrejme za vyššie ceny, aby sa transakcia  vyplatila aj majiteľom áut.  
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Obrázok 14   Prijatie elektrických vozidiel -  Cesta k elektromobilom vedie cez hybridné a 

plug-in-hybridné vozidlá   

Zdroj: http://www.focus.de/auto/news/bosch-zukunftsplaene-das-elektroauto-kommt-
aber-der-verbrennungsmotor-hat-noch-potenzial_aid_635468.html 

Popri elektromobiloch sa vyvíjajú podobne aj vozidlá s vodíkovými palivovými 

článkami, objavenie prvých obchodných modelov sa očakáva na rok 2013-14 (v 

podstate budú mať aj tieto elektrický pohon). Aj koncepcia je podobná – vyrábať 

vodík (pomocou elektrolyzérov z prebytku elektrickej energi, ktorý sa stáva 

palivom – spätná dodávka elektrickej energie do siete v špičke nebude 

jednoduchá (efektívna už vôbec nie), na druhej strane potrebná a nákladná 

infraštruktúra nie je ešte k dispozícii. Napriek tomu sa zdá, že politická vôľa 

podporí výstavbu infraštruktúry (v roku 2015 v EÚ budú inštalované na viacerých 

miestach, na významných diaľkových trasách vodíkové stanice v dostatočnom 

počte), a aj výrobcovia sa pustia do sériovej výroby bez dostatočného počtu 

predchádzajúcich objednávok (predpokladáme aj tu náležitú podporu).  

 

  

Akceptácia elektrických vozidiel 

Čas Zvyšujúca sa akceptácia 
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http://www.focus.de/auto/news/bosch-zukunftsplaene-das-elektroauto-kommt-aber-der-verbrennungsmotor-hat-noch-potenzial_aid_635468.html
http://www.focus.de/auto/news/bosch-zukunftsplaene-das-elektroauto-kommt-aber-der-verbrennungsmotor-hat-noch-potenzial_aid_635468.html
http://www.focus.de/fotos/der-weg-zum-e-mobil-fuehrt-ueber-hybrid-und-plug-in-hybrid_mid_896697.html
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4. Technológie na uskladnenie elektrickej 

energie 
 

Súčasná situácia a rozvojový potenciál  

Uskladnenie elektrickej energie má viacero spôsobov a aplikácií. Môžeme 

sem zahrnúť celý spektrum zariadení počnúc od mikrosystémov cez aplikácií v 

domácnosti a v doprave po obrovské zariadenia zabezpečujúce dodávku 

elektrickej energie.  

Táto štúdia sa v podstate zameriava hlavne na aplikácie systémov 

zabezpečujúcich dodávku elektrickej energie. 

Naša spoločnosť musí nájsť urýchlene riešenie na dve dôležité  výzvy:  

 postupná a nakoniec úplná nezávislosť od dovozu primárnej energie,  

 zmluvné záväzky (Kyoto, Rio) na radikálne zníženie znečisťujúcich látok v 

ovzduší (hlavne CO2).  

Z uvedených vyplýva, že popri zvyšovaní efektivity výroby a spotreby elektriny, 

je potrebné naďalej  zvyšovať podiel obnoviteľných zdrojov energie v rámci 

domácej výroby elektrickej energie.  Vplyv príslušných opatrení preskúmava 

predchádzajúca štúdia s názvom: „Vplyv rozšírenia obnoviteľných zdrojov energie 

na elektrizačnú sústavu, analýza problémov a nedostatkov”.  

Pri napájaní elektrických sietí z obnoviteľných zdrojov energie – v prípade 

solárnej a veternej energie závislých od poveternostných a sezónnych 

podmienok, vyrovnanie rozdielu medzi kolísavou výrobou elektriny a vo veľkej 

miere od pracovných a životných cyklov závislou spotrebou znamená nevyhnutne 

výzvu.  Ďalším rozšírením výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie – 

ktoré nie je presne predvídateľné, ale súčasná produkcia je zužitkovateľná 

okamžite bez ohľadu na spotrebiteľský dopyt – postupne rastie význam 

krátkodobej pružnosti systému. K tomu všetkému musíme nutne počítať aj s 

rozdielom (často značným) medzi predpovedaným a skutočným výkonom, čo 

môže spôsobiť pri súčasnej legislatíve obrovské pokuty.  

K stabilizácii systému je potrebný určitý kontrolný a vyrovnávací výkon, ktorý je 

dnes k dispozícii výhradne z výroby tradičných elektrární. Pritom zvyšovaním 
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dopytu po regulácii (čiastočným zaťažením) ich účinnosť značne klesá, tým 

pádom narastajú emisie znečisťujúcich látok týchto elektrární a zároveň sa 

urýchli ich opotrebenie a zníži sa životnosť. Následkom tohto procesu je aj 

zvýšenie jednotkových nákladov výroby elektriny. Tu treba zvážiť aj to, že veľa 

takýchto elektrární sa nachádza na konci životnosti a pri novej investícii je 

dlhodobá hospodárnosť prvoradé hľadisko, ktoré treba skúmať zohľadnením 

meniacich sa rámcových podmienok rozširujúcich sa obnoviteľných zdrojov.  

Skladovanie energie v zásade umožňuje rozdelenie výroby energie od spotreby, 

čo je v rozpore aj s dnes ešte platným spôsobom myslenia, konkrétne, že 

výrobná kapacita zodpovedajúca danému spotrebiteľskému dopytu  musí byť v 

danom okamihu k dispozícii. Vhodné navrhnutie systému môže prispieť k tomu, 

aby bolo možné vyrovnať rozdiely aj mimo regiónu. Treba sa usilovať o 

národohospodársky realizovateľné a udržateľné riešenie, ktoré zahŕňa  rýchlo 

regulovateľnú kapacitu elektrární, rozvoj siete, reguláciu výkonu a použitie 

energetických úložísk. Ďalšie rozšírenie používania OZE vyvoláva otázku, ako 

zvládnuť situácie dlhodobejších výrobných výkyvov, počas ktorých trvá nadbytok 

alebo nedostatok elektriny dni alebo týždne. Energetické úložiská aj tu môžu 

prispieť k riešeniu problémov.  

Horeuvedené výzvy musia viesť k celkovej premene dopravného sektora, to 

znemená, že treba sa sústrediť na zabezpečenie väčšej, časom aj úplnej 

nezávislosti od fosílnych palív. Postupným rozšírením elektromobilov narastá   aj 

dopyt po uskladnení energie. Prichádzajú do úvahy hlavne moderné (lítiové) 

akumulátory a/alebo vodíkové palivové články. Elektromobily – v závislosti od 

rýchlosti ich rozšírenia – môžu slúžiť už v strednodobom horizonte ako značný 

skladovací potenciál, napr. nabitie elektrickou energiou v noci, čím odpadá 

nutnosť spätnej regulácie väčších elektrární. Pomocou inteligentných meračov 

uskladnenú energiu je možné zužitkovať nie len počas premávky, ale aj pri státí 

spätným napájaním do siete.  

Úlohou tejto kapitoly je poskytnúť prehľad o možných typoch 

energetických úložísk, popis ich technologických vlastností v závislosti od rôznych 

aplikácií. Ďalej zabezpečiť pre cieľové skupiny (potenciálnych členov klastra), pre 

verejnosť – a prípadne aj pre politických činiteľov – také vyvážené informácie, 
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ktoré pomôžu riešiť aj problémy súvisiace s rozširujúcou sa výrobou elektrickej 

energie  z OZE.  

Pri skladovaní elektriny vyrobenej z OZ môžu prísť do úvahy rôzne typy energií, 

príp. skladovacie spôsoby:  

 Tepelná energia (roztopená soľ, para, ľad) 

 Elektrická (superkapacitor, magnetické supravodiče) 

 Mechanická (stlačený vzduch, zotrvačníky, pružiny), 

 Chemická (vodík) 

 Potenciálna energia (viaceré formy vodnej energie, napr. prečerpávacie 

vodné elektrárne) 

 Elektrochemické 

o Tradičné akumulátory (Pb, NiCd, NiMH) 

o Moderné akumulátory s vnútornou akumuláciou (Li ion, NaS) 

o Moderné prietokové kyselinové akumulátory (napr. VRB, ZnBr). 

V tejto štúdii sme zohľadnili iba elektricky reverzibilné skladovacie technológie, 

čiže také, do ktorých je privádzaná elektrická energia, ktorá môže byť znova 

uvoľnená s určitými stratami podľa dopytu, pritom samotná energia je uložená v 

rôznych formách. Pri iných technológiách vieme zužitkovať tepelnú energiu 

premenou elektrickej energie (napr. pri vykurovaní elektrickou energiou, alebo 

pri prevádzkovaní chladiarní), ale s týmito metódami skladovania sa 

nezaoberáme v tejto štúdii.  

Nižšie sú vymenované všetky dnes aktuálne sľubné technológie, ich hlavné 

vlastnosti, s obrázkami a odkazmi.  

Uvedieme najprv niekoľko zaujímavých obrázkov o histórii, súčasnej situácii a 

dôležitých parametroch  jenotlivých technológií.  
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Obrázok 15   Historický vývoj akumulácie elektrickej energie podľa technológií 

Zdroj: http://www.iea-eces.org/files/appendix12_2012-11-

29_xc74_eces26_presentation_progress_report.pdf 

Z obrázku 4 (str.11) je zrejmá „historická nadvláda” PVE (podľa Fraunhofer 

Umsicht bola v roku 2012 skladovacia kapacita PVE vo svete 150 000 MW), 

moderné technológie sa začali rozširovať  v 90-tych rokoch a na prelome 

tisícročia sa urýchlilo ich šírenie. Na ďalšom obrázku je vidno ich zastúpenie 

v roku 2012. 

 

Obrázok 16 Svetová inštalovaná skladovacia kapacita pre elektrickú energiu bez PVE 

Zdroj: http://www.iea-eces.org/files/appendix12_2012-11-

29_xc74_eces26_presentation_progress_report.pdf 
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Základnými ukazateľmi každej technológie pre úschovu energie sú:  

 špecifická hustota energie [Wh/kg] 

 merný výkon [W/kg] 

 účinnost [%] 

 samovybíjanie(straty) 

 životnost (počet cyklov) 

 

Obrázok17   Závislost účinnosti na životnosti 

Zdroj: http://www.nazeleno.cz/energie/energetika/ukladani-elektriny-z-fotovoltaickych-

a-vetrnych-elektraren.aspx 

 

 

 

http://www.nazeleno.cz/energie/energetika/ukladani-elektriny-z-fotovoltaickych-a-vetrnych-elektraren.aspx
http://www.nazeleno.cz/energie/energetika/ukladani-elektriny-z-fotovoltaickych-a-vetrnych-elektraren.aspx
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Obrázok 18   Aplikačná oblasť technológií na skladovanie energie v závislosti od výkonu a 

skladovacej kapacity 

Zdroj: Prudent Energy – prezentácia T.Hennessy: Large scale Energy storage – 

applications of the VRB-ESS® in providing electrical grid power solutions 15.06.2012  

Modrá plocha znemená technológie zabezpečujúce kvalitu elektrickej energie a 

bezprestávkový zálohový zdroj prúdu, zelená sa vzťahuje na stabilitu siete a 

točivú rezervu, technológie poskytujúce najvyšší výkon s najdlhšou dobou môžu 

byť aplikované v oblasti energetickej regulácie. 

4.1 Akumulácia tepelnej energie 
 

Nakoľko táto téma súvisí s našou štúdiou nepriamo, poskytneme o nej iba 

stručné zhrnutie. Tepelná a elektrická energia sú tesne spojené, pri viacerých 

priemyselných chemických procesoch vzniká teplo ako vedľajší produkt 

(odpadové teplo), nie je možné ho vždy v čase vzniku použiť, preto je účelné sa 

postarať o jeho akumuláciu. Okrem toho existuje veľa oblastí  tepelnej 

akumulácie, napr. v prípade slnečných kolektorov. Technologické riešenia sú 

väčšinou známe, ich význam sa zvyšuje s rastúcimi cenami energií.  

  Existuje rad technológií na skladovanie tepelnej energie, ale pre všetky platí, že 

– aj pri premene elektrickej energie – vznikajúca tepelná energia je uskladnená v 
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nejakom médiu, napr. cieľom vyrovnania nočnej a dennej výroby a spotreby 

elektrickej energie. Toto skladovanie môže byť uskutočnené pri teplote vyššej 

ako prostredie (vykurovanie, teplá voda) aj pri nižšej teplote (chladenie, 

klimatizácia). 

Ako najrozšírenejší príklad skladovania pri vyššej teplote slúži slnečný 

kolektor, túto technológiu aplikujú už viac desatročí, s elektrinou úzko nesúvisí, 

preto nebudeme ju rozoberať podrobnejšie. Zaujímavejšia technológia je výroba 

elektrickej energie pomocou roztavenej soli. Pri tejto technológii pomocou 

žľabových slnečných kolektorov – v ktorých je tekutá soľ zohrievaná pôsobením 

koncentrovanej slnečnej energie na teplotu 566 oC – sa roztaví soľ (bod tavenia: 

131 oC), ktorá sa skladuje v dobre izolovanej skladovacej nádrži do tej doby, 

kým nevznikne dopyt po elektrickej energii, napr. v prípade OZE za 

nepriaznivých poveternostných podmienok. Súčasné skladovacie nádrže umožnia 

aj týždňovú akumulačnú dobu. Ak vzniká potreba využiť tento zdroj energie, 

roztavená soľ tradičným spôsobom (známym u fosílnych alebo atómových 

elektrární) sa použije pomocou parných generátorov a turbín na výrobu 

elektrickej energie. Pre turbínu s výstupným výkonom 100 MW je potrebná 

skladovacia nádrž o objeme 4000-4500 m3. V súčasnosti sú takéto zariadenia 

priemyselného rádu v Európe iba v Španielsku, viď. na nasledujúcom obrázku. 

 

Obrázky  19 a 20   Solárna elektráreň v Španielsku 

Zdroj: http://pc.zoznam.sk/novinka/gemasolar-prva-solarna-elektraren-ktora-pracuje-aj-
po-zapade-slnka 

 

http://pc.zoznam.sk/novinka/gemasolar-prva-solarna-elektraren-ktora-pracuje-aj-po-zapade-slnka
http://pc.zoznam.sk/novinka/gemasolar-prva-solarna-elektraren-ktora-pracuje-aj-po-zapade-slnka
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Solárna elektráreň Gemosolar inštalovaná v Fuentes de Andalucía (Seville) 

spoločnosťami Masdar z Abu Dhabi a SENER zo Španielska využíva tento 

netradičný prístup k využívaniu energie Slnka. Dokáže vyrábať elektrickú energiu 

aj v tme a napájať 25 000 domácností. Namiesto bežných solárnych panelov sú 

totiž použité veľké reflektory, ktoré odrážajú svetlo na centrálnu, 140 metrov 

vysokú vežu. Táto dokáže absorbovať 95% žiarenia zo spektra Slnka, a počas 

dňa sa zahreje až na 500°C. Vnútri sa roztápa zmes solí, ktorá funguje ako vodič 

tepla vytvárajúci v spodnej časti paru pod vysokým tlakom. Tá následne poháňa 

tradičné turbíny, generujúce elektrickú energiu. Zaujímavosťou tohto riešenia je, 

že vďaka akumulácii tepla je možná prevádzka solárnej elektrárne aj po západe 

Slnka. Počas viacerých slnečných dní, kedy sa roztavené soli ohriali na "plnú 

kapacitu", dokázali dokonca vyrábať elektrinu nepretržite 24 hodín. S turbínou o 

výkone 19,9MW dokáže táto jedna elektráreň zabezpečiť vyššie uvedené 

množstvo energie. 

Modernou technológiou s nižšou teplotou ako okolie je aplikácia ľadu, pri 

ktorej pomocou lacnej (nočnej) elektriny sa vyrobí ľad, ktorý je využívaný 

následne cez deň pri maximálnych teplôt (a maximálnej spotrebe elektriny) na 

klimatizáciu. Ako veľa iných technológií, aj táto je odvedená z dávno zaužívaných 

metód, pretože pred rozšírením chladničiek sa na mnohých miestach  používal 

ľad privážaný z hôr, jazier alebo riek a skladovaný pod zemou v obciach, 

mestách na chladenie na jar a v lete. Nakoľko 1 m3 vody je schopný uskladniť 93 

kWh (334 MJ) energie, jej premenou na ľad sa dá zabezpečiť chladenie aj väčších 

budov po celý týždeň.  

