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I. BEVEZETÉS 

 

A világ energia fogyasztása - különösen a nagy fejlődő országokban mint Kína vagy 

India területén - gyorsan és nagy mértékben nő. Ezen belül is jelentős a villamos energia 

iránti kereslet növekedése. Az energia fogyasztás nagy részét jelenleg még a fosszilis 

energiaforrások fedezik, melyek elérhető mennyisége már a közeljövőben csökkenésnek 

indul, áruk pedig folyamatosan és fokozatosan gyorsulva nő. Hosszabb távon így az 

alternatív energiaforrások és –hordozók, pl. a megújulók szerepe fog jelentősen 

növekedni. A prognózisok ugyan eltérőek, de jellegükben egyeznek. A csökkenő és 

földrajzilag nem egyenletesen elosztott fosszilis készletek birtoklásáért folytatott 

küzdelem már eddig is jelentős politikai feszültségeket és háborús konfliktusokat 

okozott, emellett ezek használatának következményeként jelentős környezetvédelmi 

problémákkal nézünk szembe már most is, ami a jövőben kumulált módon egyre csak 

romlani fog, amennyiben a kialakult helyzetet nem kezelik megfelelőképpen nemzetközi 

összefogással (ehhez kiváló példát nyújt az ózonlyuk növekedésének megállítására és a 

CFC-k használatának kiiktatására összehívott kooperáció). A CO2 kibocsájtás hozzájárul a 

globális felmelegedéshez és veszélyezteti az egészséges életet és a fejlődés 

fenntarthatóságát. 

Mindezen gondolatokat felismerve ma már az egész világon – szerencsére lassan 

már hazánkban is - nagy erőfeszítéseket tesznek a környezetet kímélő új technológiák és 

berendezések kifejlesztésére, a meglévők korszerűsítésére és ezek használatának 

elterjesztésére. Mint ahogyan az általában is igaz, az új technológiák elterjedése egyre új 

és újabb gondolatokat, problémákat, majd megoldásokat vet fel. Esetünkben pl. a 

villamos energia termelés és -fogyasztás rohamos változásának következményeit, annak 

kihívásait és lehetséges jelenlegi és jövőbeni alakítását, s ennek egy fő aspektusának, a 

gazdaságos és rugalmas elektromos energiatárolás kérdésének megoldását. Ezt a témát 

vizsgáljuk jelen tanulmányunkban. 

 

A villamos energia rendszernek rendkívül rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy 

megbízhatóan, szünetmentesen szállítson a fogyasztóknak állandó feszültségen és 
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frekvencián energiát. A rendszer tervezőinek és üzemeltetőinek meg kell értenie, hogy a 

belépő új szereplők pontosan milyen hatással vannak az eredeti szereplők szabályozási 

reagálására, s  meg kell találniuk a leghatékonyabb új megoldásokat az előírt és 

elfogadható frekvenciaváltozási határértékek betartására. 

A villamos energia hálózatot a világ legnagyobb JIT (Just In Time = „éppencsak 

időben”, azaz készletminimalizálásra törekvő) rendszereként jellemzik, mivel az 

erőművekben megtermelt villamos energiát gyakorlatilag azonnal felhasználják a 

hálózatra csatlakoztatott terhelések. Manapság nemzetközileg is nagyon csekély az 

elektromos hálózatra telmelt energia tárolási kapacitása – Magyarországon ez kvázi zéró. 

Az azonnal fel nem használt, de megtermelt villamos energia tárolási lehetősége – tehát 

’készlet’ – nélkül a hálózatirányítóknak (TSO = átviteli, DSO = elosztói hálózat irányítói) 

folyamatosan azzal az egyre növekvő kihívással kell szembesüljenek, hogy a fogyasztók 

igényeinek pontosan megfelelő mennyiségű energiát tudjanak előállítani minden 

pillanatban. 

A jelentősebb mennyiségű villamos energia tárolásának lehetősége 

megváltoztathatná a hálózat irányításának e JIT jellegű működtetését és igen nagy 

előnyöket kínálna nem csak a hálózat minőségének javulásában, de a termelési oldal 

’karbon lábnyom’-ának csökkentésében az üzemanyagfelhasználás hatékonyságának 

növelése által. Mára már kb. 20 különböző rendszerirányítói, végfelhasználói és/vagy 

megújuló energia alkalmazást ismerünk tárolási lehetőségként. Ezeket két fő csoportba 

oszthatjuk: kapacitás- ill. teljesítmény-jellegű alkalmazások. A kapacitás-jellegűek alatt 

órákig-napokig folyamatosan működő tárolási rendszereket értünk, melyeknek feltöltési 

ideje is hasonlóan hosszú, ill. töltés-kisütési ciklusa tipikusan 1 nap vagy hosszabb. Ezzel 

szemben a teljesítmény-jellegű alkalmazásoknál a kisütés jellemzően másodpercekig vagy 

percekig tart és a feltöltés is hasonlóan rövid idejű, így naponta sokszor (akár 

többszázszor) lejátszódik a ciklus. A legtöbb energiatárolási technológia adottságainál 

fogva alkalmasabb egyik vagy másik jellegű alkalmazásra, igen kevés technológia tud 

mindkettőnek megfelelni. A kapacitás-jellegű alkalmazások közé soroljuk a csúcslevágást, 

a terheléselosztást, hálózati fejlesztés halasztását, megújulókból való termelés későbbi 

felhasználását, stb. A teljesítmény-jellegűekhez tartozik pl. a feszültség- és 
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frekvenciaszabályozás (áramminőség) vagy a megújulók ingadozó termelésének 

kisimítása. 

