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TECHNOLOGIA HC 
  

  

  

  

  

Technologia HC jest jedynym realnym do wdrożenia 

rozwiązaniem, łączącym w sobie podstawowe prawa fizyki, 

które wykluczają  opracowanie  metody  lepszej i  

efektywniejszej. 
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Prezes Zarządu PSE S.A. Henryk Majchrzak : Rekomendacja PSE S.A. dotycząca  proponowanych zmian w 
Prawie energetycznym w zakresie magazynowania energii. – „ W przypadku braku dostępnej mocy 
przyłączeniowej, umożliwienie przyłączania źródeł wiatrowych pod warunkiem, że będą one wyposażone w 
instalację do magazynowania wytworzonej przez nie energii elektrycznej”. 
  
NFOŚiGW i NCBiR ( Program Gekon ) : Bez przełomu technologicznego w magazynowaniu energii – przede 
wszystkim elektrycznej, Unia Europejska a w tym Polska nie zdoła zrealizować planów 3 x 20. (Pakiet 
Klimatyczny). 
  
McKinsey & Company : magazynowanie energii elektrycznej wśród 12 technologii, które zmienią 
gospodarkę. 
 
Frost & Sullivan : Systemy magazynowania energii elektrycznej mają zasadnicze znaczenie dla dalszego 
rozwoju szeregu sektorów, w tym motoryzacji, stabilizacji sieci energetycznych, sieci inteligentnych (smart 
grids), zasilania awaryjnego, urządzeń przenośnych. Działające na wielką skalę, niezawodne i trwałe 
technologie magazynowania energii elektrycznej przyczynią się do szerszego wykorzystywania i zwiększenia 
komercyjnej atrakcyjności odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym przede wszystkim źródeł o charakterze 
przerywanym, takich jak energia wiatrowa i słoneczna. 
  
Boston Consulting Group : w 2015 roku wartość europejskiego rynku urządzeń służących do magazynowania 
prądu będzie wart 2 mld euro, a w 2020 r. suma ta wzrośnie do 5 mld euro. Najwięcej, bo aż 60% tego typu 
systemów zostanie sprzedana w Niemczech. 
  
Ernst & Young : Nasz kraj jest coraz bardziej atrakcyjny dla inwestycji w elektrownie wiatrowe. Potencjał 
mamy spory, tylko sieci słabe.  
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ZASADA DZIAŁANIA - ŁADOWANIE 
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Fig. 1. Schemat układu w stanie początkowym. 
  
  

ŁADOWANIE: ze zbiornika otwartego (Zo), pompa (PW) wtłacza wodę (W) do 
zbiornika zamkniętego (Zz) do czasu, gdy woda (W) w zbiorniku otwartym (Zo) 
osiągnie poziom (Wmin), a woda (W) w zbiorniku zamkniętym (Zz) osiągnie stan 
końcowy (Wk). Zwiększenie poziomu wody (W) w zbiorniku zamkniętym (Zz) ze stanu 
początkowego (Wp) do stanu końcowego (Wk), odpowiada zwiększeniu ciśnienia 
powietrza (P) ze stanu początkowego (Cp) do stanu końcowego (Ck).   
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ZASADA DZIAŁANIA – ROZŁADOWANIE 
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Fig.2. Schemat układu w stanie końcowym 
  

ROZŁADOWANIE: po uzyskaniu przez układ stanu końcowego – fig.2, w 
odpowiednim czasie woda (W) zostaje spuszczona ze zbiornika zamkniętego 
(Zz). W zakresie ciśnień stanu końcowego (Ck) i początkowego (Cp) oraz energii 
potencjalnej zamienianej na kinetyczną, woda (W) wykonuje pracę poprzez 
turbinę wodną (TW). Woda (W) ze zbiornika zamkniętego (Zz) jest spuszczana 
do momentu, gdy uzyska stan początkowy przedstawiony na fig.1. 
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PRZYKŁAD OBLICZENIOWY 