4.2 Elektrické skladovanie energie 

4.2.1 Superkapacitory 

V prípade superkapacitorov je elektrická energia skladovaná 

elektrostaticky na ploche „elektrolytu” medzi elektródami. Vysokú kapacitu 

superkapacitorov zabezpečuje obrovská plocha „elektrolytu”. Na 1 cm2 elektródy 

pripadá 1.000-2.000 cm2 skladovacej plochy. Oblasti aplikácie: hybridné autá, 

trolejbusy, a pri skvalitnení vlastností sieťového napätia. V tejto oblasti prebieha 

výrazný vývoj na strane elektroniky potrebnej k ich zapojeniu a  aj z hľadiska 

dimenzovania. Výsledkom toho sa cena superkapacitora, ktorá v roku 2000 činila 
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cca 5.000 USD, znížila v roku 2011 na 50 USD. Superkapacitory v porovnaní s 

inými technológiami majú vysokú výkonovú hustotu (W/kg), ale nižšiu 

energetickú hustotu (Wh/kg), čo znázorňuje nasledovný obrázok:  

Obrázok 21  Energetická a výkonová hustota rôznych technológií 

Zdroj: http://ewh.ieee.org/r6/scv/pses/ieee_scv_pses_jan05.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok  22   Superkapacitor Maxwell 

 Zdroj: http://www.jlelektronik.sk/produkty-

databaza/4.Pas%EDvne%20S%FA%E8iastky/superkapacitory%20maxwell.pdf 

 

 

 

http://ewh.ieee.org/r6/scv/pses/ieee_scv_pses_jan05.pdf
http://www.jlelektronik.sk/produkty-databaza/4.Pas%EDvne%20S%FA%E8iastky/superkapacitory%20maxwell.pdf
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Obrázok  23    Využitie superkapacitorov pre špičkový výkon 

Zdroj: http://www.ecom.cz/files/documents-news/108.pdf 

4.2.2 Supravodivé magnetické akumulovanie energie (SMES) 

Pri skladovaní energie pomocou supravodivých magnetických 

akumulátorov sa elektrická energia uskladňuje v magnetickom poli generovanom 

jednosmerným prúdom vytvorenom supravodivou cievkou. Túto supravodivú 

cievku je treba kryogenicky ochladiť pod kritickú teplotu supravodiča – typicky 

pod -260 oC, čím dosiahneme elektrický odpor blízky nule,  udržaním tejto 

teploty sa energia dá skladovať prakticky  do nekonečna, pri 95 %-nej účinnosti 

systému.  

Kvôli vysokej energetickej náročnosti chladenia a vysokej cene supravodičov sa 

využíva táto technológia v súčasnosti iba na krátkodobé uskladnenie energie, v 

prvom rade na garantovanie kvality elektrickej energie u výrobných jednotiek 

vyžadujúcich ultra-čistú elektrickú energiu (napr. pri výrobe mikrochipov). Je v 

prevádzke viac jednotiek o výkone okolo 1 MW, najväčšia testovacia jednotka je 

20 MWh-ová, s ktorou sa dá dosiahnuť 400 MW výkon za dobu 100 s. Lídrom vo 

vývoji tejto technológie je Japonsko, v tejto krajine sa koná najviac testov v 

súvislosti s jej využívaním. 

http://www.ecom.cz/files/documents-news/108.pdf
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Obrázok 24    10 MW jednotka prevádzky Kameyama 

Zdroj: http://sharp-world.com/kameyama/feature/huge/index.html 

4.3 Mechanické spôsoby skladovania energie 

4.3.1 Zotrvačníkové úložisko energie  

Jeho princíp a využívanie je už dávno známe, ale existujú také zaujímavé 

moderné riešenia, ktoré môžu prispieť ekonomicky k ochrane životného 

prostredia, v prvom rade pri využívaní v doprave.  

Mechanická zotrvačnosť je základ metódy pre tento typ úložiska energie. 

Základom zotrvačníkového úložiska je rotor (rotujúci disk), ktorý je rozbiehaný 

elektromotorom a dosahuje vysokú rýchlosť, tým uchováva energiu systému vo 

forme rotačnej (kinetickej) energie. Pri vybíjaní systému (brzdení rozbehnutého 

disku) sa zníži rotačná rýchlosť disku na základe zákonu zachovania energie, 

elektromotor sa správa ako generátor elektrickej energie. Ak dodávame do 

systému ďalšie množstvo energie, zvyšuje sa rýchlosť rotora. Najčastejšie je 

tento systém dobíjaný a vybíjaný elektrickou energiou, ale prebiehajú výskumy 

na mechanické riešenia.  

http://sharp-world.com/kameyama/feature/huge/index.html
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Trenie sa musí udržiavať na minime tak, aby sa energia zachovala čo najdlhšie. 

Toto sa obvykle dosahuje tak, že sa disk umiestni v prostredí vákua a použijú sa 

magnetické ložiská, čím má táto metóda sklon byť drahá. Väčšie rýchlosti rotácie 

umožňujú akumulovať väčšie množstvo energie, avšak zvyšujú sa tak nároky na 

pevnosť materiálov ako oceľ, alebo kompozitné materiály. Materiál disku je 

namáhaný odstredivými, resp. dostredivými silami. Použitie nanorúrok ako 

materiál pre rotujúci disk je v štádiu výskumu. Potrebný rozsah výkonu a 

akumulovanej energie sa technicky a ekonomicky dosiahnuť dá, avšak pre bežnú 

prevádzku v energetike sa javia zotrvačníky ako nevhodné. Vhodnejšie sú 

v aplikáciách, kde vyrovnávajú energetické zaťaženia v železničnej doprave, 

alebo pri zlepšovaní kvality energie v systémoch obnoviteľných zdrojov. Jedna 

aplikácia, ktorá v súčasnosti využíva zotrvačníky, je aplikácia, ktorá potrebuje 

veľmi veľkú dodávku energie počas krátkej doby, ako napríklad tokamak a 

laserové experimenty. V týchto aplikáciách je motor-generátor roztočený na 

svoje prevádzkové otáčky a pri dodaní energie sa môže zastaviť už počas jednej 

otáčky. Zotrvačníky sa tiež používajú ako zdroje nepretržitej dodávky 

elektrického prúdu tzv.UPS (napríklad vo veľkých datacentrách) na preklenutie 

krátkeho času od momentu, keď sa v hlavnom prívode preruší dodávka prúdu do 

doby, kým nabehne dieselový generátor.
15 

V porovnaní s inými skladovacími technológiami, životnosť zotrvačníkových 

úložísk je pomerne dlhá, môžu prevádzkovať desaťročia s minimálnymi nárokmi 

na údržbu, a sú vhodné až na 10 mil. celých cyklov. Čo sa týka účinnosti 

systému, tá dosahuje až 90 %.  

Možnosti aplikácie v súčasnosti: 

- na uspokojenie dopytu počas špičiek 

- v dopravných prostriedkoch cestnej, vodnej, 

železničnej dopravy 

- u núdzových zdrojoch elektrickej energie 

- u žeriavov a iných zdvíhacích strojov. 

                                                           

15
 http://sk.wikipedia.org/wiki/Uskladnenie_elektrickej_energie 
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Obrázok  25    Využitie zotrvačníku 

Zdroj: http://oze.tzb-info.cz/7435-akumulace-elektriny 

V roku 2006 bol v Zwickau zavedený nový systém zotrvačníkového úložiska 

energie. Systém je schopný absorbovať energiu pri brzdení električiek a uložiť ju, 

pokiaľ ju iná električka nebude potrebovať na akceleráciu. V najlepších prípadoch 

takéto zotrvačníkové úložisko umožní ušetriť ročne až 350 000 kWh energie.16 

Riešenie tohto typu bolo implementované firmou EDA v Azores na ostrovoch 

Graciosa a Flores. Ich systém používa zotrvačníky s akumulovanou energiou 18 

MWs. Používajú sa na zlepšenie kvality energie, čím zabezpečia zvýšenie 

použiteľnosti obnoviteľných energií. 

Ako doterajší opis napovedá, tieto systémy sú opäť vhodné len na vyrovnanie 

fluktuácií v dodávke el. energie a teda nemôžu byť použité na niekoľkodňové 

vykrytie strát úplného výpadku dodávky el. energie. Najväčšie zotrvačníkové 

úložisko môže akumulovať maximálne 133 kWh energie.17 

                                                           
16

 http://www.eltis.org 
17

 http://sk.wikipedia.org/wiki/Uskladnenie_elektrickej_energie 

http://oze.tzb-info.cz/7435-akumulace-elektriny
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Azores&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Graciosa
http://sk.wikipedia.org/wiki/Flores
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Kvalita_energie&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Zotrva%C4%8Dn%C3%ADkov%C3%A9_%C3%BAlo%C5%BEisko&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Zotrva%C4%8Dn%C3%ADkov%C3%A9_%C3%BAlo%C5%BEisko&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/KWh
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Zotrvačníkové zariadenia na krátkodobé skladovanie elektrickej energie sa 

vyvíjajú viac ako 10 rokov. Spoločnosť Beacon Power uviedla do komerčnej 

prevádzky prvú takúto inštaláciu v roku 2008 v štáte New England (USA).  

 

 

Obrázok 26   Vývoj zotrvačníkových úložísk 

Zdroj: http://www.beaconpower.com/files/DOE-ESS-update-ppt-11.10.pdf 

Inštalovaný výkon zotrvačníkov sa zvýšil z 1 kW na komplex s 20 MW. Produkty, 

ktoré firma Beacon Power vyvinula, majú inštalovaný výkon od 1 – 2 kW (model 

z roku 2000), cez 25 – 100 kW (obdobie 2006 – 2007), až po modul v výkonom 

1 MW(2008).  

V súčasnosti sa v americkom Stephentown (New York) stavia zotrvačníkové 

krátkodobé úložisko elektrickej energie s inštalovaným výkonom 20 MW. V tomto 

okamihu sa pripája prvá časť komplexu, výkon 20 MW bude úplne pripojený 

niekedy do polovice roka.  

Celkové náklady na výstavbu sa odhadujú na 76 mil. dolárov, pričom ročné 

výnosy z prevádzky by mali presiahnuť 5 mil. dolárov. Pri odhade nárastu ceny 
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podporných služieb pre elektrizačné sústavy sa predpokladá návratnosť 

v horizonte okolo 10 rokov. 18 

 

Obrázok 27-28 MW inštalácia v Stephentown, NY a schéma úložiska 

Zdroj: http://www.beaconpower.com/files/EESAT_2011_Final.pdf 

http://www.beaconpower.com/products/about-flywheels.asp 

4.3.2 Akumulácia energie stlačeným vzduchom 

Zásobníky stlačeného vzduchu – často nazývané v odbornej literatúre ako 

CAES (Compressed Air Energy Storage) sa využívajú pri akumulácii elektrickej 

energie vo forme potenciálnej energie stlačeného vzduchu. Z hľadiska výkonu 

a prevádzkových parametrov je táto technológia podobná technológii skladovania 

používanej pri prečerpávacích vodných elektrárňach, preto sú aj  ich cieľové 

oblasti aplikácií  podobné. Pri uskladňovaní väčšieho množstva energie slúžia ako 

zásobníky podzemné nepriepustné kaverny (opustené soľné alebo iné bane, 

vhodné skalné útvary), pri malých množstvách sa energia ukladá do tlakových 

nádob. V prípade podzemných zásobníkov môže byť dutina prepojená s vodnou 

nádržou na povrchu, ktorá udržuje v zásobníku takmer konštantný tlak s malými 

rozdielmi spôsobenými kolísaním hladín. V dobe prebytku elektrickej energie sa 

veterný motor využíva k pohonu kompresoru, ktorý dodáva stlačený vzduch do 

zásobníku. Medzi kompresor a zásobník je vhodné umiestniť dobre izolovaný 

chladiaci systém, ktorý odvádza časť tepla zo stlačeného vzduchu a zabraňuje 

                                                           
18

http://www.energia.sk/clanok/veda-a-vyskum/2000-2010-vykon-zotrvacnikov-sa-zvysil-z-1-kw-na-20-

mw/1902/ 

http://www.beaconpower.com/files/EESAT_2011_Final.pdf
http://www.beaconpower.com/products/about-flywheels.asp
http://www.energia.sk/clanok/veda-a-vyskum/2000-2010-vykon-zotrvacnikov-sa-zvysil-z-1-kw-na-20-mw/1902/
http://www.energia.sk/clanok/veda-a-vyskum/2000-2010-vykon-zotrvacnikov-sa-zvysil-z-1-kw-na-20-mw/1902/
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tým prehriatiu vzduchotechnických zariadení a zásobníku. K ochladzovaniu môže 

priamo slúžiť aj rekuperátor inštalovaný za výstupom zo zásobníku, tým sa 

využíva odvedené teplo na následné znovu ohriatie. V čase spotrebnej špičky 

dochádza k obrátenému chodu, pričom nastáva uvoľnenie stlačeného vzduchu zo 

zásobníku. Vzduch sa ohrieva v rekuperátore a v spaľovacej komore, následne 

expanduje so spalinami v turbíne, ktorá poháňa generátor. Spaľovanie paliva 

zvyšuje náklady na výrobu elektrickej energie, no celková účinnosť týchto 

systémov sa výrazne nelíši od predchádzajúcich zariadení.19 

 

Obrázok 29  Schéma sústavy s podzemným zásobníkom stlačeného vzduchu.  

Zdroj:http://www.shpegs.org/cawegs.html>.  

Poznáme diabatický a adiabatický spôsob skladovania. Pri diabatickom spôsobe 

kompresné teplo vznikajúce pri kompresii vzduchu je odvedené vzdušným 

chladením do prostredia, takže pre proces sa stáva stratovým. Nakoľko toto teplo 

treba pri spätnej výrobe elektrickej energie znova vyrobiť (typicky plynovými 

horákmi), celková účinnosť systému je obmedzená na 42-54 %. Pri adiabatickom 

spôsobe potrebujeme zásobník tepla, čím sa zvýšia síce investičné náklady ale 

zvyšuje sa aj účinnosť systému až na 70 %. 

Menovitý výkon jednotky CAES môže byť počnúc od 100 MW až niekoľko GW, 

pritom výkony kompresorov a turbín nie sú úplne na sebe závislé, sú podľa 

                                                           
19

http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=39134  

http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=39134
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potreby meniteľné, ale množstvo uskladnenej energie je obmedzené veľkosťou 

(objemom)  zásobníku/ov vzduchu. 

Na trhu s elektrickou reguláciou (terciálne rezervy) je treba dosiahnuť štart 

behom niekoľkých minút, obidva horeuvedené spôsoby sú na to vhodné. Dodnes 

bolo vykonaných iba niekoľko výkonných CAES inštalácií, adiabatický spôsob je 

ešte stále vo vývoji, v strednodobom horizonte sa očakáva inštalácia, v 

dlhodobom horizonte sa táto technológia zdá byť konkurencieschopná v 

porovnaní s ostatnými riešeniami. 
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4.3.3 Hydroelektrické akumulovanie elektriny - Prečerpávacie 

vodné elektrárne (PVE) 

Vodné elektrárne (VE) sú, vďaka svojim vlastnostiam, zdroje 

zabezpečujúce potrebné pružné regulovanie dodávaného výkonu. Špecifickým 

typom regulačných VE sú prečerpávacie vodné elektrárne (PVE). Iné zdroje 

elektrickej energie nemajú také regulačné schopnosti ako vodné elektrárne. 

Preto pri poklese požadovaných odberov vznikajú v ES prebytky elektrickej 

energie. Sú dôsledkom neschopnosti zdrojov bez regulačných schopností pružne 

zareagovať na zmeny v požiadavkách na výrobu elektrickej energie. V súčasnosti 

je jedinou vhodnou možnosťou akumulovať prebytkovú elektrickú energiu vo 

väčšom meradle sekundárna hydraulická akumulácia v prečerpávacích vodných 

elektrárňach. Takto uskladnenú elektrickú energiu je možné následne použiť v 

čase zvýšených požiadaviek odberateľov. Takýmto spôsobom je možné pomocou 

PVE zabezpečovať krytie DDZ.20 

Asi najstarší a najznámejší spôsob akumulácie elektrickej energie vo veľkom 

predstavujú prečerpávacie nádrže. Jedná sa o vodnú nádrž s elektrárňou, ktorá 

vyrába nielen elektrinu, ale v prípade prebytku energie v sieti môže naopak svoju 

nádrž napĺňať, a tak si v tejto podobe skladovať energiu na dobu, kedy ju 

budeme potrebovať. Na prečerpávanie sa využíva prebytok energie z uhoľných a 

jadrových elektrární. Voda prečerpaná do vyššie položených miest potom počas 

špičkového odberu je používaná na výrobu elektrickej energie, často ako rýchla 

dodávka elektriny kryjúca prechodné špičkové odbery. 

Problémy prečerpávacích nádrží sú tiež dobre známe – sú pre ne potrebné 

vhodné krajinné podmienky a znamenajú obetovanie pomerne veľkej rozlohy 

krajiny len tomuto jedinému účelu. V rovinách alebo husto osídlených oblastiach 

sa jednoducho postaviť nedajú. Univerzálnym riešením teda rozhodne nie sú.21 

Ďalším problémom prečerpávacích elektrární je, že zvyčajne potrebujú dve vodné 

nádrže blízko pri sebe avšak so značným výškovým rozdielom. Tiež náklady na 

výstavbu takejto elektrárne sú značné. 