A villamos energia iránti igény pillanatról pillanatra változik, de napi, heti, éves 

szezonalitás jellemzi. A pillanatnyi változások általában viszonylag csekélyek, de pl. a napi 

csúcs- és völgyidőszak, vagy a nyári/téli csúcs és tavaszi/őszi minimumfogyasztások 

között már jelentős a különbség. Egy tipikus napi terhelésgörbét az I.1. ábrán 

szemléltetünk. 

 

I.1. ábra: A terhelés napi változása 

 
Forrás: MAVIR 

 

A teljes szabályzó rendszert (termelés-átvitel-elosztás) a csúcsterheléseket 

figyelembe véve tervezik meg. Ezáltal völgyidőszakokban a kapacitás jelentős része 

kihasználatlan marad. Az I.2 ábra szemlélteti, hogy a teljes villamos energia igény felső 

20%-ára (csúcsterhelés) csak az év kb. 250 órájában van szükség, ami nem egészen 3%-ot 

tesz ki. 
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I.2 ábra: Tipikus éves terheléseloszlás 

 
Forrás: ScienceDirect 

 

Az energia termelés és -fogyasztás ingadozásai frekvencia- és 

feszültségingadozásokat eredményeznek. Ezeket nagyon szűk határok között muszáj 

tartani, máskülönben a villamos áram minősége látja ennek kárát, ami a rendszert 

instabillá teszi, berendezések mehetnek tönkre, de akár nagyobb áramkimaradások is 

bekövetkezhetnek (melyekre az elmúlt években több híres, de inkább hírhedt példa volt 

világszerte). Az energiatárolási alkalmazások nyújthatják az ennek elkerüléséhez 

szükséges energiát és áramot, így mintegy pufferként szolgálva az állandóan változó 

energiafogyasztási igények és a termelési kapacitás között. Ha az energia tárolási 

alkalmazást a fogyasztási csomópontok közelébe telepítik, akkor az a fogyasztási oldal 

terhelésének elosztását teszi lehetővé, így kisebb csúcskapacitásról kell gondoskodni 

termelői oldalon, de ugyanígy a hálózat fejlesztését is kiválthatja a fogyasztói igények 

növekedésével. 

Energia tárolás nélkül az elektromos hálózat folyamatosan egyensúlyozza a 

termelési kapacitást a pillanatnyi fogyasztói igényekhez illesztve. Ez a kiegyenlítés 

elengedhetetlen a hálózat stabilitásához és irányításához a frekvencia és feszültség 

tűréshatáron belül tartásával. Ezt jelenleg fosszilis (döntően földgáz) üzemanyaggal 

működő ún. szabályzó erőművekkel érik el, aholis a turbinák teljesítményét néhány 
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percenként fel- és leszabályozzák a mindenkori fogyasztói igények függvényében. Az 

energia tárolás jelentheti azt a puffert, ami leválasztja az erőműveket a pillanatnyi 

fogyasztásról azáltal, hogy a hálózati igények szerint befogadja vagy kisüti az éppen 

felesleges vagy hiányzó energiamennyiséget. Ez történhet milliszekundumos, perces, de 

akár több órás alapon is. A gyors reagálású energia tároló technológiák a hálózat 

stabilitását biztosítják, a lassabb reagálásúak pedig pl. az éjszaka termelt áramot képesek 

a nappali csúcsban hasznosítani. 

Egy napon belül a minimum fogyasztói igény éjfél és reggel 5 óra között 

jelentkezik, míg a csúcsfogyasztás a délutáni, koraesti órákra tehető (1.1 ábra), különösen 

a légkondicionáló berendezések gyors terjedésével. Ennek az ingadozásnak 

köszönhetően a csúcsfogyasztásra tervezett rendszerek az ezen kívüli időszakokban 

nincsenek kihasználva. Hagyományosan, ill. ahol az adottságok kedvezőek erre pl. a 

szivattyús energia tárolókat (SzET) építettek abból a célból, hogy a nagy, központi 

erőműveknek völgyidőszakban se kelljen leállni. Ahogy a csúcsterhelések volumene 

növekszik (pl. ipari beruházásoknak, vagy a mindenki számára elérhető technológiák 

fejlődésének köszönhetően), úgy kell erőműveket telepíteni és a hálózatot fejleszteni, 

amennyiben valamilyen energia tárolási technológia nem kerül alkalmazásra. Ezzel együtt 

a kihasználtsági mutató romlik, mert a völgyidőszakok fogyasztása nem változik, így 

nagyobb kapacitás marad kihasználatlanul. Emellett az erőművek egy bizonyos optimális 

terhelési tartományban működnek csak hatékonyan, ill. a fajlagos (egységnyi termelésre 

eső) károsanyag kibocsátásuk is ekkor a legalacsonyabb. A sorozatos fel- és 

visszaterhelések nem csak jelentős hatékonyságcsökkenést okoznak, de a környezeti 

terhelés is drasztikusan nő a megnövekedett üzemanyagfelhasználás és 

károsanyagkibocsátás miatt, valamint a megnövekedett kopás miatt a berendezések 

élettartama is radikálisan csökken.  

A hálózati energia tárolás mind reakcióidejét, mind az energia igényeket tekintve 

széles vertikumot fed le. A gyors reagálás és viszonylag kisebb energiatartalmat igénylő 

alkalmazásoknál szóba jöhetnek pl. az elektrokémiai akkumulátorok, kapacitorok, 

lendkerekek, míg a nagyobb energiaigényű alkalmazásoknál SzET-ekkel, sűrített levegős 
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megoldásokkal, de ezek lassabb reagálásúak – bár egyre gyakrabban elektrokémiai 

akkumulátorokkal is találkozhatunk, melyek akár milliszekundum alatt reagálnak. 