Elektrownia szczytowo-pompowa dla zmagazynowania ok. 
46,42 MWh wymaga dwóch zbiorników o pojemności ok. 
482 250 ton wody każdy i różnicy wysokości ok.35m. W 
rozwiązaniu (HC – hydro ciśnieniowa) będzie zbiornik 
ciśnieniowy (np. żelbet) o objętości 64 300 m3 ze wstępnie 
sprężonym powietrzem 1 875 kPa, do którego wtłoczymy 
48 225 ton wody. Po wtłoczeniu wody uzyskamy ciśnienie 
7 500 kPa. W odpowiednim czasie woda trafi na turbinę 
wodną w zakresie ciśnień 7 500 do 1 875 kPa. Widzimy 
zatem, że w porównaniu do elektrowni szczytowo 
pompowej potrzebujemy ok. 10 krotnie mniej wody, a 
zbiorniki ciśnieniowy i otwarty mogą być na tym samym 
poziomie lub nawet zbiornik ciśnieniowy może być poniżej 
otwartego, ponieważ energia potencjalna wody jest 
znikoma w stosunku do energii wody pod ciśnieniem. 
Poniżej, na rysunku fig.3. przedstawiono pole powierzchni 
pod wykresem jako ilość energii zmagazynowanej 
odpowiadającej 167,10 GJ = 46,42 MWh. 

W= pp x Vp x ln(Vp / Vk ) = 1875kPa x 64300m3 x ln(64300m3 / 16075m3) = 167,10 GJ = 46,42 MWh  
 

Fig.3. Wykres ciśnienia wody w zależności 
od objętości tej samej ilości powietrza. 
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Optymalizacja ze względu na ilość wody i ciśnienie początkowe przy zachowaniu ciśnienia granicznego końcowego. 
Jeżeli podzielimy wtłaczanie wody do zbiornika ciśnieniowego na trzy etapy, z których  każdy odpowiada tej samej ilości 
wody, to zauważymy, iż połowa energii zmagazynowana jest w jednej trzeciej ilości wody, w etapie 3: 

 a) etap 1 - wtłaczanie wody w ilości 16 075 m3 w zakresie ciśnień od 1875 kPa do 2500 kPa  
  

                      W1 = 1875 kPa x 64 300 m3 x ln (64300m3 / 48225m3) = 34,69 GJ  =  9,63  MWh  
  

   b) etap 2 - wtłaczanie wody w ilości 16 075 m3 w zakresie ciśnień od 2500 kPa do 3750k Pa  
  

                      W2 = 2500 kPa x 48 225 m3 x ln (48225m3 / 32150m3) = 48,88 GJ =  13,58  MWh  
  

    c) etap 3 - wtłaczanie wody w ilości 16 075 m3 w zakresie ciśnień od 3750 kPa do 7500 kPa 
  

                       W3 =  3750 kPa x 32 150 m3 x ln (32150m3/ 16075m3) = 83,56 GJ =  23,20  MWh  

Jeżeli zatem połowa energii zmagazynowana jest w jednej trzeciej ilości wody, to znaczy, że 
dokonując zawężenia zakresu ciśnień, możemy dodatkowo zredukować ilość wody do dwóch 
trzecich, przy zachowaniu ciśnienia końcowego i kubatury zbiornika ciśnieniowego. Z prostych 
przekształceń otrzymamy: 

     
          wtłaczanie wody w ilości 32 150 ton w zakresie ciśnień od 3 750 kPa do 7 500 k Pa  

  
           W =  3 750 kPa x 64 300 m3 x ln (64 300m3 / 32 150m3) = 167,12 GJ  =  46,42  MWh    
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Wniosek:  
 

 

 

 