PVE poskytujú elektrizačnej sústave nasledovné funkcie: 

                                                           
20

 www.fce.vutbr.cz/veda/.../pdf/3/Sebestova_Zuzana_CL.pdf 
21

 http://www.zelenarchitektura.sk/2011/07/moznosti-skladovania-elektrickej-energie/ 
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•   statické ( do určitej miery plánované na základe DDZ), 

• dynamické (neplánované, vzniknú z náhle sa meniacich potrieb ES, 

vyvolaných napríklad z nutnosti nahradzovať zdroje, ktoré z rôznych, najčastejšie 

technických príčin vypadnú z prevádzky, pri poruchách v rozvodnej sústave a 

pod.) 

Medzi statické služby možno zaradiť výkonovú službu a transfer energie. K 

dynamickým službám možno zaradiť najmä výkonovú zálohu, a to buď z kľudu, 

kedy VE nabieha z úplného pokoja na požadovaný výkon alebo ako točivá 

rezerva, kedy je už VE v prevádzke, ale nie na plný výkon a zvýšením resp. 

znížením tohto výkonu dodáva do ES požadovanú výkonovú zmenu. K ďalším 

dynamickým službám patrí regulácia frekvencie a odovzdávaného výkonu, či už 

primárna alebo sekundárna a preberanie strmých nárastov a úbytkov výkonu. 

Poskytovaním podporných služieb je zabezpečená kvalita dodávanej elektrickej 

energie v ES. 

Niektoré PVE sú v rámci poskytovania podporných služieb vďaka svojim 

vlastnostiam vyčlenené na špeciálne úlohy v ES. Takýmito úlohami sú napr. 

„štart z tmy“, kedy po úplnom rozpade ES nabieha osamotená PVE do 

rozpadnutej sústavy s dodávaním výkonu do siete postupne obnovuje uzlové 

body rozvodnej siete. Po takomto obnovení je schopná pracovať s inými 

elektrárňami v tzv. ostrovnej prevádzke, kedy sa na obnovené uzly pripoja ďalšie 

elektrárne a spolu vytvoria tzv. ostrov. Postupným opätovným prepájaním 

podobných ostrovov sa obnoví rozpadnutá ES. Z uvedeného vyplýva, že 

schopnosti PVE na poli podporných služieb sú pre každú ES mimoriadne cenné.22 

Prečerpávajúce vodné elektrárne sú aplikované v súčasnosti v prenosovej sieti na 

využitie vodnej energie v špičke, na vytvorenie stálej  rovnováhy medzi 

spotrebou  a výrobou a na vyrovnanie produkcie teplární.  

PVE pôvodne boli využité na „zbrusovanie špičky“, za posledných 20 rokov sa ich 

úloha očividne presúva do oblasti regulácie frekvencie – čiže sekundárnej 

regulácie. 

PVE majú 70-80 %-nú účinnosť, dokážu dodať späť cca 75 % z energie, ktorú 

spotrebovala pri akumulácií a preto je v súčasnosti finančne najefektívnejšie 

masové úložisko el. energie. Prečerpávací systém môže začať výrobu elektrickej 
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 http://www.fce.vutbr.cz/veda/JUNIORSTAV2011/pdf/3/Sebestova_Zuzana_CL.pdf 
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energie veľmi rýchlo, môže nabehnúť na plný výkon za niekoľko minút podľa 

typu,  čo robí tento systém veľmi efektívny v dodávaní energie podľa požiadaviek 

odberateľov (napr. PVE s výkonom 1GW trvá nábeh turbín 75 s, nábeh čerpadiel 

3 minúty).  

PVE predstavujú veľmi vyspelú a preverenú technológiu s niekoľko desaťročnými 

skúsenosťami, prevádzkujú s vysokou účinnosťou, ich pripravenosť a životnosť je 

tiež vysoká, hoci na druhej strane ich ďalší vývoj je obmedzený. Hlavný problém 

prečerpávacích elektrární je, že zvyčajne potrebujú dve vodné nádrže blízko pri 

sebe avšak so značným výškovým rozdielom. Tiež náklady na výstavbu takejto 

elektrárne sú značné. 

Dnes je po svete okolo 90 GW výkonu v prečerpávacích elektrárňach, čo 

predstavuje len 3% okamžitej výroby el. energie. Keďže však majú limitovaný 

obsah energie, nie je vhodné použiť prečerpávacie hydroelektrárne na pokrytie 

spotreby pri výpadku elektrickej energie. Väčšina prečerpávacích elektrární 

vydrží dodávať energiu len 5 až 6 hodín pri vlastnej výkonovej a energetickej 

kapacite. Hlavne však, táto energia je už využitá pre požiadavky vyrovnania 

zmien spotreby. Napríklad, úložisko Dinorwig môže poskytnúť 5% z celkovej 

výroby el. výkonu v UK (2,9 GW) po dobu 5 hodín. Potom sa minie voda z hornej 

nádrže o celkovej akumulovanej energií 14,5 GWh. Ak by bolo UK výhradne 

závislé na energií z vetra, pričom bezvetrie by trvalo dva dni, potrebovali by 

približne 140 takých úložísk ako je Dinorwig na udržanie normálnej dodávky 

energie. (predpokladá sa priemerná spotreba UK 1000 GWh/deň). 

Ďalším príkladom je Tianhuangping prečerpávacia hydroelektráreň v Číne, ktorá 

má kapacitu zásobníkov 8 000 000 metrov kubických vody s výškovým rozdielom 

600m. Pri 0,277 kWh na kubický meter na 100 metrov zvislého spádu vody 

predstavuje nádrž zásobu potenciálnej energie 13 GWh (13 miliónov kWh). 

Uvedenou zásobou potenciálnej energie je možné vytvoriť elektrickú energiu s 

80% účinnosťou. Energia uložená v zásobníku však predstavuje len 2% z dennej 

čínskej spotreby el. energie. 

Tradičné vodné hrádze hydroelektrární sú ďaleko bežnejšie, než prečerpávacie 

elektrárne. V tejto konfigurácií sa voda pustí vtedy keď je potrebné, tak ako pri 

prečerpávacej hydroelektrárni avšak bez prečerpávania smerom nahor a tým bez 
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energetických strát. Ešte možno dodať, že existuje nový koncept prečerpávacej 

hydroelektrárne využívajúci veternú energiu na prečerpávanie vody. Veterné 

turbíny ktoré priamo poháňajú vodné pumpy môžu tento proces zefektívniť, 

avšak opäť je tu limit množstva energie ktoré môžu akumulovať. Takýto systém 

môže poskytnúť energiu na bezvetrie trvajúce len pár hodín.23 

 

Obrázok 30    Prevládajúci potenciál akumulácie prečerpávajúcimi vodnými elektrárňami 

v Európe 

Zdroj:http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/itre/dv/renewabl

e_energy_network_/renewable_energy_network_en.pdf 

Príklad z Európy - Stavba – prečerpávacia hydrolektráreň Malta Hauptstufe sa 

nachádza medzi obcami Kölbnitz a Mühldorf v Korutánsku. Bola postavená 

v rokoch  1974 - 1977 rakúskou firmou  Draukraftwerke AG. 
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 http://www.enpos.sk/energetika/obnovitelne-zdroje-energii/ine-druhy/63-uskladnenie-elektrickej-energie-
precerpavanie-vody: 

http://www.enpos.sk/energetika/obnovitelne-zdroje-energii/ine-druhy/63-uskladnenie-elektrickej-energie-precerpavanie-vody
http://www.enpos.sk/energetika/obnovitelne-zdroje-energii/ine-druhy/63-uskladnenie-elektrickej-energie-precerpavanie-vody
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Obrázky 31 - 33   PVE Malta Hauptstufe v Rakúsku 

http://www.verbund.com/pp/de/pumpspeicherkraftwerk/malta-hauptstufe 

Technické údaje  

Majiteľ VERBUND Hydro Power AG 

Prevádzkovateľ  VERBUND Hydro Power AG 

Uvedenie do 
prevádzky 

1979 

Typ  Prečerpávacia elektráreň 

Región  Rakúsko: Kärnten  

Vody  Malta  

Výkon 730 MW  

Ročná produkcia 618.400 MWh  

 

 

http://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreich
http://www.verbund.com/pp/de/region/oesterreich/kaernten
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Iba väčšie prečerpávacie vodné elektrárne je ekonomické stavať, s výkonom 

niekoľko sto MW. 

Historický vývoj prečerpávacích vodných elektrární – podobne ako u iných 

technológií – smeruje k čoraz väčším výškovým pádom a väčším výkonom. 

Napriek tomu, kvôli nízkemu počtu investícií a pomerne vysokým stavebným 

nákladom,  sú náklady na PVE stále extrémne vysoké.  

Nakoľko väčšinou horná aj dolná nádrž sú umelo vytvorené, vybudovanie 

PVE vyžaduje značnú úpravu terénu – a veľakrát pritom dochádza k ničeniu 

životného prostredia, a schvaľovací proces je komplikovaný a zdĺhavý.  

 

Obrázok 34 PVE Čierny Váh  
Zdroj: http://www.skcold.sk/priehrady/nova_databaza_priehrad/pve_cierny_vah/ 

 

javascript:close();


Dôvody a možnosti akumulácie elektrickej energie v súvislosti s  rozšírením 

obnoviteľných zdrojov energie a porovnanie dostupných technológií 

 

61 
 

PVE Čierny Váh 

Prečerpávacia vodná elektráreň Čierny Váh je našou najväčšou prečerpávacou 

vodnou elektrárňou a svojim inštalovaným výkonom aj najväčšou vodnou 

elektrárňou. Horná nádrž, umiestnená v nadmorskej výške 1160 m nemá vlastný 

prítok. Elektráreň poskytuje najmä podporné služby pre elektrizačnú sústavu, 

vrátane záskoku za najväčší inštalovaný blok v nej. 

Parametre - PVE ČIERNY VÁH
24 

Kategória prečerpávacia 

Výkon inštalovaný MW 735.16 

Tok Čierny Váh 

Typ turbíny 6x Francis + 1x Kaplan 

Prietok m3.s-1 6x 30 + 1x 8 

Počet turbo agregátov 7 

Rok uvedenia do prev. 1981 

Priemerná ročná výroba GWh 370.8 

 

Obrázok 35 PVE Čierny Váh 
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 http://www.seas.sk/sk/elektrarne/typy-elektrarni/vodne/cierny-vah 
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Prečerpávacia vodná elektráreň Ružín na rieke Hornád je prvou prečerpávacou 

vodnou elektrárňou u nás s reverzibilnými turbínami - sú tu dva turboagregáty s 

Francisovou turbínou. Z dôvodu ochrany pred veľkými vodami boli po niekoľkých 

rokoch prevádzky prepočítané hodnoty povodňových prietokov a na základe 

prepočtu dobudovaný nehradený jalový prepust vody. 

Parametre - PVE Ružín
25

 

 

Kategória prečerpávacia - akumulačná 

Výkon inštalovaný MW 60 

Tok Hornád 

Typ turbíny Francis 

Prietok m3.s-1 2x 67 

Počet turbo agregátov 2 

Rok uvedenia do prev. 1972 

Priemerná ročná výroba GWh 54.2 

 

PVE Dobšiná 

Prečerpávacia vodná elektráreň Dobšiná je prvou väčšou prečerpávacou vodnou 

elektrárňou na Slovensku. Je v prevádzke už od roku 1953. Po rekonštrukcii v 

roku 2003 sa jej výkon zvýšil na 2x 12 MW. Má trojstrojové horizontálne 

usporiadanie - na jednej osi má v strede motorgenerátor a na jednej strane je 

                                                           

25
http://www.seas.sk/sk/elektrarne/typy-elektrarni/vodne/ruzin 
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Francisova turbína a na druhej vysokotlaké čerpadlo. Je zaujímavá aj tým, že 

prevádza vodu z povodia Hnilca do povodia Slanej. 

Parametre - PVE Dobšiná
26

 

 

Kategória prečerpávacia 

Výkon inštalovaný MW 24 

Tok Hnilec 

Typ turbíny Francis 

Prietok m3.s-1 2x 4,5 

Počet turbo agregátov 2 

Rok uvedenia do prev. 1953 

Priemerná ročná výroba GWh 62.03 

 

PVE Liptovská Mara 

Prečerpávacia vodná elektráreň Liptovská Mara je umiestnená pri druhej 

„vrcholovej“ nádrži v hornej časti povodia Váhu, ktorá má rovnaké funkcie ako 

nádrž Orava. V elektrárni sú dva klasické agregáty s Kaplanovou turbínou a dva 

prečerpávacie s diagonálnou reverzibilnou turbínou (systém Dériaz). VE tým 

okrem využitia prirodzených prietokov Váhu využíva na výrobu elektriny aj vodu 

prečerpanú do hornej nádrže v dobe prebytku elektriny v sústave. 
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 http://www.seas.sk/sk/elektrarne/typy-elektrarni/vodne/dobsina 
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Parametre - PVE LIPTOVSKÁ MARA
27

 

 

Kategória prečerpávacia - akumulačná 

Výkon inštalovaný MW 198 

Tok Váh 

Typ turbíny 2x Kaplan + 2x Dériaz 

Prietok m3.s-1 2x 140 + 2x 130 

Počet turbo agregátov 4 

Rok uvedenia do prev. 1975 

Priemerná ročná výroba GWh 134.5 

 

Podľa Národného akčného plánu pre energiu z obnoviteľných zdrojov Ministerstva 

hospodárstva a výstavby SR (z 6.10.2010) sú v podmienkach SR uvažované 

najmä prečerpávacie vodné elektrárne (PVE) ako zariadenia na skladovanie. 

Podľa Výročnej správy Slovenských elektrární, a.s. za rok 201128 dosahujú PVE v 

riadení ES SR inštalovaný výkon 1016,40 MW, čo predstavuje viac ako 60% 

z inštalovaného výkonu všetkých vodných elektrární a viac ako 20% z celkového 

inštalovaného výkonu v celej ES. Podiel na celkovej výrobe elektrickej energie 

činí iba cca 2,38 %.  

Stratégia energetickej bezpečnosti SR predpokladá v dlhodobom horizonte 

podporovať výstavbu novej PVE Ipeľ (600 MW) s týždenným akumulačným 

cyklom, ktorá môže prispieť k regulácii výroby elektriny z ťažko predvídateľných 

výkonov z OZE, najmä z veterných a fotovoltických elektrární. S vybudovaním 

ďalších skladovacích kapacít  v najbližších rokoch nemožno počítať. To znamená, 

že v SR do roku 2020 nie je predpoklad vybudovania takéhoto zariadenia v 

priemyselnom rozsahu, a teda sa s nimi neuvažuje ani pri riešení sieťových 

problémov. 
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 http://www.seas.sk/sk/elektrarne/typy-elektrarni/vodne/liptovska-mara 
28

 http://www.seas.sk/_img/SEAS/SE%20Documents/Publikácie/Vyrocne_spravy/vyr_spr_2011-SK-EN.pdf 
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4.4 Elektrochemické technológie skladovania energie 
 

Elektrochemické uskladňovacie systémy môžeme zaradiť do rôznych 

kategórií. Najdôležitejším rozdielom je spôsob integrácie skladovacieho média. U 

systémov s vnútorným zásobníkom sa proces elektrochemickej premeny energie 

a samotné uskladnenie energie odohrávajú v tom istom priestore. Tým pádom 

množstvo uskladnenej energie a nabíjací a výstupný výkon sú priamo spojené. 

Ak potrebujeme vyšší výkon, súčasne sa zvýši aj veľkosť skladovacieho média a 

platí to aj opačne. Do tejto kategórie patria všetky tradičné akumulátorové 

systémy, ktoré sa delia aj podľa toho, či fungujú pri izbovej alebo vyššej teplote.  

U skladovacích systémov s vonkajším zásobníkom je skladovacie médium 

oddelené od transformátora elektrickej energie. Nabíjací a výstupný výkon sa 

dajú nadimenzovať nezávisle od veľkosti skladovacieho média.  

Elektrochemické uskladňovacie systémy môžeme zatriediť nasledovne: 

 s interným skladovacím médiom 

o  nízkoteplotné  

- Olovené 

- NiCd, NiMH 

- Li-iónové 

o  vysokoteplotné 

- NaNiCl, NaS 

 S externým skladovacím médiom 

o  vodíkový/palivový článok 

- PEMFC, AFC, PAFC, MCFC, SOFC 

o  redoxné-prietokové 

- VRB, FeCr 

Na nasledovnom obrázku vidíme výkonové a kapacitné parametre  rôznych 

akumulátorových typov.  
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Obrázok 36   Porovnanie rôznych zdrojov elektrickej energie s ohľadom na mernú energiu 

a výkon 

Zdroj: http://www.posterus.sk/?p=10736 

Ako sme to uviedli vyššie, u energetických úložísk s vonkajším zásobníkom sa 

jednotka premieňajúca elektrickú energiu na chemickú a akumulačná jednotka sú 

od seba oddelené. Tým pádom môžu byť dimenzované nezávisle od seba a môžu 

byť umiestnené v priestore oddelene. Táto ich vlastnosť znamená väčšiu 

flexibilitu a viac možností využitia hlavne pri skladovaní väčšieho množstva 

energie, pretože je možné podľa potreby tieto meniť. Sem zaraďujeme hlavne 

redox-prietokové  batérie a vodíkové úložiská. 