A tárolás hatékonysága érdekében érdemes a kisebb, nem központi (ún. elosztott) 

megoldásokat választani, s ezeket a fogyasztói csomópontok közelébe telepíteni a 

hálózat mellé. Ezáltal a tárolókat a völgyidőszakban lehet tölteni és a csúcsidőszakban 

hatékonyan kisütni. Amennyiben a csomópont csúcsenergiaigénye megnövekedne, nem 

lenne szükség azonnal a rendszer/hálózat fejlesztésére, ezt a tárolótechnológia be tudná 

fogadni egy bizonyos szintig. Az ilyen jellegű elosztott tárolás nemcsak az áramminőségét 

garantálná, de lehetővé tenné pl. a nap- és szélparkok közeli telepítését és további 

rugalmasságot nyújtana a rendszerirányítónak. 

Az elmúlt évtizedben a megújuló energiaforrásokból való villamos energiatermelés 

egyre terjed és gyorsul a gazdasági válság ellenére (vagy éppen annak is köszönhetően), 

így hazánkban is. Ez a közép-európai térségre is jellemzően napelemek és szélturbinák 

által történik túlnyomórészt, de ezek termelése ingadozásoknak van kitéve a 

szélsebesség ill. felhők mozgásának függvényében. Ezen ingadozások jelentős mértékűek 

is lehetnek és igen rövid idő alatt következhetnek be. A szélfarmok teljesítménye akár 

90%-kal eltérhet néhány tíz perc alatt, a naperőművek termelése kisebb mértékben, 

viszont másodpercek alatt változhat. A rendszerirányító feladata, hogy ezen 

ingadozásokat kezelni tudja a hálózat stabilitása érdekében – ennek legígéretesebb 

alternatívája az energia tárolás. 

Mindemellett a megújuló energiaforrásokból való termelés nem feltétlenül esik 

egybe a csúcsfogyasztással. Pl. ha egy adott helyen a szél éjszaka fúj erősebben, akkor a 

rendszerirányító vagy a turbinák leállítására (vagy azok termelésének ’kidobására’) 

kényszerül, vagy a fosszilis alaperőműveket terheli vissza, amelyek folyamatos terhelésre 

és nem ciklikusságra alkalmasak. Energia tárolással ezen ’extra’ megtermelt energiákat 

elmenthetnék a következő csúcsfogyasztási időszakra, amikor az áram értéke is jóval 

magasabb. 
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I.1. Történeti áttekintés 

E fejezetnél gyakorlatilag csak nemzetközi kitekintésre hagyatkozhatunk, mivel 

hazánk a mai napig nem rendelkezik említésre méltó energia tárolási kapacitással, így pl. 

utolsó helyen áll e tekintetben az Európai Únión belül. 

 

I.3 ábra: SzET sematikus ábrája 

 
Forrás: tankonyvtar.hu 

 

A villamos rendszerek irányítói kisebb mértékben már 1929-től adtak energia 

tárolási kapacitást hálózatukhoz (U.S.A.), melynek médiuma eleinte a víz volt. A szivattyús 

tározás lényege, hogy egy felső (hegyi) és egy alsó (völgyi) rezervoár szintkülönbségét 

kihasználva tárolja és nyeri vissza az energiát. Éjszakai (völgyidőszaki) árammal a felső 

tározóba szivattyúzzák a vizet, majd a fogyasztási csúcsidőben a vizet turbinákon 

átengedve annak helyzeti energiáját elektomos energiává alakítják. Ennek sematikus 

vázlatát az I.3 ábrán szemléltetjük. 

Természetéből adódóan e technológiához hatalmas rezervoárok szükségesek 

mindkét oldalon, hogy többszáz megawatt teljesítményre legyenek képesek (kisebb 

léptékben nem éri meg semmilyen szempontból). Az iyen nagy mennyiségű energia 

tárolása lehetővé tette, hogy a nagyteljesítményű alaperőművek (atom-, ill. 
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szénerőművek a kezdetekkor) állandó terheléssel – zsinórüzemben – működjenek, azaz 

nem kellett fel- és visszaszabályozni őket, hanem a völgyidőszakban megtermelt többlet 

energiát a SzET-ban tudták eltárolni a későbbi, csúcsidőszaki fogyasztásig. 

Miután e technológia és stratégia megbízhatóan működött a rendszerirányítónak 

járulékos hasznokat is jelentve hosszú évekig, világszerte elszaporodtak a SzET-k azon 

országokban, ahol az adottságok megfelelőek voltak ehhez. A legtöbb Nyugat-Európában 

és Európában épült, egyes országok a beépített villamos energia teljesítményük 

(valamennyi erőművi kapacitásuk összege) akár 15-19%-át is eléri a tároló kapacitásuk. De 

pl. az Egyesült Államokban még mindig csak 3% körül van a SzET-k aránya a beépített 

teljesítményhez viszonyítva. Ennek oka, hogy a ’80-as években szándékosan leállították 

ezt a programot környezetvédelmi indokokkal, az igen nagy talaj- és vízterhelés miatt. Ott 

viszont az elmúlt években a kormány támogatásával modernebbnek számító (elsősorban 

elektrokémiai) tárolási technológiákat tesztelnek és építenek be, mivel a 

rendszerirányítók csaknem ellehetetlenültek az egyre terjedő megújuló energiás termelés 

következtében. 

 

A világszerte az 1980-as évekig – hazánkban és a volt szocialista blokkban egy 

évtizeddel tovább – tartó vertikálisan integrált rendszerirányítói szerkezet és a 

szabályozott piacok nemigen nyújtottak alkalmat az energia tárolás hálózatszabályozási 

kiaknázására. Az energiatárolás szerepét ekkor jórészt a fentebb említett fosszilis 

üzemanyagú alaperőművek csúcslevágására és terheléselosztására redukálták. Ekkor 

még az akkumulátoros energia tárolás nem szolgált akár műszakilag akár gazdaságilag 

kivitelezhető alternatívával, mivel a tárolási szükség 8-14 órára szólt. Ezen időszakban az 

akkumulátorok közül csak az ólomsavas technológia volt kereskedelmileg elérhető és e 

technológiának esélye sem volt a szivattyús tárolókkal versenyre kelni ilyen paraméterek 

mellett.  