Optymalizacja  umożliwiła  dodatkową  redukcję  ilości  wody z 48 225 do 
32 150 ton i  zawężenie  zakresu  ciśnień do przedziału 3 750 – 7 500 kPa 
przy zachowaniu ciśnienia granicznego. Oczywiście taka redukcja nie 
może być przypadkowa lecz ustalana wg analizy, w tym głównie kosztów 
inwestycyjnych. Celem obliczeń było wykazanie, iż technologia HC 
umożliwia projektantom optymalizację zakresu ciśnień oraz ilość wody, co 
ma wpływ na dobór urządzeń pompowo – turbinowych: ich gabaryty, 
wymagany przełyk, konstrukcję i co za tym idzie koszty tych urządzeń. 
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TERMOMETR ZAAWANSOWANIA TECHNOLOGII HC  
  

TRL 5 / TRL 6. 
Z punktu widzenia fizyki technologia HC opiera się o prawo mówiące, że całkowite 
ciśnienie w płynie jest sumą ciśnienia zewnętrznego i hydrostatycznego 

pc = pz + ph = pz + ρ x g x h 
 

Ilość magazynowanej energii / pracę jaką może wykonać układ, ustalić możemy wg: 
 

W= pp x Vp x ln(Vp / Vk ) + mH2O x g x h,  
 

gdzie liczenie możemy przeprowadzić po stronie sprężanej / rozprężanej porcji gazu 
o ciśnieniu początkowym pp  i odpowiednio objętości początkowej Vp  i końcowej Vk . 
Przy czym w zależności od przyjętego zakresu ciśnień, ilości przetłaczanej wody i 
uwarunkowań inwestycyjnych człon mH2O x g x h może nie mieć znaczenia.   
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Technologia HC spełnia poziom rozwoju TRL 5 t.j. zweryfikowano podstawowe 
podsystemy w środowisku zbliżonym do rzeczywistego lub TRL 6 t.j. dokonano 
demonstracji podsystemów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. 
Kwalifikację opieramy na podstawie znanych zastosowań podsystemów naszej 
technologii HC. Otóż zbiorniki ciśnieniowe są powszechnie znane i wykonywane  
z różnych materiałów – stal, żelbet, tworzywa sztuczne, kompozyty.  
 
Znane są procesy wtłaczania cieczy (klasyczne hydrofory) i gazów (stacje paliw) do 
zbiorników ciśnieniowych. Znane są zastosowania pomp turbinowych małych (już 
nawet od 40 kW) i dużych mocy, pracujących w trybie turbinowym na wodzie pod 
ciśnieniem zewnętrznym.  
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PERSPEKTYWY ROZWOJU TECHNOLOGII HC. 
 

TRL 2. 
A. Technologia HC przewiduje magazynowanie energii także w ośrodkach dwufazowych jednej 

substancji. Wiemy, że gazy magazynuje się w postaci dwóch faz – ciekłej i gazowej. Zastosowanie 
dwóch zbiorników o różnych ciśnieniach w ten sposób, że część fazy ciekłej podlegałaby 
przetłaczaniu, pozwoliłoby na zastosowanie technologii HC dla jednoczesnego magazynowania 
gazów i energii elektrycznej bez potrzeby uwalniania gazów, gdy nie jest to potrzebne. Należy przy 
tym zaznaczyć, że firmy zajmujące się obrotem gazem zobowiązane są przez Agencję Rezerw 
Materiałowych do przechowywania rezerw gazu. Wiemy także, że polskie koncerny gazowe 
rozpoczęły prace nad technologiami związanymi z pozyskiwaniem energii z rozprężania gazów. 
Wykorzystanie istniejącej już infrastruktury technicznej do jednoczesnego magazynowania gazów i 
energii elektrycznej mogłoby być niezwykle ekonomicznym rozwiązaniem. 

B. Jednoczesne magazynowanie paliw ciekłych i energii elektrycznej. Nasza technologia HC nie 
ogranicza się jedynie do wody krążącej w odpowiednim obiegu. Zakładamy, że taką cieczą mogą być 
paliwa. Podobnie jak w przypadku koncernów zajmujących się obrotem gazem, tak i koncerny paliw 
ciekłych dotyczy obowiązek tworzenia rezerw. Analogicznie i w tym przypadku, połączenie 
jednoczesnego magazynowania paliw ciekłych i energii elektrycznej mogłoby być niezwykle 
ekonomicznym rozwiązaniem. 