4.4.1 Olovené akumulátory 

Inštalované olovené akumulátory predstavujú vyššiu úroveň kvality, ako 

všeobecne známe (mobilné) štartovacie akumulátory. Ich životnosť je 8-12 

rokov, vydržia cca 2.000 cyklov pri 80 % -nej úrovne vybitia, pracujú s 80-90 % 

účinnosťou. Ich obchodná cena je síce oveľa vyššia ako cena štartovacích 

akumulátorov, ale tá sa môže znížiť jednak sériovou výrobou, na druhej strane 

ich cena je stále výhodnejšia v porovnaní s inými modernými systémami. 

Hlavnou nevýhodou tohto systému je zníženie využitia kapacity pri vysokej 

intenzite prúdu. Ak takýto akumulátor chceme vybiť za 1 hodinu, tak môžeme 

využiť iba 50-70 % celkovej kapacity (ktorú by sme vedeli získať späť napr. za 

10 hodín).  

Po celom svete sú inštalované olovené akumulátorové systémy na riešenie 

problémov regionálnej dodávky energie, hlavne rozšírením menších ostrovných 

http://www.posterus.sk/?p=10736
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systémov využívajúcich OZE, ale aj na zabezpečenie kvality elektriny v 

koncových bodoch radiálnych rozvetvení, alebo ako núdzové zdroje elektrární a 

sieťových zariadení a/alebo na reguláciu frekvencie a napätia. 

Okrem toho je táto technológia  všeobecne známa a aplikovaná nielen 

v systémoch s jednosmerným prúdom ale aj v systémoch so striedavým prúdom. 

Podľa účelu využitia sú vybavené  usmerňovačom (mnabíjanie)  alebo meničom 

a automatikou. Podľa údajov z literatúry je v prevádzke už viac 10MWh batérií.   

V poslednej dobe boli v tejto oblasti realizované významné zlepšenia. Zvýšila sa 

životnosť, zrýchlil sa čas dobíjania, znížil sa obsah olova a skrátila sa doba 

údržby. Takýto moderný akumulátor znázorňuje nasledovný obrázok. 

 
Obrázok 37    Konštrukcia oloveného akumulátora 

Zdroj:http://www.pees.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=1

4 

 

Elektrolyt tvorí vodný roztok kyseliny sírovej H2SO4. Kvalita kyseliny je 

stanovená normou, pričom je možné ju rozriediť na požadovanú hustotu. Pre 

riedenie sa používa výhradné destilovaná alebo demineralizovaná voda. 

Chemické reakcie29 

Princíp činnosti akumulátorov s kyslým elektrolytom je založený na chemických 

dejoch prebiehajúcich v elektrolyte medzi kladnou a zápornou elektródou. Tie sú 

                                                           
29

 http://www.pees.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=14 

http://www.pees.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=14
http://www.pees.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=14
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podrobne opísané troma chemickými rovnicami. Prvé dve opisujú reakcie v rámci 

kladnej a zápornej elektródy. Tretia už opisuje chemické reakcie v rámci celého 

článku. Šípky znázorňujú pracovný režim akumulátora: vybíjanie (=>), nabíjanie 

(<=). Menovité napätie jedného článku je 2 V. 

 

Kladná elektróda (+):   PbO2 + 3H
+
 + HSO4 + 2e

-
 <=> PbSO4 + 2H2O 

Záporná elektróda (-): Pb + HSO4
-
 <=> PbSO4 + H

+
 + 2e

-
 

Celý článok: PbO2 + Pb + 2H2SO4 <=> 2PbSO4 + 2H2O 

 

Z týchto chemických rovníc je možné určiť chemické zloženie elektród pre nabitý 

a vybitý stav akumulátora, ktoré je nasledovné: 

 

 

Kladná elektróda 

(+) 

Záporná elektróda 

(-) 

V nabitom stave PbO2 hubovité Pb 

Vo vybitom stave PbSO4 PbSO4 

 
 

4.4.2 Nikel-metál hybridové (NiMH) a nikel-kadmium (NiCd) 

akumulátory 

Akumulátory NiMH boli vyvinuté najmä ako náhrada technológie NiCd. 

NiMH akumulátory  majú naozaj pozitívne vlastnosti NiCd technológie, z 

negatívnych vlastností boli skoro všetky odstránené. Tým pádom sa dá dosiahnuť 

použitím NiMH akumulátorov jednoznačne lepšiu gravimetrickú energetickú 

hustotu, pritom na trhu mobilných aplikácií boli nahradené veľmi rýchlo sa 

rozvíjajúcimi Li-inonovými akumulátormi. Napriek tomu, dnes dostupné hybridné 

vozidlá fungujú NiMH akumulátormi, pretože  je to oveľa vyspelejšia technológia, 

takže riziká sú menšie, na druhej strane sú akumulátory veľmi odolné voči 

vonkajším vplyvom.  
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Obrázok 38    Inštalácia NiCd v Golden Valley (Alaska) 

Zdroj: http://www.energy.ca.gov/research/notices/2005-02-

24_workshop/05%20Eckroad-EPRI%20on%20BESS.pdf 

Akumulátory NiCd a NiMH majú účinnosť cyklov kvôli nízkemu, 1,2 V-

ovému napätiu v článkoch, iba  okolo 70 %. Cenová úroveň Li-iónových 

akumulátorov súperí s technológiou NiMH, ale pre zníženie výrobných nákladov 

u Li-iónových znamená vyšší potenciál. Priemyselná inštalácia batérie vyžaduje 

vysoký počet cyklov a dlhú životnosť, pretože ich údržba a výmena môže byť 

veľmi nákladná.  NiCd akumulátory sú z technologického hľadiska veľmi úspešné, 

pretože spomedzi technológiami s vonkajším zásobníkom a s nízkou pracovnou 

teplotou je jediná, ktorá v rozmedzí teplôt -20-40 oC funguje spoľahlivo. Existujú 

už NiCd úložiská podobne veľké ako olovené akumulátorové systémy, ako napr. 

investícia Golden Valley na Alaske, ktorá je dôkazom aj pre toleranciu nízkych 

teplôt. (viď. vyššie na obrázku). Tento úložiskový systém mal výkon zo začiatku 

27 MW  na výstupe počas 15 minút, rozšírením systému sa dá dosiahnuť až 40 

MW/15 min. Cena tejto technológie je 2-3 krát väčšia ako cena technológie 

olovených batérií (síce hlavný výrobca, SAFT tvrdí, že celková cena počítaná na 

http://www.energy.ca.gov/research/notices/2005-02-24_workshop/05%20Eckroad-EPRI%20on%20BESS.pdf
http://www.energy.ca.gov/research/notices/2005-02-24_workshop/05%20Eckroad-EPRI%20on%20BESS.pdf
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20 ročnú životnosť je výhodná), a kadmium ako ťažký kov znečisťujúci životné 

prostredie je v stredobode pozornosti (jeho prach, výpary a rozpustné zlúčeniny 

sú toxické pre živé organizmy). 

Predaj a recyklácia autobatérií v automobiloch Toyota
30 

Od roku 2000 sa v Európe predalo približne 370.000 automobilov značky Toyota 

a Lexus s plne hybridným pohonom, pričom všetky tieto vozidlá používajú 

akumulátory typu NiMH na pohon elektromotorov. 

Základom environmentálnych snáh automobilky Toyota je ochrana prírodných 

zdrojov, a tak sa z trvale udržateľnej recyklácie vysokonapäťových akumulátorov 

stala záležitosť s kľúčovou prioritou. Cieľom týchto aktivít je obmedziť spotrebu 

energií a produkované emisie skleníkových plynov rovnako tak, ako znížiť objem 

nebezpečných látok určených na likvidáciu. 

 

Obrázok 39  NiMH akumulátor Toyota Prius 

Zdroj: http://www.mojeauto.sk/toyota-zefektivnuje-recyklaciu-akumulatorov-v-europe/ 

Spätný odber a spracovanie priemyselných akumulátorov v Európe rieši smernica 

2006/66/EC o likvidácii použitých batérií, ktorá je v účinnosti od 26. septembra 

2006 s tým, že členské krajiny EÚ mali povinnosť do dvoch rokov začleniť jej 

obsah do národných právnych predpisov. Smernica síce neurčuje žiadne 

                                                           
30

 http://www.mojeauto.sk/toyota-zefektivnuje-recyklaciu-akumulatorov-v-europe/ 
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konkrétne ciele pre odber priemyselných akumulátorov, do septembra 2011 však 

musí účinnosť recyklácie dosahovať minimálne 50 % pôvodnej hmotnosti.
31

  

 

Obrázok 40     Recyklácia batérií v automobilke Toyota v roku 2010 

Zdroj: http://www.mojeauto.sk/toyota-zefektivnuje-recyklaciu-akumulatorov-v-europe/ 

 

4.4.3 Lítium-ionové (LiIon, Lion, Li-ion) akumulátory  

Li-ionová technológia u mobilných aplikácií (napr. not-book, mobilný 

telefón) sa stala za niekoľko rokov najvýznamnejšou technológiou. Jej 

významnou vlastnosťou je veľmi vysoká gravimetrická energetická hustota 

(Wh/kg), čo je dnes v tomto segmente trhu rozhodujúcou konkurenčnou 

výhodou. Výsledkom veľkej sériovej výroby pre komerčné účely  je obrovský 

pokles nákladov a cien, ale od ďalšieho vývoja očakávajú   v blízkej budúcnosti 

ešte nižšie ceny. Dnešné ceny sú stále pomerne vysoké, čo spolu s  otázkami 

okolo bezpečnosti bránia  rozsiahlemu využitiu nainštalovaných aplikácií a v 

doprave, síce už stále viac výrobcov automobilov  ponúka svoje modely s Li-

ionovým akumulátorom.  

                                                           
31

 http://www.mojeauto.sk/toyota-zefektivnuje-recyklaciu-akumulatorov-v-europe/ 
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Obrázok  41   Prietok iónov v Li-ionovej batérii 

http://batteryuniversity.com/learn/article/lithium_based_batteries 

Typy Lítiových batérií  
 
1.Delenie podľa anódového materiálu:                      2.Delenie podľa elektrolytu 
 

 Systémy s kovovým lítiom   Li-Metal  → Li-Meta-Liquid  

→ Li-Metal-Polimer 
 Systémy s iónovým lítiom   Li.ión  → Li-Ion-Liquid 

→ Li-Ion-Polymer 
 
 

 
 
Obrázok 42  Typická energetická hustota olovených niklových a lítiových batérií 

Zdroj: http://batteryuniversity.com/learn/article/types_of_lithium_ion 

Na slovenskom trhu sa najviac používajú batérie typu Li-Ion. Vo všetkých 

elektronických prístrojoch majú podiel 87 %. Novšie Li-Pol batérie s nižším 

http://batteryuniversity.com/learn/article/lithium_based_batteries
http://batteryuniversity.com/learn/article/types_of_lithium_ion
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objemom a hmotnosťou sú používané iba v 8 % zariadení. Vyplýva to zo štatistík 

internetového obchodu BatteryShop.sk. 

Využitie najstaršieho typu nikelmetalhydridových batérií za posledných päť rokov 

kleslo o 59%. Podľa prieskumu internetového obchodu sú tento rok Ni-MH 

akumulátory inštalované iba do 5% prístrojov, najčastejšie do aku náradia.32 

Najnovším typom batérie sú lítiovo-polymérové akumulátory, ktoré majú oproti 

ostatným typom zlepšenú technológiu jadra. Vďaka tomu sú batérie pri rovnakej 

kapacite výrazne ľahšie a tenšie. Pre vysoké ceny sa však Li-Pol akumulátory 

používajú iba pri hi-tech elektronike. Do štandardných modelov notebookov, mo-

bilných telefónov či fotoaparátov sa nepoužívajú, pretože by výrazne zvyšovali 

ich cenu, čím by sa znížila ich dostupnosť. Hodnota batérie predstavuje 5 až 20 

% z ceny prístroja v závislosti od typu prístroja. 

Výrobcovia elektronických prístrojov používajú predovšetkým Li-Ion akumuláto-

ry, aby znížili cenu výrobku. Moderné Li-Pol batérie sa štandardne používajú iba 

v produktoch značky Apple alebo najmodernejších notebookoch a mobilných tele-

fónoch, pri ktorých sa kladie dôraz na minimálne rozmery a hmotnosť. Môžeme 

očakávať, že v okamihu, keď dôjde k zníženiu ceny Li-Pol akumulátorov, vytlačia 

ostatné druhy z trhu.33 

Lítiumpolymérová batéria je najnovším typom batérií. Ponúka niekoľko výhod: 

vysokú energetickú hustotu (až dvakrát viac oproti Li-Ion batériám) a možnosť 

batérie tvarovať. Dlho sa však nabíjajú a vydržia len 100 až 150 cyklov. 

 

                                                           
32

http://www.zive.sk/li-ion-baterii-je-vacsina-modernejsie-li-pol-akumulatory-brzdi-vysoka-cena/sc-4-a-

296378/default.aspx 

 
33

http://www.itnews.sk/spravy/biznis/2011-09-29/c143487-na-trhu-vitazia-li-ion-baterie-modernejsie-li-pol-

brzdi-ich-vysoka-cena 

  

http://www.zive.sk/li-ion-baterii-je-vacsina-modernejsie-li-pol-akumulatory-brzdi-vysoka-cena/sc-4-a-296378/default.aspx
http://www.zive.sk/li-ion-baterii-je-vacsina-modernejsie-li-pol-akumulatory-brzdi-vysoka-cena/sc-4-a-296378/default.aspx
http://www.itnews.sk/spravy/biznis/2011-09-29/c143487-na-trhu-vitazia-li-ion-baterie-modernejsie-li-pol-brzdi-ich-vysoka-cena
http://www.itnews.sk/spravy/biznis/2011-09-29/c143487-na-trhu-vitazia-li-ion-baterie-modernejsie-li-pol-brzdi-ich-vysoka-cena
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Obrázok 43   Najväčšia inštalovaná Li-ionová batéria na svete – West Virginia USA 

Zdroj: http://www.forbes.com/sites/uciliawang/2011/10/27/worlds-largest-lithium-ion-

battery-farm/ 

Úložiskový systém AES Energy Storage s výkonom 32 MW, umiestnený uprostred 

98 MW-ovej  veternej farmy postavenej AES Wind Generation v Západnej Virgínii 

USA (obe spoločnosti sú súčasťou spoločnosti AES Corp, so sídlom v Arlingtone, 

Va.), slúži pre skladovanie a dodávku elektrickej energie do siete podľa potreby. 

Je to najväčšia Li-iónová batéria na svete, ktorá podporuje rozširujúcu sa výrobu 

elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov (veterná energia) v tomto regióne.  

Úspech projektu „Mountain Laurel” je dôkazom toho, že lítium-iónové batérie sú 

dobrou voľbou pre skladovanie grid energie. Hoci lítium-iónové batérie sa bežne 

vyskytujú v oblasti spotrebnej elektroniky, ako sú notebooky a iPhone, iba teraz 

sa začínajú objavovať v autách a ako súčasti  elektrární. 

V roku 2012 bol spoločnosťou ABB a švajčiarskym energetickým podnikom EKZ  

uvedený do prevádzky batériový systém na uskladnenie energie s výkonom 1 

MW pri  Zurichu, ktorý  je prvým systémom takejto veľkosti napojeným na 

distribučnú sieť.  

Li-iónový batériový systém dokáže uskladniť až 500 kilowatthodín energie, čo  

stačí priemernej 4-člennej rodine po dobu 40 dní. Jedná sa preto o najväčší 

systém tohto typu vo Švajčiarsku a je tiež prielomovým krokom k zabezpečeniu 

spoľahlivých dodávok elektriny do budúcnosti. Tento projekt umožní koncernom 
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ABB a EKZ získať viac skúseností s fungovaním batérií na uskladnenie energie 

napojených na distribučnú sieť a rozšíriť si vedomosti pre budúce komerčné 

aplikácie takýchto systémov, ktoré zároveň môžu byť kľúčom k budúcnosti s 

vyšším podielom obnoviteľných zdrojov energie. 

Systém uskladnenia energie dokáže vyrovnať krátkodobé kolísanie záťaže v 

distribučnej sieti alebo poskytnúť dočasné uskladnenie energie a jej neskoršie 

využitie. Systém sa skladá z lítium-iónových batérií, podobné sa využívajú aj v 

mobilných telefónoch a elektroautách. Zhruba 10 000 lítium-iónových buniek 

zmení uskladnenú elektrickú energiu na chemickú pri 95-% účinnosti. Táto 

technológia je preto ideálna pre uskladňovacie systémy tohto typu. Batériový 

systém obsahuje invertor, ktorý využíva technológiu výkonového polovodiča za 

účelom konverzie striedavého prúdu zo siete na jednosmerný a naopak. 