Tanulságos viszont itt megemlíteni egy demonstrációs célú tárolási projektet, 

melyben egy óriási ólomsavas akkumulátortelepet telepítettek, hogy megtapasztalhassák 

a korlátait a szivattyús tározókkal szemben. A Southern California Edison (területi 

rendszerirányító), az EPRI (kormány által támogatott kutatóintézmény) és a DoE 
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(Energiaügyi Minisztérium) együttműködésében építettek egy 10 MW /40 MWh (tehát pl. 

10 MW teljesítménnyel 4 óráig üzemeltethető) ólomsavas akkumulátor energia tárolót 

Chino-ban (California), melyet 1988-ban helyeztek üzembe. Az ilyen jellegű installációk 

három fő alkotóelemmel rendelkeznek: a konkrét energia tároló egység (akkumulátor), 

az áramátalakító egység és a kiegészítő berendezések (mint pl. a rendszervezérlés, 

védőszekrények, hőmérsékletvezérlés, stb.). A chino-i telepen 8256 cellát használtak fel a 

teljes tárolási kapacitás eléréséhez. Ezen installáció mérföldkő volt a rendszerirányítói 

energia tárolási szükséglet akkumulátoros megoldásait tekintve és nagyonis értékes 

tapasztalatokkal és tanulságokkal szolgált, melyek később hosszútávon fejtették ki 

hatásukat az akkumulátoros rendszerek és fejlesztések területén (ideértve a modern 

elektrokémiai technológiákat is). Mindemellett a néhány óráig tartó max. 10 MW-os 

teljesítményt nyújtó hatalmas akkumulátor telep is csak igen korlátozott alkalmazást 

jelentett a rendszerirányítóknak, amelyek a SzET-k dimenziójában gondolkodtak, azaz 

többszáz MW teljesítmény akár 10 órán keresztül vagy még tovább. 

Korábban – amint ezt fentebb említettük – a szabályozott környezetben a villamos 

hálózat teljes vagyonát, eszközeit és műveleteit egyetlen, vertikálisan integrált 

rendszerirányító birtokolta. Az energia tárolása ritka példa volt, kizárólag SzET-kból és 

ilyen alacsony részarányban csak nagyon csekély hasznot jelentett a 

rendszerirányítóknak. Az ágazat deregulációja által szétváltak a termelési, átviteli és 

elosztói oldalak és piacokat teremtettek kiegészítő és egyéb, a hálózatot támogató 

szolgáltatásoknak, melyeknél az energia tárolás bővebb és értéknövelő szerephez jutott. 

A korábbi – pl. chino-i – tapasztalatokból merítve tovább fejlesztették a különböző 

tárolási technológiákat, többnyire illesztve őket bizonyos tárolási igényekre.  

Az első jelentősebb tanulmány az energia tárolásról 1993-ban jelent meg az U.S.A.-

ban, amely számba vette az energia tárolási igényeket, a lehetséges technológiákat, azok 

előzetes költségbecslését és lehetséges előnyeit a teljes amerikai villamos hálózatra. 

Ebben az elosztott energia tárolási módszert részesítették előnyben a ’központi’ 

szivattyús tározókkal szemben és a következő alkalmazásokat sorolták fel előnyeikkel a 

deregulációt követő új szerkezetben: 
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ÁRAM- 
TERMELÉS 

Gyors (forgó-) 
tartalék 

Olyan termelőkapacitás, melyet a rendszerirányító abból a célból 
tartalékként tart fenn, hogy működő erőmű kiesése esetén se szakadjon 
meg az áramszolgáltatás a fogyasztók irányában.  

Területi kontroll 
és frekvencia-
tartalék 

Összekapcsolt rendszerirányítók azon képessége, hogy a szomszédos 
irányítókkal ne történhessék nem tervezett áramátvitel (TK), valamint az 
elszigetelt irányítók képessége, hogy frekvenciaváltozásokra azonnal 
reagáljanak (FT) 

’Készletezés’ 
Az olcsó völgyidőszaki áram tárolása és értékesítése a drága csúcsidőben. 
E jelentésben max. 4 órai tárolást jelöltek meg e célból. 

ÁTVITELI 

RENDSZER 

(ÁR) 

ÁR stabilitás 
Az átviteli hálózat valamennyi alkotóelemének szinkronban tartása 
egymással és a rendszer összeomlásának megelőzése 

ÁR feszültség 
szabályozás 

A feszültség fenntartása úgy, hogy a termelési és fogyasztó oldalak között 
ne legyen 5%-nál nagyobb különbség 

ÁR beruházás 
halasztása 

Új átviteli vezetékek és transzormátor állomások kiépítésének (vagy régiek 
kibővítésének) elhalasztása vagy elhárítása egyéb megoldás bevonásával 

ELOSZTÓ 

RENDSZER (ER) 
ER beruházás 
halasztása 

Új elosztó vezetékek és transzormátor állomások kiépítésének (vagy 
régiek kibővítésének) elhalasztása vagy elhárítása egyéb megoldás 
bevonásával 

FOGYASZTÓI 

SZOLGÁLTATÁS 

Fogyasztói 
energia 
menedzsment 

Olcsóbb időszakok betárolt energiájának értékesítése a fogyasztói igények 
irányításával 

Megújuló 
energia 
menedzsment 

Olyan alkalmazások, melyekkel a megújuló energiákat csúcsidőszakban és 
konzisztens szinten állítjuk rendelkezésre 

Áramminőség és 
megbízhatóság 

Feszültségugrások és –süllyedések, valamint olyan áramkimaradások 
megelőzése, amelyek adat- vagy termelési veszteségeket okozhatnak 

 

 

II. A PROBLÉMÁK LEÍRÁSA ÉS AZ ENERGIA TÁROLÁS SZEREPE 

 

II.1 Kihívások az ingadozó betáplálásból adódóan 

Mint fentebb említettük, a villamos hálózaton az összesen rendelkezésre álló 

teljesítménynek minden pillanatban meg kell felelnie a fogyasztási igényeknek. Az ettől 

való eltérések az ellátási biztonság rovására menne. Extrém esetben akár a hálózat teljes 

összeomlása is bekövetkezhetne. A helyi egyensúlytalanságok a hálózatok terhelési 

folyamatainak megváltozását eredményezhetik, amely viszont a vezetékek 

túlterheléséhez vezethet.  

