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Abstract 
Limited energy production and external 
dependency. On the otherhand, today, 
traditional energy production methods are one 
of the important causes of environmental 
pollution. Therefore, the importance of 
renewable energy sources and energy storage 
systems (ESS) are increasing. In this  study, 
the results of testing on   based energy 
storage systems are evaluated while informing 
about the usage of Vanadium Redox 
technology and Lithium based battery 
technology in energy storage systems. 
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maliyetlerini ve 

nedenlerinden     biridir. Bu     sebeple, 
ve enerji 

Redox teknolojisinin ve 
batarya teknolojisinin enerji depolama 

bilgi    verilirken,    
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Yenilenebilir enerji depolama sistemleri, 

durumlarda ise sistemi desteklemektedir [5]. 
Enerji depolama teknolojilerinin (EDT) 

ve kesintiler 
 sistem 



verimlilikleri gibi ava
depolama sistemlerinde

2. Enerji Depolama Sistemleri

ve , askeri

ve

ntisiz
 (UPS) olarak

ve sabit bir 
ve

girmesi/
ve 

bir 
ve 

santrallerindeki gibi elektrik enerjisi 

 olarak devreye 
girebilmektedir. Enerji depolama sistemleri 

nerjiye ve bu 
ve uluslar a

kurumlarca da desteklenmekte ve 

ve bu

Enerji 

1GW olan enerji depolama kapasitesinin 2030 
itibariyle 

ve
2020 itibariyle 14 milyar dolara 

 [9]. 

3. Batarya Teknolojilerinin Enerji
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bu anot ve 
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Bu teknolojilerin fiyat, performans ve 
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nerji depolama sistemleri 

-1: Enerji - 

maliyet ve pompa sistemlerini 
gerektir

sah

bu

olma durumunu desteklemesinden 
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3.1. Vanadyum Redox Teknolojisi 

sahiptir. Sert ve 
bu element,    bir   metalidir. 
Element       hallerde ve 
neredeyse her yerde bulunabilmektedir. 65 
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neredeyse her yerinde vanadyum metaline 
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-

r sistemleri ve/veya parelel 
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tankta depolanmakta ve elektrokimyasal 
ile 

ve inverter, 
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etmektedir. 
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Pozitif       tankta
bulunurken negatif tankta ve

bir 
iyonu   vererek   

mol/lt    konsantrasyon    sonucunda    1,26  V 

-

-

3. Teknolojisi

tabloda alkali metal olarak bulunanve

ile
reaksiyona girmektedir ve 

J/(kg.K)) ve 

deniz suyunda  0,2 ppm (parts

ile  



ton 

Lityumun d

ve 

petalit ve 

ton 

ve 
bir    

6 ton). Bu
6 ton), Avustralya

(0,44x106 ton) ve ABD (0,41x106 ton)

- 
5'te verilmektedir [15]. yada toplam  
rezerv olarak 28,5 milyon ton lityum 

ve  
bu

ektedir. 
yok kabul 

ve 

Maden
Tetkik ve Arama 

olabilece

edilebilir pillerde ve 
basit 

Bu iki elektrodu 

-

 uzun depolama 

Uzun sabit gerilim 

ve

nominal gerilime sahip  [17],
oranda elastikiyet 

 de, 

-

3. 2. 1.

-300V
(3x220/380V)    ve    3x40-80V  (3x58/100V)

uzakta
ve   bulunan



Tablo-1:

bir oran 
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trafosunun K ve 
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3. 2.  2.

Panellerden elde edilen DC voltaj, DC/AC
uygun

 enerji



-
(FV) 

point tracking) tercih edilmektedir. MPPT 

yip takip  ederek 

olabilmektedir [19]. Kaynaktan gelen voltaj 
DC/DC 

bu gerilim DC olarak 
depolama sisteminde depolanabilmektedir. 

-

erilim, 

AC 

monofaze veya trifaze AC enerji olarak AC 

LiFeP enerji  depolama  sistemi 

ve 72 A 

rerek depo 
edebilmektedir. 

 + 

klasik 

yenilenebilir enerji santrallerinden elde edilen 

teknoloji sonucunda yenilenebilir enerji 
ve 

bu

2023

planlanmakta v
ve 

ve 

koordineli olarak, enerji depolama sistemleri 

tercihin, ve teknolojilerin 
avantaj ve 

bir ri ile 
ile 

ve 

 [7]. 
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