Transformátor transformuje vysoké napätie na nízke a späť. Systém je tiež 

vybavený potrebnými ochranami a riadiacimi jednotkami spoločnosti ABB.
34

 

 

 

Obrázok 44   Inštalácia Li-iónového úložiska v Zurichu 

Zdroj: http://www.abb.com/cawp/seitp202/1e73f30dd56c7e4cc12579f9002d7d17.aspx 
 

 

                                                           

34
 http://www.abb.com/cawp/seitp202/1e73f30dd56c7e4cc12579f9002d7d17.aspx 

 

http://www.abb.com/cawp/seitp202/1e73f30dd56c7e4cc12579f9002d7d17.aspx
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Obrázky  45 - 46  Využívanie balíku Li-ión batérií vo vozidle a v not-booku 

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion_battery 

 

Kľúčoví hráči na trhu Li-ion batérií v roku 2015 
(celkový objem 8,9 mld. USD, podiel v % na tejto hodnote) 
AESC 26 % 
LG Chem 18 % 
Panasonic/Sanyo 15 % 
A123 Systems 14 % 
SB LiMotive 6 % 
GS Yuasa 2 % 
Hitachi 2 % 
Zdroj: Roland Berger Strategy Consultants 

Obrázok 47   Zastúpenie  výrobcov Li-ion batérií na trhu 

http://www.automoto.sk/clanok/185954/trh-akumulatorov-pre-elektromobily-caka-
vyrazny-rast 

Batérie založené na princípe reakcie lítia a kyslíku môžu byť prevratnou 

modernou technológiou pre elektromobily a skladovanie elektriny. 

Základným princípom lítiovo-vzduchového článku je elektrochemická oxidácia 

kovového lítia na anóde a redukcia kyslíku nachádzajúceho sa vo vzduchu na 

katóde, pričom reakcia prebieha za podpory vhodných elektrolytov. Výskum 

lítiovo-vzduchovej technológie, ktorý uskutočňuje spoločnosť IBM, je súčasťou 

technologického projektu zvaného "Battery 500" v rámci programu IBM's Big 

Green Innovations. 35 

                                                           
35

 http://www.energia.sk/analyza/elektricka-energia/technologia-ktora-uci-baterie-dychat/6887/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion_battery
http://www.automoto.sk/clanok/185954/trh-akumulatorov-pre-elektromobily-caka-vyrazny-rast
http://www.automoto.sk/clanok/185954/trh-akumulatorov-pre-elektromobily-caka-vyrazny-rast
http://www.energia.sk/analyza/elektricka-energia/technologia-ktora-uci-baterie-dychat/6887/
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nissan_Leaf_012.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Li_ion_laptop_battery.jpg
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Vysoké napätie článkov Li-iónových akumulátorov (až 3,6V) umožňuje aj 

aplikácie skladovania vyžadujúcich vyššie napätie. V dnešnej dobe je možno 

dosiahnuť u tejto technológie  až 6.000 cyklov, okrem toho ďalšou výhodou je 

vysoká účinnosť cyklov (90-95%). Hoci nájdeme vo svete už veľké 

experimentálne úložiská pripájateľné k sieti (napr. v Číne), na tento účel je toto 

riešenie stále pridrahé, ale v niektorých prípadoch (napr. primárna regulácia) je  

už konkurencieschopné s technológiou olovených batérií. 

Avšak významní výrobcovia Li-ionových akumulátorov sú dnes zameraní na 

uspokojenie elektronických vozidiel blízkej budúcnosti, pretože tu sa očakáva 

explozívny prielom. Krivkami zaťaženia elektrických vozidiel sa dá dosiahnuť 

2.000 cyklov, ale aj to znamená viac ako 600.000 ubehnutých km. V súvislosti s 

aplikáciou v doprave bude nižšie ešte podrobnejšie rozoberané možnosti 

skladovania energie v elektrickej sieti. 

 

Obrázok  48  Aplikácia Li-ionového akumulátora v automobilovom priemysle 

BMW ActiveE 
Autor: BMW  
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4.4.4 Vysokoteplotné akumulátory (NaS, NaNiCl) 

Akumulátory NaS a NaNiCl (Zebra) sa líšia od predchádzajúcich v tom, že  

majú jednak vysokú prevádzkovú teplotu, jednak ich elektrolyt nie je kvapalný, 

ale tuhý, väčšinou sa nachádza vo forme inónových keramických vodičov. K 

dosiahnutiu uspokojivej iónovej vodivosti a premene elektrolytu na tekutý stav je 

potrebná veľmi vysoká teplota (270-350 oC). Pri pravidelnom používaní 

akumulátorov je teplota akumulátorov udržateľná pri vhodnom nadimenzovaní 

izolácie  iba reakčným teplom. Kvôli tomu je táto technológia vhodná pre 

aplikácie, pri ktorých sú potrebné pravidelné  cykly bez prestávok. V podstate 

obidve technológie majú nízke náklady a vysokú životnosť. 

Charakteristickou vlastnosťou NaNiCl akumulátorov je to, že pri  poruche klesne 

aj ich elektrický odpor, takže v prípade poruchy článku zapojeného do radu 

nevypadne celý systém, ale klesne napätie v poruchovom článku. Z toho dôvodu 

je technológia vhodná aj pre aplikácie s vysokým napätím a zvyšuje sa tým aj 

bezpečnosť systému. Žiaľ, takúto vlastnosť NaS akumulátor nemá, čo mohlo 

viesť nedávno ku vzniku viacerých vážnejších požiarov, v dôsledku čoho bol 

zmrazený obchodný predaj do doby vyjasnenia porúch a ich odstránenia.  

NaS - Pracuje s kvapalným sodíkom. Batérie zložené z týchto článkov sú 

vyrábané pod firemným označením ZEBRA a nachádzajú uplatnenie najmä v 

elektromobiloch. Podobne ako u predchádzajúceho článku je aj u tohto 

prevádzková teplota okolo 300°C. Jeho hlavnou prednosťou je odolnosť voči 

prebíjaniu a nadmernému vybíjaniu.36  

 

                                                           
36

 http://www.pees.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=16 
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Obrázok 49    Zloženie NaS článku a konštrukčne riešenie celej batérie 

Zdroj: 
http://www.pees.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=16 

 

Obrázok 50    Zloženie NaNiCl článku a prevedenie ZEBRA batérie 

Zdroj: 

http://www.pees.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=16 

Systémy NaS majú japonského vynálezcu a preto boli na viacerých miestach v 

Japonsku inštalované hlavne pri veterných parkoch, ich výkon na výstupe je 

niekoľko desať tisíc MW. 

http://www.pees.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=16
http://www.pees.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=16
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Obrázok 51     Rokkasho-Futamata Wind Farm 

Zdroj:http://www.cleanenergyactionproject.com/CleanEnergyActionProject/CS.Rokkasho-

Futamata_Wind_Farm___Energy_Storage_Case_Study.html 

Rokkasho-Futamata Wind Farm je najväčším a prvým  kombinovaným 

zariadením veterného parku (51 MW) a batériového úložiska energie (34 MW) v 

Japonsku a jednou z najväčších NaS batérií na svete. 

4.4.5 Prietokové redoxné batérie 

Prietokové batérie predstavujú systém, v ktorom sa elektrická energia 

akumuluje v roztoku dvoch separovaných elektrolytov uložených v nádržiach 

mimo článku.  

Tento spôsob prekonal obmedzenia štandardných elektrochemických 

akumulátorov, v ktorých elektrochemická reakcia vytvára pevné zlúčeniny, ktoré 

sú uložené iba na elektródach. Práve toto bolo limitujúcim faktorom 

štandardných batérií pri zväčšovaní objemu ich kapacity. Princíp akumulácie 

spočíva v inverznej elektrochemickej reakcii medzi dvomi elektrolytmi, ktoré sú 

od seba oddelené polymérovou membránou. Boli vyvinuté štyri hlavné typy 

elektrolytov, ako zlúčenina zinku a brómu (ZnBr), vodíka a brómu (HBr), vanádu 

a brómu (VRB) a polysulfidu brómu (PSB). Najväčší rozvoj zaznamenali VRB 

batérie, kde ako základ elektrolytu slúži slabý roztok kyseliny sírovej. Testy 

potvrdili, že VRB  batéria vydrží až 10 000 nabíjaní bez zníženia účinnosti.37 

                                                           
37

 http://people.tuke.sk/dusan.medved/26220220064/clanky/irv11-proceedings.pdf 

http://www.cleanenergyactionproject.com/CleanEnergyActionProject/CS.Rokkasho-Futamata_Wind_Farm___Energy_Storage_Case_Study.html
http://www.cleanenergyactionproject.com/CleanEnergyActionProject/CS.Rokkasho-Futamata_Wind_Farm___Energy_Storage_Case_Study.html
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V prietokových redox akumulátoroch sú aktívnou látkou minerály rozpustené v 

kvapalnom elektrolyte. Elektrolyt je skladovaný v externých nádržiach-tankoch a 

podľa potreby je prečerpávaný do centrálnej jednotky systému – meniča, v 

ktorom dochádza k nabíjaniu a vybíjaniu.  Nakoľko tieto minerály sa 

nerozpúšťajú v elektrolyte veľmi dobre, energetická hustota tohto systému je 

podobná energetickej hustote olovených akumulátorov. Centrálna napájacia 

jednotka je vo všeobecnosti membrána vybavená katalyzátorom a funguje 

podobne ako palivový článok. Veľkosť nádrže určuje energetickú kapacitu, 

centrálna jednotka zase výkon akumulátoru. U tejto technológie obidve elektródy 

majú vlastnú nádrž s elektrolytom, nakoľko pri vybíjaní a nabíjaní sa zmení 

iónový stav rozpusteného minerálu v elektrolyte. Boli vyskúšané viaceré minerály 

(a ich kombinácie) k tomuto účelu, jednotlivé systémy sú pomenované podľa ich 

názvu (viď. nižšie).  

V podstate táto skladovacia metóda vyhovuje požiadavkám kladeným na 

priemyselné, sieťové aplikácie, pretože tak ako centrálnu jednotku, tak aj nádrže 

sa dajú podľa potreby rozšíriť. Všeobecne platí, že tieto technológie majú 

účinnosť systému okolo 75 %. 

Uvedieme teraz niekoľko príkladov z radu týchto batérií. Priekopníka tejto 

technológie, VRB systém (Vanadium Redox Battery) ako na Slovensku použiteľnú 

skladovaciu technológiu  podrobne popíšeme v nasledujúcej kapitole. 

ZnBr akumulátory 

V každom článku zinko-brómových akumulátorov  prechádzajú dva rôzne 

elektrolyty cez dve samostatné uhlíkovo-plastové priestorové časti, ktoré sú od 

seba oddelené mikroporéznou polyolefínovou membránou. Pri výbíjaní sa zmení 

zinok a bróm na bromid zinočnatý a produkuje 1,8 V-ové napätie v každom 

článku. Tým sa zvýši hustota iónov Zn2+ a Br- v obidvoch nádržiach. Pri dobíjaní 

sa ZnBr usádza na jednej strane uhlíkovo-plastovej elektródy vo forme tenkého 

filmu.  Súčasne sa objaví Br v rozpustnom stave na druhej strane membrány, 

kde reaguje s iným agentom (organická aminozlúčenina). Vznikajúca látka sa 

usádza na dne nádoby s elektrolytom  ako hustá olejovitá vrstva obsahujúca Br. 

Táto zlúčenina sa bude miešať so zvyšným elektrolytom pri vybíjaní. Čistá 

účinnosť týchto akumulátorov je 75 %.  
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Obrázok 52   Princíp činnosti prietokovej batérie ZnBr 

http://people.tuke.sk/dusan.medved/26220220064/clanky/irv11-proceedings.pdf 

 

Obrázok 53     50 kWh ZBB EnerStore 

Zdroj: http://zbbenergy.mwnewsroom.com/getattachment/47e20d1a-5121-4440-99db-

52c8fbba66ba/MDB-Capital-3rd-Annual-Bright-Lights-Conference-Pr 

Cérium-zinkový akumulátor 

Cérium a zinok sú rozpustené v kyseline siričitej. Tento akumulátor je vo 

vývoji. Podľa experimentov, ktoré boli vykonávané od roku 2002 sú očakávané 

nasledovné výsledky: 

- 200 Wh/l energetická hustota 

- 1000 W/m2 výkonová hustota 

- 2,4 V napätie v článku, môže sa meniť počas nabíjania 

a vybíjania 

http://people.tuke.sk/dusan.medved/26220220064/clanky/irv11-proceedings.pdf
http://zbbenergy.mwnewsroom.com/getattachment/47e20d1a-5121-4440-99db-52c8fbba66ba/MDB-Capital-3rd-Annual-Bright-Lights-Conference-Pr
http://zbbenergy.mwnewsroom.com/getattachment/47e20d1a-5121-4440-99db-52c8fbba66ba/MDB-Capital-3rd-Annual-Bright-Lights-Conference-Pr
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Pri nabíjaní sa ióny zinku v roztoku usádzajú na zápornú poločlánkovú elektródu 

a zo Zn2+ sa redukujú na ZnO. Pri vybíjaní sa odohráva opačný proces a usadený 

ZnO sa rozpustí v kyseline siričitej.  

 

Obrázok 54  Princíp cerium-zinkového akumulátora a jednotlivé zložky membrány 

Zdroj: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775311002230 

Pozitívna polovica článku používa elektrolyt kyselinu siričitú s Ce. Pri nabíjaní z 

kyseliny sa oxidujú ióny Ce3+ na  Ce4+, pri vybíjaní opačne Ce3+ sa premení na 

Ce4+. 

Krížová kontaminácia dvoch elektrolytov sa môže vyskytnúť, čo znamená vážnu 

nevýhodu.  

Regenesys-polysulfid-brómový akumulátor 

Ako je to zrejmé aj z obrázku, aj v tomto prípade sa jedná o prietokový 

akumulátor, ktorý funguje na princípe reverzibilnej elektrochemickej reakcie. 

Kapacita vyjadrená v W-och a skladovateľná energia vyjadrená v Wh-ách sú 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775311002230
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nezávisle od seba dimenzovateľné. Napätie článku 1,5 V, čistá účinnosť 75 %. 

Akumulátor pracuje pri izbovej teplote. Laboratórne experimenty potvrdili 

uvedený výsledok. V Anglicku boli postavené viaceré batérie s viac kW, ale počas 

roka 2007 sa vyskytli problémy pri prevádzkovaní, pravdepodobne v dôsledku 

krížovej kontaminácie dvoch rôznych elektrolytov.  

4.4.6 VRB ESS batérie 

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. VRB-ESS je systém 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. 

Elektrolyt sa čerpá z dvoch oddelených plastových nádrží do palivových článkov 

cez membránu (PEM), kde sa jedna forma elektrolytu elektrochemicky oxiduje 

a druhá sa elektrochemicky redukuje. Pritom sa vytvorí prúd, ktorý sa cez 

elektródy zavádza do vonkajšieho obvodu. Reakciu môžeme obrátiť, čo umožňuje 

nabíjanie, vybíjanie a znovu nabíjanie batérie.38 

Vanád je jedným zo základných prvkov systému, jeho charakteristické vlastnosti 

sú nasledovné:  

Protónové číslo : 23 
 

Konfigurácia : (Ar)3d
3
 s

2
 

 

Fyzikálne vlastnosti : 
teplota 

topenia : 
1890 

 
teplota varu : 3000  

Vanád je prvok dopravnej techniky. Je to oceľovosivý lesklý veľmi tvrdý, ale 

krehký kov. Nachádza sa v pôde a vo všetkých horninách, no najmä v neraste 

roscoelite, v železných, medených a olovených rudách. Dôležité nerasty 

technického významu sú vanadinit - vanadičnan olovnatý a karnotit - vanadičnan 

uranylodraselný, ktorý sa nachádza v Colorade. Najväčšie ložiská sulfidu 

                                                           
38

 http://www.vrbeasteurope.sk/?level=technologia&lang=sk 
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vanadičného - patronitu sú v Peru. Takmer všetok vyrobený vanád sa spotrebuje 

v hutníctve. Prísada 0,1 až 0,25 vanádu zvyšuje pružnosť a odolnosť proti treniu 

konštrukčných a nástrojových ocelí, prídavok 1 až 2,5% vanádu zvyšuje rezivosť 

rýchlorezných ocelí.  