Hagyományos erőművek esetén a generátorok forgó tömegében meglévő 

(tehetetlenségi) energia határozza meg a teljesítménykiegészítés megengedhető 

késedelmét. Az egyenirányítón keresztül történő betáplálás (ide tartoznak a napelemek 
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és szélerőművek is) rendszerint nem rendelkezik e jellemzőkkel, így ezek esetében a 

villamos energia ellátás stabilitásának magasabb követelményeknek kell megfelelnie. 

A legtöbb megújuló energia (szél-, nap-, folyami vízenergia) esetén nem 

képződhet ’készlet’, sokkal inkább az adott pillanatban rendelkezésre álló forrásból 

(szélsebesség, napsugárzás intenzitása, vízáram sebessége és hozama) termelhetünk 

elektromosságot, amely természetszerűleg ingadozik és nem egyezik a mindenkori 

igénnyel (II.1 ábra). Amennyiben e termelés nem éri el a fogyasztás szintjét, akkor 

manapság még a hagyományos hőerőművekkel kell a hiányzó kapacitást pótolni. Viszont 

ha a megújuló energia termelés – megfelelő kapacitás megléte mellett – a kedvező 

körülményeknek köszönhetően megugrana, akkor a fosszilis erőműveket vissza kellene 

szabályozni vagy akár teljesen kikapcsolni, mivel a megújuló energiák CO2-mentességük 

révén előnyt élveznek. A nagyobb szélerőmű kapacitással rendelkező országokban 

(Dánia, Németország) már manapság is előfordulhatnának olyan helyzetek, hogy a 

szélenergiából termelt áram mennyisége meghaladja a völgyidőszaki fogyasztói igényt a 

regionális hálózaton (jellemzően éjszaka). Ez azt vonná maga után, hogy export 

lehetőség nélkül (ami völgyidőszakban elég valószínű) fosszilis erőművek nem 

maradhatnának a hálózaton és még így is korlátozni kellene a megújulók és a kapcsolt 

erőművek termelését. 
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II.1 ábra: Példa a szélenergia betáplálásra a terhelési görbe és szivattyús tározós kapacitás 

mellett 

 
Forrás: Braunschweigi Műszaki Egyetem 

 

A megújulós villamos energia termelés Közép-Európában ma meglévő részaránya 

mellett a jelenlegi szabályozó erőművek (túlnyomórészt fosszilis energiahordozókon 

alapuló hőerőművek) még képesek az ingadozások kiegyenlítésére. A növekvő 

szabályozási szükségletek (részterhelés, ld. fenn) mellett ezek hatásfoka jelentősen 

csökken, amely viszont az egységnyi termelésre jutó károsanyag kibocsátásuk szintén 

jelentősen megugrik. Ennek hatására magasabbak lesznek a karbantartási- és javítási 

igények és költségek, valamint az erőművek élettartamának csökkenésével a fajlagos, 

élettartamra vetített beruházási, ill. a villamos energia (per kWh) költségek is az égbe 

szökhetnek, melyeket végülis a fogyasztókra hárítanak valamilyen formában. Itt 

meggondolandó, hogy a térségünkre jellemző régebbi erőművek hatásfoka már eleve 

alacsony a mai viszonylatban és terheléskövető üzemmódra nem is igazán alkalmasak. 

A megújulókból történő villamos energia termelés arányának növekedése mellett 

a rendelkezésre álló szabályzó kapacitások elégtelenek lesznek és mindehhez jön még, 

hogy korukból adódóan a ma termelő hőerőművek jó része belátható időn belül 

kivonásra kerül. A változó keretfeltételeket az erőműpark felújításakor súlyozottan 
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figyelembe kell venni, mivel az ilyen jellegű beruházások hosszútávon meghatározzák a 

lehetőségeket. 

Az arra alkalmas régiókban – mint fentebb röviden, ill. később részletesebben 

látjuk – már régebb óta alkalmazzák a szivattyús tározókat hálózati szabályozás céljából. 

De pl. még a Németországan meglévő szivattyús tározó kapacitás (kb. 7,000 MW, 

jellemzően 4-8 órás hasznosítással – ami pl. Magyaroszág napi csúcsfogyasztását is 

fedezné...) közel sem elegendő csak kiegyenlítésre, már a mai műszaki feltételek mellett 

sem. Csak egy szolgáltató (Vattenfall) szabályozási területén szükség lenne valamennyi 

energiatárolási kapacitásra, s persze nem órákra, hanem alkalmanként akár több mint egy 

hétre is. A jövőben igen nagy energia tároló kapacitások beépítése lesz szükséges, hogy a 

völgyidőszaki termelési feleslegeket a csúcsfogyasztás idejére megfelelő időben, 

minőségben és hatásfokkal transzferálhassák a rendszerirányítók. 

A szivattyús tározók állomáshelyének komoly földrajzi korlátai vannak és a 

népesség ezek iránti csekély fogadókészsége is csekélynek mutatkozik – még a sokkal 

jobb adottságokkal rendelkező Németországan is, nemhogy hazánkban, ahol már hosszú 

évek óta sikertelenül próbálkoznak a szivattyús tározás meghonosításával (ld. alább). 