C. Technologia HC w hybrydzie z elektrochemią. Jeżeli przyjęlibyśmy, że ciecz krążąca w obiegu będzie 
miała cechy elektrolitu np. słona woda, to warto rozważyć wkomponowanie w układ elektrod. 
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 Integracja magazynów energii z instalacjami OZE: 

- Proponowane rozwiązanie nie ogranicza się jedynie do integracji OZE z siecią 

dystrybucyjną, ale przedstawia w sposób wyczerpujący jak można 

zintegrować instalacje OZE z siecią dystrybucyjną w formule z magazynami 

energii i odbiorcami.  
- Tworzenie rezerw mocy. 

- Bezpieczeństwo dostaw energii i wody pitnej. 

Rozwój technologii zwiększających efektywność magazynowania 

energii: 
a) Magazyny pracują zgodnie z własną charakterystyką pracy. 

b) Ładowanie magazynów sumarycznymi nadwyżkami energii z OZE i sieci 

przesyłowej gwarantuje uzyskanie maksymalnego, zaplanowanego wskaźnika 

wykorzystania czasu pracy w roku magazynów energii. Możliwość uzyskania 

constans biznesplanu. 
c) Magazynowanie w sieciach wodociągowych. Krzywe czasowe poboru wody 

nakładają się z poborem energii. Operator odnotuje korzystne dla siebie 

przesunięcie w czasie poboru energii przez jeden z najbardziej 

energochłonnych sektorów gospodarki.   

d) Ewidentna redukcja strat na przesyle OZE – magazyny energii. 

Poszukiwanie rozwiązań pozwalających skalowanie rozwiązań 

magazynów energii: 
- Proponowana technologia magazynowania energii HC, jak również 

magazynowanie energii w sieciach wodociągowych pozwalają nie tylko na 

skalowanie rozwiązań, ale również optymalizowanie – np. dobór przełyku 

pomp, ciśnień granicznych, ilości przetłaczanej cieczy, doboru współczynnika 

mocy do ilości gromadzonej energii, czasu ładowania i rozładowania, czasu 

przechowywania energii, pracy w układzie zamkniętym jak i otwartym itp. 

- Prawa fizyki wykluczają metody bardziej efektywne od proponowanych. 

rozwiązań. 

 

Zwiększenie czasu przechowywania energii i żywotności 

magazynów: 
- Czas przechowywania energii wg technologii HC, będzie dowolnie 

regulowany tzn. pomiędzy cyklem ładowania a rozładowania możemy 

dowolnie utrzymać w czasie zgromadzoną energię, a tym samym stanowić 

rezerwy mocy.  

- Proponowane systemy magazynowania należy bezwzględnie przyjąć w 

kategorii ekonomicznej jako czas spłaty krótszy od żywotności. Rozwiązania 

bazują na pompach turbinowych i zbiornikach ciśnieniowych. Żywotność 

przekraczająca okres 40 lat została potwierdzona w praktyce. 

 
Magazynowanie 

energii 

WYMAGANIA ENERGETYKI 
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ZESTAWIENIE EKONOMICZNE 

  
  
  

  

Technologia HC 

  

Elektrochemia 

  

Szczyt. – Pomp. 
  