Periodická tabuľka chemických prvkov 

H    He 

Li Be    B C N  O F Ne 

Na Mg   Al Si P S Cl  Ar 

K Ca Sc    Ti  V Cr Mn  Fe  Co Ni Cu  Zn  Ga Ge  As  Se  Br Kr 

Rb  Sr Y    Zr Nb  Mo Tc  Ru  Rh  Pd  Ag Cd  In  Sn  Sb  Te  I Xe  

Cs  Ba La Ce  Pr Nd  Pm  Sm  Eu Gd  Tb  Dy  Ho Er Tm  Yb  Lu  Hf Ta  W Re  Os  Ir Pt Au  Hg Tl  Pb  Bi Po At Rn  

Fr Ra Ac Th  Pa U Np  Pu  Am  Cm  Bk Cf  Es Fm  Md  No Lr Rf  Db  Sg  Bh  Hs  Mt Ds  Rg Cn  Uut Fl Uup  Lv  Uus  Uuo  
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Obrázok 55    Princíp fungovania systému VRB ESS –reakcie odohrávajúce na elektródach 
Zdroj: http://www.vrbeasteurope.sk/?level=technologia&lang=sk 
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Obrázok 56  Princíp fungovania VRB ESS 
Zdroj:http://www.pdenergy.com/pdfs/vrbEnergyStorageSystemOverviewOct2012.pdf 

Prevádzkové parametre VRB systému: 

 Teplotný rozsah:   -10ºC - 40ºC (nie je riziko zamrznutia) 

 Koncentrácia elektrolytu:   1.6 - 2.4 mol/liter 

 Koncentrácia kyseliny sírovej:   2 - 4 mol/l (30% z konc. olovených) 

 Reakčný čas <1ms 

 Špecifická hmotnosť:  1.36 -1.47 kg/liter 

 Energetická hustota:  16 - 30 Wh/kg 

 Počet cyklov je prakticky neobmedzený  

 Pomer počtu nabití:vybití 1:1 v prípade potreby,  optimálny pomer 1.5-

1.8:1 

Modulovateľný a stupňovateľný systém  

Hlavnou výhodou VRB-ESS je jeho stupňovateľnosť a modulovateľnosť. To 

znamená, že výkon a kapacitu uskladnenia môžeme zvýšiť alebo znížiť nezávisle. 

Menovitý výkon určuje počet článkov, čiže pridaním dodatočných článkov 

zvýšime výkon batérie. Uskladňujúcu kapacitu určuje množstvo elektrolytu 

v litroch, teda ak vymeníme nádrže za nové s väčším objemom elektrolytu, alebo 

pridáme dodatočné nádrže s elektrolytom, môžeme zvýšiť uskladňujúcu kapacitu. 
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Obrázok  57   Modularita VRB 

Zdroj: http://www.vrbeasteurope.sk/?level=technologia&lang=sk  

Aplikačné oblasti VRB systému 

Technológiu VRB je odporúčaná na nasledovné aplikačné oblasti: 

Integrácia obnoviteľných zdrojov energie 

Aplikáciou VRB sa stáva výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov stále 

stabilnejšou a spoľahlivejšou,  dôsledkom čoho sa zlepší ekonomika výrobných 

jednotiek pripojených k sieti tým, že dokážu  ovládať počasím indukované 

fluktuácie a produkovať výnosy aj pri spätných zaťaženiach (chargebacks). Môžu 

byť využité aj u parkov alebo ostrovných systémov, ktoré vyrábajú pre vlastnú 

spotrebu, nakoľko sa zníži ich závislosť od siete alebo dieselových agregátov.   
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Obrázok 58  VRB-ESS (modrá čiara ) vyhladenie produkcie veternej elektrárne (zelená 

čiara) 

Zdroj: http://apps1.eere.energy.gov/tribalenergy/pdfs/wind_akco04.pdf 

Optimalizácia siete 

Použitím VRB sa dá   predísť problémom spôsobeným špičkami tak u sieťových 

ako aj u priemyselných inštalácií. Tým pádom sa môžu  odložiť investície na 

rozvoj siete  a výrobcovia vedia lepšie ustrážiť ceny počas špičiek.  

VRB dokáže regulovať napätie, jalový výkon, frekvenciu a slúži ako 

bezprestávkový záložný zdroj prúdu.  

  Microgrid (mikrosieťové) systémy 

V týchto systémoch – odizolovaných od hlavnej siete – sa vyskytuje viac 

kombinácií výroby a spotreby. Sú to väčšinou vzdialené ostrovné systémy, alebo 

sú v spojení so sieťou prerušovane z dôvodu hospodárnosti alebo zabezpečenia 

kvality prúdu. VRB-ESS umožní oba prípady: vyrovnáva zaťaženia, zabezpečuje 

stálu kvalitu, znižuje spotrebu palív v ostrovných systémoch a zabezpečuje 

pripájanie/odpájanie smerom k sieti.  

Technické výhody  

Prevádzka  

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

http://apps1.eere.energy.gov/tribalenergy/pdfs/wind_akco04.pdf
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 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 10 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. 

 Prevádzka pri teplote okolia (ideálne nabíjanie pri 0°C až 35°C) a menšia 

citlivosť na zmeny teploty okolia. 

Elektrolyt  

 Krížové zmiešanie elektrolytu nevedie ku kontaminácii elektrolytu ako 

v prípade iných prietokových batérií. 

 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. 

 HHustota výkonu je funkciou palivových článkov a elektrolytu. V prípade 

veľkých zariadení je 100 -150 W/kg a pri malých zariadení je okolo 80 

W/kg. 
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Obrázok 59  Skladovacie nádrže VRB 
ESSZdroj:http://www.pdenergy.com/pdfs/vrbEnergyStorageSystemOverviewOct2012.pdf 

Projektovanie a konštrukcia  

 Rýchle naprojektovanie a výstavba vrátane vybavenia environmentálnych 

povolení – bežne 8 mesiacov, keďže nevzniknú významné emisie ovzdušia, 

hluku a odpady. 

 U existujúcich zariadení je možné zvýšiť výkon - dodatočná uskladňujúca 

kapacita sa môže pridať zvýšením objemu elektrolytu (v litroch), a/alebo 

sa výkon môže zvýšiť pridaním dodatočných palivových článkov. 

Prevádzka a údržba  

 Výkonná elektronika a kontrolný systém. Zdokonalený riadiaci systém, 

ktorý umožňuje fázové riadenie výstupu, kompenzáciu poklesu napätia a 

kompenzáciu jalového výkonu. 
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 Systém je skonštruovaný na prevádzku bez obsluhy s veľmi nízkymi 

nákladmi na údržbu (0,001-0,005 euro/kWh) 

 Vo VRB-ESS zariadení sú iba dve pohyblivé časti – čerpadlá s dlhou 

životnosťou a nízkymi nárokmi na údržbu, ktoré sa musia vymeniť každý 

piaty až siedmy rok. Všetky ostatné prevádzkové náklady a náklady na 

údržbu sa obmedzujú len na pravidelné každoročné kontroly preverujúce 

celkový stav zariadenia. Podrobné informácie ktoré určia, či je potrebná 

nejaká neplánovaná údržba, sú dostupné on-line. Prevádzka je 

automatická a naprogramovaná v systéme kontroly. Spoľahlivosť systému 

je stanovená na 96%. 

 

Obrázok 60  VRB systém - 2 MW/8 MWh vedľa veterného (100 MW) a solárneho  parku 

(50 MW) spoločnosti China State Grid Corporation (2012) 

Zdroj: http://www.pdenergy.com/pdfs/vrbEnergyStorageSystemOverviewOct2012.pdf 
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Obrázky   61 – 66  Inštalácia modulov VRB – ESS® systému v Kalifornii  
Zdroj: PrudentEnergy 
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4.5 Chemická akumulácia – vodíková technológia 

Vodík (lat. Hydrogenium) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, 

ktorý má značku H a protónové číslo 1. Vo voľnej prírode sa atómy vodíka 

nenachádzajú, pri zrode atómového vodíka sa okamžite spája do molekuly H2. 

Zaraďuje sa do prvej aj do siedmej skupiny periodickej sústavy, lebo má 

vlastnosti prvkov prvej aj siedmej skupiny. Latinský názov pochádza z gréčtiny 

(hydór = voda, gennaó = vytváram) a objavil ho Henry Cavendish. Slovenský 

názov je odvodený rovnakou logikou. Vodík bol objavený v roku 1766. 

Fyzikálne vlastnosti 

Vodík je najjednoduchší chemický prvok , je číry bezfarebný plyn bez chuti a 

zápachu. Je najľahší plyn vôbec (14,5-krát ľahší ako vzduch). Molekulárny vodík 

je pomerne stabilný a vďaka vysokej energii väzieb je takisto málo reaktívny. 

Jeho tepelná vodivosť je sedemkrát väčšia ako vzduchu. Molekuly sú extrémne 

malé a preto ľahko prechádzajú poréznymi látkami. 

Rozpustnosť - Vo vode sa vodík rozpúšťa nepatrne: V 1 litri vody sa pri 0 °C a 

tlaku 0,1 MPa rozpustí 22 ml plynného vodíka. Lepšie sa rozpúšťa v nikli, paládiu 

a v platine. Pri rozpúšťaní v týchto kovoch sa molekuly vodíka štiepia na atómy. 

Atomárny vodík je reaktívnejší než molekulárny, preto reakcia vodíka za 

prítomnosti týchto kovov prebieha rýchlejšie. Nikel, paládium a platina sú preto 

výbornými katalyzátormi. 

Chemické vlastnosti 

Chemické vlastnosti sú podmienené stavbou atómu a postavením v periodickej 

tabuľke. Pri zlučovaní vodíka sa elektrónový obal mení dvojako: 

1. Pribratím jedného elektrónu, nadobudne elektrónový obal konfiguráciu 

najbližšieho vzácneho plynu hélia, čím sa mení na anión H−. 

2. Stratou jediného elektrónu sa atóm vodíka mení na protón. Protón (katión 

vodíka H+) sa vo vodných roztokoch viaže na voľný elektrónový pár kyslíka 

a tým sa vytvorí hydroxóniový katión H3O
+ 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%BD_prvok
http://sk.wikipedia.org/wiki/Periodick%C3%A1_tabu%C4%BEka
http://sk.wikipedia.org/wiki/At%C3%B3m
http://sk.wikipedia.org/wiki/Molekula
http://sk.wikipedia.org/wiki/Voda
http://sk.wikipedia.org/wiki/Henry_Cavendish
http://sk.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%BD_prvok
http://sk.wikipedia.org/wiki/Plyn
http://sk.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1pach
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vzduch
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%A1_vodivos%C5%A5
http://sk.wikipedia.org/wiki/Por%C3%A9zna_l%C3%A1tka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Voda
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kov
http://sk.wikipedia.org/wiki/Molekula
http://sk.wikipedia.org/wiki/At%C3%B3m
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nikel
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1dium
http://sk.wikipedia.org/wiki/Platina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Katalyz%C3%A1tor
http://sk.wikipedia.org/wiki/At%C3%B3m
http://sk.wikipedia.org/wiki/Elektr%C3%B3nov%C3%BD_obal
http://sk.wikipedia.org/wiki/Elektr%C3%B3n
http://sk.wikipedia.org/wiki/Elektr%C3%B3nov%C3%BD_obal
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vz%C3%A1cny_plyn
http://sk.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lium
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ani%C3%B3n
http://sk.wikipedia.org/wiki/Elektr%C3%B3n
http://sk.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%B3n
http://sk.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%B3n
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Hydrox%C3%B3niov%C3%BD_kati%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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H+ + H2O → H3O
+ 

Vodík je jedným z najdôležitejších prvkov vo vesmíre: hviezdy, aj naše 

slnko z neho vyrábajú energiu. Je najrozšírenejším prvkom v celom vesmíre a 

tretí najrozšírenejší na Zemi. Na Zemi sa voľný vodík pri bežných podmienkach 

nevyskytuje, a preto je viazaný iba v zlúčeninách. Najväčšie množstvo vodíka je 

viazané vo vode, ktorá pokrýva väčšinu zemského povrchu, ale je viazaný i v 

rôznych organických i anorganických zlúčeninách. Je to tiež významný biogénny 

prvok. 

Vodík bol vyrobený prvýkrát Robertom Boyleom v roku 1617. Je ľahký, 

bezfarebný, netoxický plyn bez zápachu. Vodík je najľahší plyn, 14-krát ľahhší 

ako vzduch, s ktorým vytvára traskavý plyn. Zapálený zhorí na vodu veľmi 

horúcim plameňom, ktorého teplota dosahuje až 1900°C. Vodík má zo všetkých 

plynov najmenšiu tepelnú vodivosť, najmenšie vnútorné trenie, a teda aj 

najväčšiu difúznu schopnosť.  Široká škála horľavosti, dolná hranica horľavosti o 

4,1% obj horného limitu 75% pri koncentrácii oblasti, vrátane prečo tam boli 

nehody na vodíkových vzducholodiach. K jeho zapáleniu stačí rádovo menej  

zápalnej energie, ako potrebuje benzín. Táto jeho vlastnosť bol pokladaný 

v minulosti ako jeho negatívum, ale v súčasnosti sa využíva: v spaľovacích 

motoroch aj horšia zmes sa dokonale zapáli/vznietne. Má vysokú výhrevnosť, ale 

kvôli nízkej hustote má v porovnaní so zemným plynom trikrát nižšiu špecifickú 

výhrevnosť (pri atmosférickom tlaku výhrevnosť na jednotku objemu). Preto boli 

vymyslené rôzne skladovacie metódy komprimovaním, pri vysokom tlaku alebo 

pri nízkej teplote sa dajú dosiahnuť niekoľkokrát vyššie výhrevnosti v porovnaní 

s fosílnymi palivami.  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Vesm%C3%ADr
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zem
http://sk.wikipedia.org/wiki/Organick%C3%A1_zl%C3%BA%C4%8Denina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Anorganick%C3%A1_zl%C3%BA%C4%8Denina
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Obrázky  67 - 68    Výhrevnosť vodíka vyjadrená v kJ/g a kWh/gallon  

Zdrojhttp://greenecon.net/solar-and-hydrogen-energy-

economics/energy_economics.html 

 

Vodík bude zdrojom energie budúcnosti. Má v zálohe riešenie najdôležitejších 

úloh a najväčších výziev pre budúcu generáciu. Vodíkom sa dá úplne ekologicky 

zabezpečiť globálne zásobovanie energiou, bez toho, že by došli zdroje, pretože 

vodíka je dostatok. V reakcii s kyslíkom je vodík pri uvoľnení energie spaľovaný 

http://greenecon.net/solar-and-hydrogen-energy-economics/energy_economics.html
http://greenecon.net/solar-and-hydrogen-energy-economics/energy_economics.html
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iba na vodu. Táto reakcia neprodukuje žiadne emisie, ako je to napríklad 

v prípade uhlíka, hlavného pôvodcu zmeny klímy. Vodík je teda čistý a zároveň 

veľmi efektívny zdroj energie.  

Výroba vodíka  

Veľká časť vyrábaného vodíka (48 %) pochádza v súčasnej dobe z úpravy 

zemného plynu (parná reformácia). Pri týchto spôsoboch sa stráca hlavná 

výhoda využívania daného paliva, ktorá predstavuje ekologicky čisté palivo, 

vzhľadom na produkciu veľkého množstva CO2 pri daných procesoch.  

Vodík je rozšírený hlavne v podobe najznámejšej molekuly – vody, pritom  iba 4 

% vodíka sa dnes získavajú z čistej elektrolýzy, pri ktorej je voda pri prívode 

elektrickej energie rozložená na svoje elementárne súčasti, vodík a kyslík. 

Rozklad vody elektrolýzou sa uskutočňuje podľa stechiometrickej rovnice: 

H2O (l)  → H2 (g) + 0,5 O2 (g)      ∆H0
298  = 286,26 kJ 

  ∆G0
298  = 237,36 kJ 

 

Na získanie jedného metra krychlového vodíka pomocou elektrolýzy je 

potrebných 4,8 kWh elektrickej energie. V budúcnosti by mohol byť vodík 

získavaný výhradne pomocou obnoviteľnej energie, ako je veterná a solárna.  

Okolo 95 % v súčasnosti vyrábaného vodíka sa ihneď využíva v spotrebiteľskom 

priemysle. Celosvetovo sa vyrábané množstvo vodíka v súčasnosti pohybuje 

ročne okolo 45 miliónov ton a stačilo by na pohon 250 miliónov vozidiel. 39 

Celková výroba vodíka v súčasnosti predstavuje iba 1 % spotreby energie 

ľudstva, v budúcnosti sa predpokladá rádovo vyšší podiel vodíka na spotrebe. 

                                                           
39

 http://www.airproducts.sk/bulkgases/velkoobjemovePlyny/vodik_zdrojEnergie.htm 

 

http://www.airproducts.sk/bulkgases/velkoobjemovePlyny/vodik_zdrojEnergie.htm
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Obrázok 69   Získavanie vodíka v súčasnosti 

Zdroj:http://www.airproducts.sk/bulkgases/velkoobjemovePlyny/vodik_zdrojEnergie.htm 

Technológia palivových článkov  

Z uvedených dôvodov je nutné hľadať vhodné typy alternatívnych zdrojov 

energie pre následnú produkciu vodíka v elektrolyzéroch vody. Potenciálom sú 

zatiaľ nevyužité časti slnečnej, vodnej a veternej energie. Priestor v zvyšovaní 

využiteľnosti podielu alternatívnych zdrojov energie spočíva aj v zvyšovaní 

účinnosti elektrolyzérov. Tým sa dosahuje väčšia účinnosť premeny. Značný 

pokrok v danom smere zaznamenali elektrolyzéry využívajúce PEM (Proton 

Exchange Membrane) membránu. Princíp funkcie je znázornený na obrázku 70. 