Ezért a döntéshozók ma már széleskörben indokoltnak látják új megoldások, 

technológiák bevonását a termelés és fogyasztás kiegyenlítésére, s így az energiatárolást 

tekintve is. A hosszabb idejű és nagy kapacitású tárolási megoldások mellett ide tartoznak 

a termelés és fogyasztás szabályozásának új módszerei is. 

Elegendő tárolási kapacitás nélkül a jövőben még az erősen ingadozó megújuló 

energia termelésnek is részt kell vállalnia a rövidtávú hálózati szabályozásban, azaz a 

stabil hálózati üzem érdekében pl. a szélturbinákat is vissza kellene terhelni, hogy 

pozitív/negatív szabályzókapacitást nyújthassanak – még akkor is, ha az üzemeltető 

jövedelmét/profitját ez erőteljesen károsítja, a befektetéskor még valószínűleg nem 

ismert feltételek mellett. Egyes országokban – pl. Írországban – ez a rendszer már 

működik is. A megújulós törvények a legtöbb Európai Úniós országban az ilyen jellegű 

visszaszabályozást csak a hálózatfüggő szűk keresztmetszetekkor teszik lehetővé – 

hazánkban ez is egy a túl gyakran változó keretfeltételek közül, amelyek a beruházni 

kívánó vállalatokat egyelőre elijesztik a nagyobb összegek hosszútávú lekötésétől. 
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Németországban pl. a 2009-es megújuló energia törvény kimondja, hogy a szélpark 

üzemeltetők egy kiegészítő bónuszban részesülnek, ha részt vesznek pl. a hálózat 

frekvenciaszabályozásában. A bioenergia források esetében adott a betárolt készletről 

való szabályozott energia termelés, ennek ellenére ezen beruházásokat sem valósítják 

meg egyelőre következetesen. Ezeknél a jellegükből logikusan adódó viszonylag kisebb 

méretek miatt – a betáplálási tarifák racionalizálása mellett – az összefogás, csoportkénti 

megjelenés szükséges, hogy mint kvázi virtuális nagyerőműként jelenjenek meg a piacon. 

Az ilyen üzemek teljesítményének részesedési lehetőségeiről mindazonáltal nagy még a 

vita, mivel részben konkurrálnak a nyersanyagokért a közlekedési ágazattal és/vagy az 

élelmiszeriparral. Közép-Európában ezért nagy valószínűséggel hosszútávon is a nap- és 

szélenergia fogja uralni a megújuló energia forrásokból való termelés piacát. 

A fentebb – és az ezt megelőző Pályázati tanulmányban – már taglalt, egyre 

nagyobb részt a megújuló energiaforrásokra alapozott új villamos energia termelési 

szerkezet tervezésekor és kialakításakor nem szabad megfeledkezni azok hatásairól a 

rendszerszabályozásra. Ezek nagyarányú alkalmazása Csökkenti a rendszer inerciájának 

jótékony hatását. A hagyományos erőművek, gőzturbinák generátorainak nagy súlyú, 

állandó fordulatszámra beállított forgó tömegei a rövid idejű változásokat jól tudják 

kompenzálni. A megújulók legtöbbjénél hiányzik ez az inercia. Ennek pótlásáról a „primer 

frekvencia szabályozás” új eszközeivel kell gondoskodni. Területileg is áthelyződik fent 

jelzett inercia, azaz a primer frekvencia szabályozás hatása – érvényesülése. Nem a 

meglévő nagy erőművek telephelyén vagy azok közelében létesülnek a megújulók. A 

területi inerciasúlypontok áthelyeződése miatt a hálózati szabályozási egyensúly 

helyreállítási igényének meghatározásánál figyelembe kell venni az átviteli hálózat 

esetleges akadályait, például a felmerülő veszteségek nagyságát is. Az új kiegyenlítő 

energia lehetőségek közvetlenül a megújulók és a csúcsterheléseket okozó fogyasztók 

szomszédságába telepíthetőek. A helyszíneltolódások növelik a lassúbb szekunder 

frekvencia szabályozás iránti követelmények javítását is. Növekszik a gyorsabb és 

nagyobb teljesítményű szekunder szabályozási tartalékok iránti igény. A rendszer 

terhelésében ugyanis az időjárástól függő megújulók (szél, nap) sokkal gyorsabb és 

nagyobb ingadozásokat okoznak. Az itt felsorolt hatások a primer és szekunder 
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frekvencia szabályozási tartalékok múltbeli és jelenlegi összehangolására, javítására, 

valamint a kapcsolódó infrastruktúra ésszerű fejlesztésére hívják fel a figyelmet. 

 

II.2 A kapcsolódó infrastruktúra fejlődése 

Az energia tárolásának alkalmazása nagyban függ a hálózat szerkezeti 

adottságaitól is, mivel a villamos energia ellátás csak egy része a teljes infrastruktúrának, 

ami elsősorban az adott ország ipari fejlettségi szintétől és a földrajzi adottságoktól is 

nagyban függ. 

Magyarország villamos hálózata az ENTSO-E-ben került integrálásra. Az ENTSO-E-t 

(European Network of Transmission System Operators for Electricity ~ villamos átviteli 

rendszerirányítók európai hálózata) 2008-ban Brüsszelben alapították 42 átviteli 

rendszerirányító aláírásával 6 korábbi regionális szövetkezés (ETSO, ATSOI, UKTSOA, 

NORDEL, UCTE és BALTSO) utódaként, 2009. július 1-én lépett életbe. Fő feladatai a 

hálózati szabályok kidolgozása és életbe léptetése, az átviteli hálózatok irányítóinak 

együttműködését szolgáló eszközök megteremtése, egy tízéves fejlesztési program és 

ennek évenkénti munkaterveinek kidolgozása, ill. az éves jelentések és termelés 

megfelelési előrejelzéseinekk (nyári-téli lebontásban) elkészítése. Fő céljai: 

ellátásbiztonság, a Belső Energiapiac igényeinek kielégítése, és piaci integráció 

előmozdítása, releváns kutatási és fejlesztési (K+F) projektek és az átviteli infrastruktúra 

közelfogadásának promóciója, tanácsadás az energiapolitika döntéshozói és egyéb 

érdekeltjei felé. 