CAES 

Ładowanie/rozładowanie 10h/10h z uwzględnieniem sprawności 10MWh/8MWh 10MWh/8MWh 10MWh/8,5MWh 10MWh/4,5MWh 

Moc zainstalowana magazynu 

- w nawiasie dane z magazynu pilotażowego k. Londynu (6MW/10MWh) 
1 MW 4 MW  (6 MW) 1 MW 1 MW 

Wsp. dla żywotności 30 lat 1 3 1 1 

Koszt zainstalowanego 1 MW 

- w nawiasie dane z magazynu pilotażowego k. Londynu  
  
 
Koszt zainstalowanej 1 MWh  

3,25 mln. Euro 

  
  
  
0,325 mln.euro 

12 mln. euro (18,7 mln. 
funtów) 
  
  
1,20 mln. euro (1,87 mln. 
funtów) 

4,9 mln. Euro 

  
  
  
0,490 mln. euro 

3,25 mln. Euro 

  
  
  
0,325 mln. Euro  

Energia na wejściu 200 zł/ MWh  2000 zł 2000 zł 2000 zł 2000 zł 

Wartość uzupełnionych niedoborów (uratowane nadwyżki energii na wyjściu x 
sprawność). 

1600 zł 1600 zł 1700 zł 900 zł 

Przychód za CO2 100 zł 100 zł NIE NIE 

Zwrot z inwestycji 22 lata 86 lat  (160 lat) 33 lata 41 lat 

Zwrot z inwestycji ze względu na żywotność TAK NIE TAK NIE 

Uzasadnienie inwestycyjne Tak – żywotność dłuższa od 
okresu spłaty, 
zastosowanie w skali 
rozproszonej i wielkiej oraz 
bezpośrednio przy 
elektrowniach.  

Brak uzasadnienia 
inwestycyjnego.  W 
powyższym zestawieniu 
należałoby jeszcze 
uwzględnić ryzyko 
protestów ekologów oraz 
koszty recyklingu – 
elektrośmieci. 

Uzasadnienie znane z 
praktyki magazynowania w 
wielkiej skali. 

Instalacji CAES musi 
towarzyszyć blok gazowy. 
Możliwość zastosowania 
tylko w wielkiej skali. Bark 
uzasadnienia 
inwestycyjnego. 
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SMART GRID 
  

ENERGETYKA SAMORZĄDOWA I OPERATORZY REGIONALNI  
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SCHEMAT IDEOWY DLA CYKLU ŁADOWANIA MAGAZYNÓW.  

 

Lokalne instalacje 
wytwarzania energii 
elektrycznej, w tym OZE 

Odbiorniki  
 

1. Odbiorcy indywidualni i zbiorowi 
2. Odbiorcy publiczni 
3. Pojazdy elektryczne, które nie 

uczestniczą w zorganizowanym 
magazynowaniu energii 

4. Inni 

Sieć przesyłowa PGE / 

ENERGA / ENEA / 

TAURON 

Wspólny punkt 

przyłączenia sieci 

rozdzielczej i przesyłowej, 

wyposażony w aparaturę 

realizującą SMART GRID. 

 

Przesył energii do 

odbiorników i 

sumarycznych nadwyżek  

energii do magazynów 

Magazynowanie sumarycznych nadwyżek 

energii z sieci przesyłowej i rozdzielczej. 

 

Preferowane: 

1. Wykorzystanie sieci wodociągowych 

2. Technologia magazynowania HC 

3. Komunikacja miejska – pojazdy 

elektryczne 

4. Rozproszone dwutaryfowe punkty 

ładowania dla pojazdów elektrycznych 
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SCHEMAT IDEOWY DLA CYKLU 
ROZŁADOWANIA ENERGII 

 Z MAGAZYNÓW. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalne instalacje 
wytwarzania energii 
elektrycznej, w tym OZE 

Odbiorniki  
1. Odbiorcy indywidualni i zbiorowi 
2. Odbiorcy publiczni 
3. Pojazdy elektryczne, które nie 

uczestniczą w zorganizowanym 
magazynowaniu energii 

4. Inni 

Sieć przesyłowa PGE / 

ENERGA / ENEA / 

TAURON 

Odzysk części 

zmagazynowanej 

energii w postaci 

elektrycznej z 

pominięciem 

wspólnego 

punktu 

przyłączenia 

sieci rozdzielczej 

i przesyłowej. 