 

Obrázok 70   Princíp funkcie elektrolyzéra využívajúceho PEM membránu 

http://www.airproducts.sk/bulkgases/velkoobjemovePlyny/vodik_zdrojEnergie.htm
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Palivový článok je vodíkovou technológiou budúcnosti. V palivovom článku sa 

vodík a kyslík spoja do jednej zlúčeniny a uvoľnia pritom veľké množstvo 

energie. Ako vedľajší produkt tejto reakcie vzniká iba voda.  

Molekuly vody sa na anóde rozkladajú katalytickým účinkom platiny na kyslík, 

elektróny a jadrá vodíka (protóny), ktoré prechádzajú PEM membránou. Na 

katóde dochádza k zlučovaniu jadier s elektrónmi za vzniku molekúl vodíka. 

Minimálne teoretické množstvo elektrickej energie potrebnej na výrobu 1 m3 

vodíka predstavuje 2,94 kWh. 

S využitím vodíka ako zdroja energie je nielen spojená ekologicky absolútne 

nezávadná forma získavania energie, ale otvárajú sa i nové možnosti uplatnenia 

na trhu. Vodík môže slúžiť ako náhrada motorovej nafty a benzínu v cestnej 

premávke a môže byť využívaný i na mobilnú prevádzku elektronických 

prístrojov a na výrobu elektrickej energie a zásobovanie energiou z vodíka.  

Uskutočnenie tak rozsiahleho zásobovania energiou vo všetkých oblastiach života 

je veľkým, ale realistickým krokom. Vzniklo by tak vodíkové hospodárstvo, v 

ktorom by sa spojila výroba vodíka, zásobovanie vodíkom a odbyt vodíka.  

Vodíkové hospodárstvo  

Uskutočnenie vodíkového hospodárstva vyžaduje mnohé riešenia a úspešné 

zvládnutie najrôznejších úloh: 

 Musí sa podariť nájsť ekonomické metódy na izoláciu, odbyt a využitie 

vodíka, pretože najväčší problém spočíva v tom, ako sprístupniť vodík 

každému.  

 Je potrebné vybudovať infraštruktúru, ktorá je potrebná k využívaniu 

vodíka ako univerzálneho nosiča energie. Ešte nie je jasné, aké konkrétne 

požiadavky vyplynú na existujúcu priemyselnú infraštruktúru. Cieľom je to, 

aby vedel každý užívateľ v budúcnosti využívať vodík, napr. natankovaním 

do auta tak samozrejme ako dnes benzín.  

 Náklady elektrolýzy sú dne sú vysoké, je treba nájsť riešenia pre zníženie 

týchto nákladov, aby sa vyplácala túto formu výroby vodíku realizovať, 

ako je to napríklad pri využití zemného plynu.  
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 Je treba sa zaoberať aj so zvýšením miery akceptácie nových zdrojov 

energie obyvateľmi.  

 Aby bol vodík verejnosťou prijatý, je nevyhnutné zorganizovať široko 

chápanú osvetovú kampaň o tejto technológii. Táto osveta musí byť 

uskutočnená celým spektrom obyvateľstva. Je teda nutné, aby priemysel a 

jednotlivé vlády spolupracovali vo všetkých týchto oblastiach.  

 

Obrázok 71   Vodíkový energetický systém  

Zdroj: http://seat.massey.ac.nz/research/centres/nano/electrocatalysts.asp 

 

Obrázok 72   Vodíkový energetický systém II 

Zdroj: http://www.window.state.tx.us/specialrpt/energy/renewable/h2.php 

http://www.window.state.tx.us/specialrpt/energy/renewable/h2.php
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Cestou k znižovaniu emisií je aj využívanie vodíka ako alternatívneho paliva pre 

jeho nulovú produkciu CO2. 

Pre značné energetické nároky skvapalňovania a vysokotlakového stláčania, ako 

aj kvôli bezpečnosti uskladnenia sa začali hľadať hlavne pre automobilový 

priemysel iné vhodné formy uloženia vodíka.  

Možnosti uskladnenia vodíka 

Ak má byť vodík používaný vo veľkom množstve, je jeho skladovanie 

kľúčovým problémom a má za následok pomalý vzostup samotného využívania 

tak v automobilovom priemysle ako aj v energetike. Napr. v dopravných 

prostriedkoch musí byť možné uskladniť dostatok vodíka pre umožnenie 

rovnakého alebo porovnateľného dojazdu ako majú súčasné automobily. 

Doteraz využívané, alebo skúmané spôsoby uskladnenia vodíka môžeme rozdeliť 

do nasledovných skupín:40 

 Skladovanie vodíka v plynnom stave (CHG) 

 Skladovanie vodíka v kvapalnom stave (LHG) 

 Skladovanie vodíka viazaného v kovových hybridoch (MH) 

 Skladovanie vodíka adsorpciou na aktivovaný uhlík 

 Skladovanie vodíka na uhlíku – nanotubes (CNTs) 

 Skladovanie vodíka na materuáloch s metalorganickou štruktúrou (MOF) 

 Uskladnenie vodíka v chemických hybridoch  

  

Obrázok 73    Uskladnenie vodíka na uhlíkové nanorúrky 

Zdroj: www.sjf.tuke.sk/novus/papers/072-078.pdf 

 

                                                           
40

 www.sjf.tuke.sk/novus/papers/072-078.pdf 

http://www.sjf.tuke.sk/novus/papers/072-078.pdf
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Vo všeobecnosti musia palivové nádrže: 

 uskladniť energiu s vysokou hustotou, 

 odolávať vonkajším mechanickým účinkom, 

 odolávať vysokým tlakovým a teplotným rozdielom, 

 pri transporte, resp. pri použití v automobiloch odolávať otrasom a 

chveniu. 
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5. Porovnanie jednotlivých technológií 
 

Každá technológia akumulácie má určité vnútorné obmedzenia alebo 

nevýhody, preto praktické a úsporné využitie majú len pri ohraničenom rozsahu 

aplikácií. Najdôležitejšími parametrami jednotlivých technológii je dĺžka trvania 

dodávky naakumulovanej energie, jej množstvo a výstupný výkon. Na základe 

týchto hodnôt môžeme rozdeliť technológie akumulácie do troch základných 

skupín podľa účelu: 

1. Na zabezpečenie kvality elektrickej energie – energia uložená v týchto 

aplikáciách sa používa len na pár sekúnd alebo menej, aby bola zabezpečená 

kontinuita kvality siete, 

2. Na premostenie dodávky energie – energia uložená v týchto aplikáciách slúži 

na zabezpečenie kontinuálneho prechodu od jedného zdroja energie na iný, 

3. Na hospodárenie s energiou – akumulácia v týchto aplikáciách sa používa na 

optimalizáciu výroby a spotreby elektrickej energie. Príkladom je vyrovnanie 

denného diagramu zaťaženia, čo zahŕňa skladovanie energie v čase jej prebytku 

za nízku cenu a zhodnocovanie podľa potreby počas špičky.41 

Ďalšie parametre, ktoré zohrávajú roľu pri výbere technológie sú: 

- Veľkosť a hmotnosť  (najmä v doprave a mobilnej komunikácii) 

- Hustota energie a výkonu 

- Investičné náklady, celkové náklady na systém, náklady spojené 

s výskumom, náklady na údržbu a opravy, náklady na životný cyklus zariadenia 

- Účinnosť a počet nabíjacích cyklov počas životnosti 

 

V nasledujúcich tabuľkách sú vybrané technológie porovnané tým spôsobom, že 

sú v nich uvedené výhody, nevýhody a hlavné využitie danej technológie. 

V tabuľke 2 sú uvedené aj orientačné náklady na vybrané technológie podľa 

údajov EPRI (Electric Power Research Institute –USA) 

 

                                                           
41

 jeen.fei.tuke.sk/index.php/jeen/article/view/268/240 
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Tabuľka 1  Porovnanie akumulátorov  

AKUMULÁTORY VÝHODY NEVÝHODY VYUŽITIE 

Pb cena, 
dobrá hustota 
energie i 

výkonu 

ekológia, účinnosť,  
nabíjacie cykly,  
hmotnosť 

pre špičkové 
zdroje  
sa používajú 

málo 

Ni - Cd cena,  
dobrá hustota 
energie i 

výkonu, 
účinnosť 

ekológia, 
nabíjacie cykly 

pre špičkové 
zdroje  
sa používajú 

málo 

Li - ion dobrá hustota 
energie i 

výkonu, 
účinnosť, 
vysoká 

životnosť 

cena (táto prudko 
klesá  

s rozvíjajúcim sa 
automobilovým 
priemyslom ) 

výkony od 1-
100 kW 

Prietokové batérie veľká kapacita, 
nízke náklady 
na prevádzku 

relatívne nízka  
hustota energie 

výkony nad 
0,1 až 5 MW 

Superkondenzátory 

superkapacitory 

špičkový 

výkon, 
účinnosť, 
vysoká 

životnosť 

nízka hustota energie,  

samovybíjanie 

v kombinácii s 

batériami  
a zdrojmi DC 
výkonu 

Zdroj:www.idbjournal.sk/rubriky/nove-trendy/zdroje-spickovej-energie 

aenergetickeuloziska.html?page_id=13880 
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Zdroj: Electric Power Research Institute (EPRI) White Paper on Energy Storage December 

2010, dostupné na: http://energy.gov/sites/prod/files/Webinar%20Presentation%20-

%20December%2019%20RPS%20and%20Energy%20Storage.pdf 

a 

http://www.electricitystorage.org/images/uploads/static_content/technology/resources/E

SA_TR_5_11_EPRIStorageReport_Rastler.pdf   

Tabuľka  2      Charakteristika vybraných technológií skladovania energie 

http://energy.gov/sites/prod/files/Webinar%20Presentation%20-%20December%2019%20RPS%20and%20Energy%20Storage.pdf
http://energy.gov/sites/prod/files/Webinar%20Presentation%20-%20December%2019%20RPS%20and%20Energy%20Storage.pdf
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Tabuľka 3 Porovnanie rôznych technológií skladovania elektrickej energie 

 

Technológia   Výhody   Nevýhody   Hlavné aplikácie   Zákazníci   Vývojový potenciál 

Olovené batérie  Vyspelá cez sto rokov 
stará technológia  

 Nízka merná energia 
(kWh / kg) a špecifický 
výkon (kW / kg) 

 automobily  verejné služby (výroba, 
prenos a distribúcia) 

 životný cyklus 

    Všeobecne známa - 
napoužívanejší 
systém vo svete 

 výkon (kW / kg)   UPS / Telecom / 
rozvodňa 

 � Domácnosti, 
maloodberateli a 
veľkoodberatelia 

 Hĺbka vybitiia (DOD) 

   Lacná ($ / kW) - $ 600 
- 1600 dolárov 

 krátka životnosť (100-
1000) 

 výkonová rezerva  Automobily  a užívatelia  výkon pri nízkych 
teplotách 

   dobrá dostupnosť 
(45-50% z predaja 
batérií 

 vysoké požiadavky  na 
údržbu 

        

     Rizikové pre životné 
prostredie (olovo a 
kyselina sírová) 

         

     Kapacita klesá s 
klesajúcou  teplotou pod 
77 stupňov F 

         

NaS batérie  Vysoká energetická a 
výkonová hustota  

 Relatívne drahé (stále 
malý objem výroby) 

 Zbrusovanie špičky 
pre P a D 

 verejné služby (výroba, 
prenos a distribúcia) 

 Nižšie náklady 

   Pomerne vysoká   
účinnosť 

 vysoké teploty vytvárajú 
zvláštne bezpečnostné 
problémy 

 odklad rozvoja  Veľkoodberatelia     

   dlhá doba životnosti      Aplikácie pre malé 
vyrovnávanie 
zaťaženia 

        

   Relatívne osvedčená 
(dobre zabehaná) 
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Technológia   Výhody   Nevýhody   Hlavné aplikácie   Zákazníci   Vývojový potenciál 

Vanadium-redox 
batéria (VRB) 

 Množstvo energie a 
výkon sú nezávislé od 
seba 

 Realívne nová 
technológia 

 Zbrusovanie špičky 
pre P a D  

 verejné služby (výroba, 
prenos a distribúcia) 

 Nižšie náklady 

   Škálovateľné pre veľké 
aplikácie 

 Relatívne drahá   odklad rozvoja  Veľkoodberatelia  Lepšia štandardizácia 

   Vysoká energetická a 
výkonová hustota  

 Obmedzené možnosti 
pre štandardné veľkosti 

 Aplikácie pre 
vyhladenie zaťaženia 

     Bezpečnostné 
protokoly pre zvláštne 
lokality (tj,mestské 
časti) 

   Ľahko rozšíriteľná      záložné zdroje         

Zn-Br batérie  Množstvo energie a 
výkon sú čiastočne 
nezávislé od seba 

 Realívne nová 
technológia 

 Zbrusovanie špičky 
pre P a D  

 verejné služby (výroba, 
prenos a distribúcia) 

 Nižšie náklady 

   Škálovateľné pre veľké 
aplikácie 

 Potenciálne vysoká 
náklady na údržbu 

 odklad rozvoja  Veľkoodberatelia  Zlepšiť metodiku  
kontroly 

   Vysoká energetická a 
výkonová hustota  

 Bezpečnostné riziko: 
korozívne  a toxické 
materiály vyžadujú 
osobitné zaobchádzanie 

 Aplikácie pre 
vyhladenie zaťaženia 

    Vylepšiť bezpečnostné 
protokoly 

          záložné zdroje         

Li-ion batérie (s 
oxidom Co) 

 Vysoká energetická a 
výkonová hustota  

 Vysoké náklady - 
obmedzená dostupnosť 
kobaltu 

 Spotrebná 
elektronika 

 verejné služby (výroba, 
prenos a distribúcia) 

 Nižšie náklady 

   Vššia účinnosť  Vyžaduje sofistikované 
riadenie batérií 

 Automobily (hybridné 
elektrické vozidla a 
plug-in hybrid 
elektrické vozidlá) 

 Automobilová a 
spotrebná elektronika a 
užívatelia 

 Vylepšiť metodiku 
bezpečnosti 

      Bezpečnostné problémy 
vyžadujú osobitné 
zaobchádzanie 

 Úžitkové aplikácie sú 
možné 

     vylepšiť systém   
riadenie teploty 

                    zdokonaliť  systém 
riadenia batérií 
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Technológia   Výhody   Nevýhody   Hlavné aplikácie   Zákazníci   Vývojový potenciál 

Li-ion batérie 
(fosfátové) 

 Vysoká energetická a 
výkonová hustota  (aj 
keď nie tak vysoká ako 
LiCoO2) 

 Relatívne nová 
technológia 

 Spotrebná 
elektronika 

 Verejné služby (výroba, 
prenos a distribúcia) 

  Nižšie náklady 

   Vyššia účinnosť  Vyžaduje sofistikované 
riadenie batérií 

 Automobily 
(hybridné elektrické 
vozidlá a plug-in 
hybridné elektrické 
vozidlá) 

 Automobily a koncoví 
užívatelia spotrebnej 
elektroniky  

 Vylepšená metodika 
bezpečnosti 

   � Nižšie náklady ako 
technológie LiCoO2  

 Bezpečnostné problémy 
(aj keď bezpečnejšie 
ako technológia  
LiCoO2) 

 Aplikácie pre 
verejné služby sú 
možné 

     Lepšia cyklická 
životnosť 

                  Vylepšiť systém 
riadenia teploty  

                   Vylepšiť systém 
riadenia batérií 

Ni-Cd  Vyspelá technológia  Drahšie ako olovené   Verejné služby / 
Telecom backup 

 Verejné služby (výroba, 
prenos a distribúcia) 

 Nižšie náklady 

    Relatívne robustné  Limitovaný dlhodobý 
potenciál pre zníženie 
nákladov vzhľadom k 
materiálovým nákladom 

 Spotrebná 
elektronika 

 Spotrebitelia  Vylepšiť recyklačnú 
schopnosť 

   Vyššia hustota energie 
a 

 toxické zložky 
(kadmium) 

            

   Lepšie cykly ako u Pb 
akumulátorov 
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Technológia   Výhody   Nevýhody   Hlavné aplikácie   Zákazníci   Vývojový potenciál 

NiMH  Relatívne vyspelé 
technológie 

 Drahšie ako olovené  Verejné služby / 
Telecom backup 

 Verejné služby (výroba, 
prenos a distribúcia) 

 Nižšie náklady 

   Relatívne robustné  Limitovaný dlhodobý 
potenciál pre zníženie 
nákladov vzhľadom k 
materiálovým nákladom 