Az ENTSO-E-t 5, a korábbi szövetségekből eredő regionális csoportra osztották. 

Magyarország (a MAVIR – Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. – 

révén) a ’Kontinentális Európa’ nevű csoport tagja – ld. II.2 ábrán –, ami az 1951-ben 

alapított UCTE ((Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity ~ villamos áram 

átviteli koordinációs szövetség) utódja, 24 ország 29 átviteli rendszerirányítójával. E 

csoport a ’Kontinentális Európa szinkronhálózatát’ üzemelteti, amely a világ legnagyobb 

elektromos szinkronhálózata 24 országának több mint 400 millió fogyasztójával. 2009-

ben e területen 667 GW teljesítmény volt hálózatra csatolva, amelyből kb. 80 GW 

tartalékkapacitással. 
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Az energia tárolás alternatívájaként, vagy még inkább annak kiegészítéseként 

elképzelhető a nagyobb teljesítmények kiterjedtebb területű kiegyenlítése. Itt 

mindazonáltal nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy valamennyi európai ország 

megújuló energia bővítési stratégiája nagyon hasonlóan alakul, így előreláthatólag 

nagyobb egyidejű túltermelési- és hiányszituációk léphetnek fel akár több országra is 

kiterjedően. Ezért abból kell kiinduljunk, hogy a jövőben egyre nagyobb távolságokat kell 

ilyetén leküzdeni ahhoz, hogy az egymástól időjárásilag független régiókat – amelyek 

emellett eltérő terhelési jellemzőkkel is rendelkezhetnek – csatlakoztatni lehessen. 

 

II.2 ábra: Az ENTSO-E, ill. csoportjainak térképe 

 
Forrás: http://www.udo-leuschner.de 

 

 

A különböző tanulmányokból arra lehet következtetni, hogy amennyiben a 

kiegyenlítés európaszerte megoldhatóvá válna, a kritikus ingadozások jelentős részét ki 

lehetne egyenlíteni – különösen a szélenergia esetén. Viszont a szabadvezetékek további 

kiépítését gyakorlatilag valamennyi ország lakossága már régebb óta ellenzi, így 

http://www.udo-leuschner.de/
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számottevő politikai támogatás nélkül nehezen elképzelhető, hogy az ehhez szükséges 

átviteli teljesítmény elég gyorsan rendelkezésre fog állni. A manapság szokásos 

váltóáramú technológiák műszaki alternatívájaként szóba jöhet még a magas feszültségű 

egyenáram ’szállítása’ annak érdekében, hogy nagyobb mennyiségű villamos energiát 

nagy távolságokra minél kisebb veszteségekkel tudjuk továbbítani. 

 

II.3 Energiagazdálkodási szempontok 

A villamos energia ellátásnak különböző, néha ellentétes optimalizálási céloknak 

kell megfelelnie. Alapesetben a legkedvezőbb árú energiát kell szolgáltatni. Szabad 

piacok esetén ez garantálja a lehetőleg minél nagyobb számú résztvevő szabad 

hozzáférését és likviditását. A fizikai szállításnak nagyon megbízhatóan kell történnie. 

Mivel egyre több területen az áramellátás biztonsági szempontokból is elengedhetetlen, 

közel 100%-os rendelkezésre állást követelnek meg. Ezt a szabályozó (néhány perces 

tartamú) és tartalék (hosszabb idejű) teljesítmények alkalmazása teszi lehetővé. 

 

Menetrend szerinti szolgáltatás és ingadozó betáplálás 

A villamos közszolgáltatásban a menetrend szerinti termelés jelenti az ellátás 

szabályozását. Ennek nyilvános kereskedelme nagyon szigorú versenyt eredményez. Az 

energia tároló alkalmazások pénzügyi hozama az energiaárak időbeli ingadozásából 

(’Spread’) adódhat, mely szerint az olcsó időszakokban betöltött villamos energiát 

később drágábban lehet ismét a hálózatra visszaértékesíteni. A kereskedelmi ügyletek 

lezárásával a menetrend szolgálja a hálózat üzemeltetésének tervezését. Ezt az 

előrejelzéstől eltérően betápláló termelő egységek – jellemzően szélparkok – igencsak 

megterhelik, és ez a rendszerirányítást jelentősen megnehezíti. 

 

Szabályozó teljesítmény 

Még az ingadozó betáplálás nélkül is szükség lenne a különböző időszakokban 

lehívható szabályozó energiára a rendszer kiegyenlítéséhez. Amíg az UCTE/ENTSO-E 

szövetségek bővítése a szabályozó energia fajlagos igényének csökkenéséhez vezetett, 

ezen igény az ingadozó betáplálás arányának növekedésével ismét ismét emelkedik. A 
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szabályozó energiák piacán az energia tárolási technológiák alkalmazása profitot 

eredményezhet. Itt viszont a teljes erőműpark – jelenleg még igen jelentős mértékű – 

forgótartalék kapacitásával versenyeznek. Más kérdés, hogy a tárolási alkalmazásokkal e 

tartalékokat idővel (az öreg és alacsony hatásfokú erőművek bezárásával) ki lehetne 

iktatni, amely környezetvédelmi és gazdasági előnyökkel is járna. 

 

Tartalékteljesítmény 

A néhány percig tartó, de folyamatosan szükséges szabályozó energia mellett az 

egyelőre ritkábban fellépő ’vészhelyzetekben’ tartalék kapacitásra is szükség van – 

ugyanakkor fel kell ismerjük, hogy e szituációkkal sajnos egyre gyakrabban találkozunk. 