Odzysk części 

zmagazynowanej 

energii w postaci innej 

niż elektrycznej np. 

mechanicznej – 

przesył wody pod 

ciśnieniem bądź 

energii mechanicznej 

pojazdów 

elektrycznych. 

Wspólny punkt 

przyłączenia sieci 

rozdzielczej i przesyłowej, 

wyposażony w aparaturę 

realizującą SMART 

GRID. 

 

Przesył energii z 

magazynu/ów i lokalnych 

instalacji wytwarzania, w 

tym z OZE do 

odbiorników oraz do/z 

sieci przesyłowej. 

Rozładowanie zmagazynowanych 

sumarycznych nadwyżek energii z sieci 

przesyłowej i rozdzielczej. 

 

Preferowane: 

1. Wykorzystanie sieci wodociągowych 

2. Technologia magazynowania HC 

3. Komunikacja miejska – pojazdy 

elektryczne 

4. Rozproszone dwutaryfowe punkty 

ładowania dla pojazdów elektrycznych 
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EFEKTY WDROŻENIA SYSTEMÓW MAGAZYNOWANIA 

W SAMORZĄDACH.  

 

 
 

Smart Grid 

Optymalizacja zdolności przesyłowych: 
- Przesunięcie obrotu energią po stronie sieci rozdzielczej to 

ewidentna redukcja strat energii. 
- Odciążanie sieci przesyłowej przez odbiór nadwyżek w 

dolinie.  
- Odciążanie sieci przesyłowej przez minimalizację odbiorów 

lub ich całkowitą redukcję w szczycie.  
- Pokrywanie niedoborów w sieci rozdzielczej z magazynu/ów. 
- Właściwe dociążanie sieci przesyłowej przez odzyskiwanie 

zmagazynowanej wcześniej energii. 
- W odpowiednich sytuacjach przejmowanie dodatkowego   

zasilania sieci przesyłowej z lokalnych źródeł w tym z OZE. 

Integracja OZE z siecią dystrybucyjną: 

- Proponowane rozwiązanie nie ogranicza się jedynie do 

integracji OZE z siecią dystrybucyjną, ale przedstawia w 

sposób wyczerpujący jak można zintegrować instalacje OZE 

z siecią dystrybucyjną w formule z magazynami energii i 

odbiorcami.  

Układy wydzielone (wyspowe) w kontekście ograniczania 

zasięgu i skutków awarii systemu: 

- Proponowane rozwiązanie wskazuje jak należy już dziś 

rozumieć systemy wyspowe, a mianowicie – skalą muszą być 

już miasta w pojęciu autonomii energetycznej, która w 

przypadku awarii/niewydolności systemu, zapewni 

bezpieczeństwo energetyczne i miastu i Operatorowi. 

- Tworzenie na podstawie proponowanego rozwiązania 

autonomicznych energetycznie miast / gmin, to również 

tworzenie niezbędnych rezerw mocy dla niewydolnego 

systemu.  

 

Nowe metody zarządzania pracą sieci: 

- Proponowane rozwiązanie podaje sposoby właściwego 

odciążania, dociążania i efektywniejszego wykorzystania 

sieci w formule, która bezwzględnie będzie koniecznością 

przy już realizowanych ambicjach produkcji energii przez 

samorządy jak i coraz powszechniejszemu zastosowaniu 

pojazdów elektrycznych chociażby w komunikacji miejskiej. 

- Bez względu na przyjęte metody zarządzania pracą sieci w 

rozumieniu automatyki i IT, proponowane rozwiązanie 

wpływać będzie na odsuwanie przeciążeń z obszarów 

ekstremum – dolina / szczyt. 

- Połączenie opanowanej teorii i praktyki sterowań przez 

specjalistów Operatora z proponowanym rozwiązaniem, już 

przy istniejących sposobach zarządzania siecią, powstanie 

zupełnie nowa metoda. 
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