 Spotrebná 
elektronika 

  Spotrebitelia  Lepšia recyklačná 
schopnosť 

   Vyššia hustota energie 
a 

                

   Lepšia  cyklická 
životnosť ako u 
olovených 
akumulátorov 

                

   Menej toxických  
komponentov Ni-Cd 

                

Ultrakapacitory 
(Elektrické 
dvojvrstvové 
kapacitory) 

 Vysoká hustota 
výkonu 

 Nízka hustota energie  kvalita elektriny  Priemyselní zákazníci  Nižšie náklady 

   Vysoká životnosť cyklu   Drahé  Núdzové 
premostenie 
napájania 

 Verejné služby 
(distribučné služby  s 
regionálnou výrobou 
elektriny z OZE  s 
potenciálom pre 
kolísanie) 

 Vyššia hustota energie 

   Rýchle nabíjanie   Šikmá krivka  napätia  
vyžaduje výkonovú 
elektroniku 

 Vyhladzovanie 
fluktuácie 
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Technológia   Výhody   Nevýhody   Hlavné aplikácie   Zákazníci   Vývojový potenciál 

SMES  Vyšší výkon  Nižšia energetická 
hustota 

 Kvalita elektriny   Verejné služby  Nižšie náklady 

      Veľké  straty  Núdzové 
premostenie 
napájania 

     Vyššia hustota energie 

       Drahá           Rýchlejšie dobíjanie 

Zotrvačníky  Vysoká hustota 
výkonu 

 Nízka hustota energie  regulácia frekvencie   Veľkoodberatelia  Nižšie náklady 

   Vysoká životnosť 
cyklov 

 Veľké pohotovostné 
straty 

 kvalita elektriny  Verejné služby   Vyššia hustota energie 

   Rýchle nabíjanie  Potenciálne nebezpečné 
druhy porúch ` 

 Núdzové 
premostenie 
napájanie 

        

   Nezávislé 
dimenzovanie výkonu 
a energie 

     Vyhladzovanie 
fluktuácie 

        

CAES  Obrovská energia a 
energetická kapacita 

 Geograficky obmedzené  Energetická arbitráž  Verejné služby  adiabatická schopnosť 
(vyžaduje tepelné 
skladovanie) 

      Vyžaduje vstup paliva   Regulácia frekvencie         

      Dlhá doba výstavby  Doplnkové služby         

       vo veľkom meradle iba             

PVE  Obrovská energia a 
energetická kapacita 

 Geograficky obmedzené  Energy arbitráž  Verejné služby  účinnosť turbín 

      Vysoké náklady na 
miesto a stavbu  

 Regulácia frekvencie         

      Dlhá doba výstavby  Doplnkové služby         

       vo veľkom meradle iba             

Zdroj: http://www.netl.doe.gov/energy-analyses/pubs/Final%20Report-

Market%20Analysis%20of%20Emerging%20Electric%20Energy%20Sto.pdf  

http://www.netl.doe.gov/energy-analyses/pubs/Final%20Report-Market%20Analysis%20of%20Emerging%20Electric%20Energy%20Sto.pdf
http://www.netl.doe.gov/energy-analyses/pubs/Final%20Report-Market%20Analysis%20of%20Emerging%20Electric%20Energy%20Sto.pdf
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6. Podporné programy – fungujúce softvery 
 

V tejto kapitole opíšeme fungovanie softvéru HOMER, ktorý môže slúžiť 

ako veľmi účinná pomôcka pri plánovaní optimálne fungujúceho  energetického 

systému ( http://homerenergy.com/). 

Softvér HOMER na energetické modelovanie je účinný nástroj pre navrhnutie 

a analyzovanie  hybridných  energetických systémov. V softvérovom balíku sa 

nachádzajú  bežné generátory, zariadenia kombinovanej výroby tepla a elektriny, 

veterné turbíny, fotovoltaické elektrárne, batérie, palivové články, zariadenia pre 

využitie vodnej energie, biomasy a ďalšie vstupy. V súčasnej dobe používajú 

tento softvér desiatky tisíc ľudí na celom svete. 

HOMER pomôže určiť spôsob optimálnej integrácie takých premenlivých zdrojov 

energie, ako sú veterná a solárna energia do týchto hybridných systémov, a to v 

prostredí pripojenom alebo nepripojenom k sieti. 

Odborníci ale aj laici môžu používať softvér HOMER, pomocou ktorého je možné 

vytvoriť simulácie rôznych energetických systémov, porovnať výsledky a získať 

reálnu predstavu o investičných a prevádzkových nákladoch. HOMER ukáže 

ekonomickú realizovateľnosť hybridných energetických systémov, optimalizuje 

projektovanie systému a umožní pre užívateľov, aby správne pochopili 

fungovanie hybridných systémov OZE. 

HOMER Energy ponúka okrem softvéru a služieb, aj členstvo v on-line kolektíve, 

v ktorej sa zoskupujú rôzne osoby a skupiny, používajúce HOMER pri 

projektovaní hybridných systémov. 

Čo je HOMER: 

Mikroenergetický optimalizačný model HOMER zjednodušuje vyhodnotenie tak 

systémov pripojených ako aj nepripojených k sieti, ktoré budú využité pre rôzne 

aplikácie. Keď plánujeme  takýto systém, musíme učiniť rad rozhodnutí v 

súvislosti s konfiguráciou systému: Z akých komponentov zostaviť systém tak, 

aby splnil svoj účel? Koľko komponentov použiť a ako ich dimenzovať? Vysoký 
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počet technologických riešení,  odlišné náklady na technológie a dostupné 

energetické zdroje sťažujú naše rozhodovanie. Optimalizačné algoritmy HOMERu 

analyzujú citlivosť systému a uľahčujú  vyhodnotenie početných možných 

konfigurácií systému. 

Ako používať HOMER? 

K tomu, aby sme vedeli užívať HOMER, je treba zabezpečiť vstupy pre model, 

ktoré zahrňujú možnosti technickej realizovateľnosti, náklady  na komponenty a 

dostupnosť energetických zdrojov. HOMER použije tieto input-y k simulácii 

rôznych systémových konfigurácií, alebo kombinácií komponentov. Výsledkom  

tejto analýzy je zoznam, ktorý obsahuje uskutočniteľné konfigurácie, zoradené 

podľa výšky čistých nákladov. HOMER znázorní výsledky aj formou tabuliek a 

grafov, pomocou ktorých je možné porovnať jednotlivé konfigurácie a vyhodnotí 

zároveň ich ekonomické a technické údaje. Tieto tabuľky a grafy je možné 

exportovať a využiť potom v správach, príp. prezentáciách.  

Ak chceme skúmať vplyv zmien faktorov, ako napr. dostupnosť energetických 

zdrojov a ekonomické podmienky, môže byť model použitý na vykonanie analýzy 

citlivosti. K tomu, aby sme vedeli vykonať analýzu citlivosti, musíme zapísať do 

HOMERu údaje citlivosti, ktoré popisujú dostupnosť rôznych energetických 

zdrojov a náklady jednotlivých komponentov. HOMER simuluje každú 

konfiguráciu systému v určenom rozsahu hodnôt. Výsledky získané z analýzy 

citlivosti sa používajú na vytypovanie faktorov, ktoré majú najväčší vplyv na 

projektovanie a prevádzkovanie jednotlivých energetických systémov.  

Ako funguje HOMER? 

HOMER dokáže simulovať fungovanie hocijakého systému tým, že vypočíta 

energetickú bilanciu na každú hodinu, čiže na 8760 hodín v roku. HOMER 

porovnáva dopyt po elektrickej a tepelnej energii v každej hodine s tou energiou, 

ktorú dokáže systém vyprodukovať v danej hodine a vypočíta energetický tok v 

systéme od každého elementu ku každému elementu. U tých systémov, ktoré 

obsahujú batérie a generátory na palivový pohon, HOMER rozhodne ako majú 

fungovať generátory v každej hodine a či treba dobiť alebo vybiť akumulátor.  

HOMER vykoná tieto výpočty energetickej bilancie pre každú konfiguráciu 

systému, ktoré si treba zvážiť. Následne určí, či je konfigurácia realizovateľná, 
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čiže, či vyhovuje energetickým požiadavkám na základe zadaných podmienok a 

odhadne inštalačné a prevádzkové náklady, ktoré vznikajú za celú dobu 

životnosti projektu. Pri kalkulácii  nákladov systému sa uvažuje s nákladmi ako 

kapitálové náklady/investície, náhrada nákladov, prevádzkové náklady a náklady 

na údržbu, palivo a úroky.  

Optimalizácia: Po simulácii všetkých systémových konfigurácií HOMER zobrazí 

zoznam konfigurácií zostavený podľa výšky čistých nákladov (inými slovami 

náklady na životný cyklus), na základe ktorého sa dajú porovnať plánovacie 

možnosti systému. 

Analýza citlivosti: Keď sú stanovené premenné citlivosti ako vstupy, HOMER 

zopakuje optimalizačný proces na každú zadanú premennú citlivosti. Napr., ak je 

rýchlosť vetra zadaná ako premenná citlivosti, tak HOMER simuluje systémové 

konfigurácie v rámci nami zadaných limitov rýchlosti vetra.  

Používanie HOMERU v 11 krokoch: 

1.krok: Formulácia otázky, na ktorú čakáme od HOMERu odpoveď 

HOMER dokáže zodpovedať na početné otázky v súvislosti s projektovaním 

energetických systémov menších výkonov , napr.: Je nákladovo efektívne pridať 

veternú elektráreň k systému fungujúceho na dieselový generátor? 

2. krok: Vytvorenie nového súboru HOMER 

Súbor HOMER obsahuje všetky informácie o technológiách, nákladoch na 

súčiastky, dostupnosti energetických zdrojov, ktoré sú potrebné k plánovaniu, 

analýze elektro-energetickému systému. Súbor HOMER obsahuje všetky 

výsledky, ktoré vznikajú  na základe výpočtov, ktoré sú súčasťou 

optimalizačných procesov a procesov analýz citlivosti.   

3. krok Štruktúra osnovy 

HOMER porovnáva viaceré technologické možnosti na vyhotovenie elektro-

energetického systému. Osnova predstavuje všetky tie technologické možnosti, 

ktoré chceme, aby HOMER bral do úvahy, alebo uvažoval o nich: ale nie je to 

osnova konfigurácie daného systému. Preto je potrebné robiť osnovu, aby sme 
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HOMERu poskytli informácie o jednotlivých komponentoch, ktoré využije pri 

zodpovedaní otázok. Osnova môže obsahovať aj také komponenty,  ktoré nie sú 

zahrnuté v  optimálnom plánovaní.   

4.krok: Zápis detailov zaťaženia 

Údaje zaťaženia sú v podstate vstupy pre simuláciu HOMER. Vstupy zaťaženia 

opíšu aké elektrické požiadavky musí spĺňať systém. 

5.krok: Podrobné stanovenie súčiastok, komponentov 

Inputy komponentov zahŕňajú náklady na možné technológie, komponentov, 

veľkosti každého komponentu a číselné údaje, ktoré pri simulácii bude HOMER 

používať.  

6.krok: Zadanie detailov energetických zdrojov 

Inputy energetických zdrojov popisujú dostupné zdroje ako slnečné žiarenie, 

veternú, vodnú energiu, palivo v každú hodinu roka. K veternej, solárnej a 

vodnej energii je možné importovať údaje zo súborov správneho formátu, alebo 

použiť HOMER, aby syntetizoval hodinové údaje z mesačných priemerných 

hodnôt. 

7.krok: Kontrola vstupov a oprava chýb 

HOMER kontroluje všetky údaje zadané v zadávacích  poliach, či majú zapísané 

údaje z technického hľadiska zmysel. 

8. krok: Kontrola optimalizačných výsledkov 

HOMER simuluje tie konfigurácie, ktoré boli určené – berie každý komponent a 

ich kombináciu – pri zadávaní inputov pre komponenty. HOMER vylúči z 

výsledkov každú neuskutočniteľnú systémovú  štruktúru, ktoré nevyhovujú úplne 

zadaným dostupným energetickým zdrojom alebo zadaným limitom.  

9.krok: Spresnenie plánovaného systému 

Táto časť popisuje, ako sa dajú použiť výsledky optimalizácie pre lepšie 

navrhnutie systému. 

10.krok: Pridanie premenných citlivosti 
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V tomto kroku je popísaný návod, ako pridávať k premenným citlivosti, ako napr. 

k ročnému priemeru veternej rýchlosti alebo k cene nafty, aby sa mohla vykonať 

týmito premennými analýza citlivosti. Analýza citlivosti umožní, aby sme skúmali 

ako ovplyvňujú premenné ako priemerná ročná rýchlosť vetra a cena nafty 

optimálny plán systému.  Inak povedané, analýza ukáže tie hodnoty  ročnej 

priemernej rýchlosti vetra a ceny nafty, pri ktorých má význam plánovať veterné 

turbíny do systému. 

11.krok: Kontrola výsledkov analýz citlivosti 

HOMER znázorní výsledky citlivosti v tabuľkách a grafoch. Táto časť popisuje, ako 

treba chápať a vysvetliť výsledky citlivosti, aby sme vedeli určiť za akých  

podmienok je oveľa efektívnejší napr. kombinovaný systém veterná 

energia/naftový pohon, ako samotný naftový systém.  
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7. Záver  
 

Akumulácia elektrickej energie sa v poslednom čase stáva aktuálnou 

témou a predmetom diskusií na rôznych vedeckých a environmentálnych fórach. 

Hlavnou príčinou týchto debát je zvyšujúca sa celosvetová spotreba energií a z 

nej vyplývajúce znižovanie zásob fosílnych palív. V dlhodobom horizonte, fosílne 

palivá nie sú schopné uspokojiť rastúci dopyt spotrebiteľov, ale už  aj v 

krátkodobom horizonte možno očakávať výrazné zvýšenie ich cien.  

Výskumy v oblasti hľadania nových zdrojov lacnej energie pre uspokojenie 

potrieb ľudstva, ako náhrady za doteraz používané fosílne palivá, zatiaľ 

nedosiahli uspokojivé výsledky. Preto minimálne v najbližších 20 rokoch budú 

fosílne palivá a jadrová energia naďalej hlavným energetickým zdrojom  na 

Slovensku.  

 

 

Obrázok 74  Prognóza vývoja spotreby a jej krytia disponibilnou výrobou elektriny do roku 

2030 

Zdroj: MH SR Správa o výsledku monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny, júl 2012 

Dostupné na: www.economy.gov.sk/sprava-o-vysledkoch...elektriny...-/127537s 

 

Jedným zo spôsobov, ako znížiť podiel tradičných, neobnoviteľných zdrojov na 

celkovej výrobe a spotrebe energie je využívanie obnoviteľných zdrojov energie 
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(OZE). Využívanie obnoviteľných zdrojov sa stáva ekonomickejšou aj kvôli 

zvyšovaniu cien energií z fosílnych palív. 

Spoľahlivý a cenovo dostupný spôsob akumulácie elektrickej energie je 

základným predpokladom pre využitie OZE v odľahlých lokalitách, s cieľom 

integrácie do elektrizačnej sústavy a rozvojom budúceho decentralizovaného 

systému dodávok elektrickej energie.  

Akumulácia energie má kľúčovú úlohu v úsilí spojiť budúcnosť udržateľných 

dodávok energie s takým štandardom kvality poskytovaných technických služieb 

a produktov, ktorý sa vyžaduje a v súčasnosti je aj bežný pri využívaní 

klasických zdrojov energie. Ovládanie energetických systémov si vyžaduje nové 

možnosti skladovania energie, a to aj v krajinách, kde je vďaka daným 

prírodným zdrojom dostatok použiteľnej vodnej energie. PVE hrajú v súčasnosti 

rozhodujúcu úlohu pri riešení hromadného uskladnenia elektrickej energie na 

Slovensku. V tejto štúdii sme pokladali za dôležité vyzdvihnúť aj iné technológie, 

ako VRB ESS (Vanadium Redox Battery Energy Storage System) z toho dôvodu, 

že je modernou a veľmi perspektívnou technológiou v mnohých smeroch. 

Vodíková technológia bola tiež rozoberaná podrobnejšie, nakoľko vodík sa 

pokladá za najčistejší nosič energie, ktorý možno vyprodukovať pomocou 

obnoviteľných zdrojov energie. Svojimi širokými možnosťami produkcie a využitia 

sa zaraďuje medzi najperspektívnejších kandidátov na titul hlavný nosič energie 

blízkej budúcnosti. Napriek svojej slabej rozšírenosti má vodík enormný potenciál 

zabezpečovať všetky energetické potreby ľudstva, hlavne v sektore dopravy z 

dôvodov ochrany životného prostredia a preto si zaslúži našu pozornosť a záu-

jem.  

Hlavnou úlohou výskumu v oblasti elektroenergetiky sa v súčasnosti stáva 

hľadanie čo najefektívnejších a najprogresívnejších metód uskladnenia elektrickej 

energie, na čo okrem iných cieľov slúži aj tento projekt. 
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