Ez esetben a nagyobb teljesítmény hosszabb időn (órákon, de akár napokon) keresztül 

szükségeltetik. Manapság egyelőre a kisebb fajlagos termelési költségű megoldásokat 

(elsősorban gázturbinák) vetik be ilyenkor, de ezek környezetvédelmi és ellátásbiztonsági 

aggályai miatt hosszútávon meg kell változtatni a tartalákteljesítmények szerkezetét. 
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III. AZ ENERGIA TÁROLÁSI ALKALMAZÁSOK HASZNOSÍTÁSI 

LEHETŐSÉGEI – HATÁSMECHANIZMUSOK ÉS CSELEKVÉSI 

STRATÉGIÁK 

Bár már a Bevezetőben erről ejtettünk szót, fontosnak tartjuk a téma bővebb 

kidolgozását.  

Az igény szerinti különböző teljesítményektől, tároló kapacitásoktól és 

megoldandó feladatoktól függően alkalmazhatjuk az energia tárolási technológiákat 

központilag – főként az átviteli hálózaton – és decentralizált, ún. elosztott módon az 

elosztó hálózaton, ill. akár hálózatfüggetlen szigetüzemmódban is. 

 

III.1 Az átviteli hálózat központi alkalmazásai 

A nagyobb teljesítménytartományú, közép- ill. hosszútávon szükséges energia 

tárolás esetén lényegében három fő alkalmazási lehetőséget különböztethetünk meg a 

hálózatra telepített technológiákkal: (a) Központi nagytározók a szabályozási feladatok 

és energiakereskedelem részére, (b) Központi nagytározók a hosszabb idejű 

termeléskiesések áthidalása és a szezonális hatások kiegyenlítése végett és (c) 

Puffertelepek és a hálózati betáplálás szabályozása 

 

III.1.a Központi nagytározók a szabályozási feladatok és energiakereskedelem részére 

A központi energia tároló alkalmazásra kerülhet az alacsony változó-költség 

hányadú erőművek – és ide tartoznak pl. a szélerőművek is – völgyidőszaki (azaz alacsony 

áramár időszaki) termelésének későbbi, a csúcsfogyasztás drága időszakában történő 

értékesítése céljából.  

A tárolási technológia bekerülési költségeinek a betárolási ár (töltési szakasz) és 

az értékesítési ár (kisütési szakasz) különbségéből kell a befektető által meghatározott 

időn belül megtérülnie, természetesen a hatásfok veszteség és az üzemelési- és 

karbantartási költségek figyelembevételével.  

A III.1 ábra a villamos áram nagykereskedelmi piacára irányuló tipikus energia 

tárolási alkalmazást mutat be a European Energy Exchange (EEX) példáján keresztül, 
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mivel hazánkban az energia tárolás gyakorlatilag teljes hiánya miatt a hazai börzén ez a 

hatás egyelőre nem tapasztalható. 

Az ábrán a bordó oszlopok a töltési időszakokat jelölik– melyekben betároljuk az 

energiát –, a kék oszlopokkal megjelenített termelési/betáplálási időszakokat – kisütési 

szakasz –, valamint a sárga vonal az EEX mindenkori árát mutatja. Ebből igen jól kivehető, 

hogy az alacsony fogyasztású és áramárú völgyidőszakokban (pl. hétvége, éjszakák) az 

energia betárolásra kerül, majd a magas fogyasztású időszakokban (hétköznap 

napközben) a hálózatra visszatáplálja az eltárolt villamos energiát. A sárga vonalat 

követve láthatjuk, hogy ez utóbbi pontosan egybeesik az EEX árainak csúcsaival is. 

 

III.1 ábra: Egy központi energia tároló heti működése tisztán ’csúcslevágási’ üzemmódban 

 
Forrás: EWI 

 

Az energia tároló ezáltal tendenciózusan gondoskodik a napközbeni fogyasztási 

igény- és áringadozások kisimításáról, mivel az olcsóbb időszakok termelésfeleslegét be 

tudja fogadni és ezt később drágábban, mint kiegészítő árammennyiséget a magasabb 

fogyasztási igények kielégítésére tudja fordítani a piaci viszonyoknak megfelelően. Ebből 
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kikövetkeztethető, hogy a tárolási kapacitások növekedésével az árkülönbségek 

csökkenni fognak – a kereslet-kínálati mechanizmusnak megfelelően, mivel ugyanazt a 

piacot célozzák –, ami akár odáig is vezethet, hogy egyes technológiák gazdaságossági 

mutatói nem teszik lehetővé az ilyen irányú alkalmazásukat. Emellett viszont nem szabad 

megfeledkezni az ingadozó teljesítményű áramtermelők arányának várható jelentős 

növekedéséről, melynek eredményeképpen a kiegyenlítési szükséglet is meg fog ugrani. 

A hosszútávú befektetést igénylő energia tárolás beruházási projekteknél így a hatások 

összességét nem szabad szem elől veszíteni. 

 

III.2 ábra: Szinkronzóna szabályozás 

Forrás: MAVIR 

 

Amennyiben egy energia tároló a megcélzott kihívásoknak megfelel, úgy az 

üzemeltetőnek lehetősége lesz az idevonatkozó piacokon szabályozó energiát és egyéb 

rendszerszolgáltatásokat is nyújtani. A következő rendszerszolgáltatások jöhetnek szóba 

egy energia tároló esetén (III.2 – III.3 ábrák): pozitív és negatív primér szabályozás (10 
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másodpercen belüli készenlét max. 15 perc időtartamra), pozitív és negatív szekunder 

szabályozás (1 percen belüli készenlét max. 60 perc időtartamra) és pozitív és negatív 

tercier – ’perces’ – szabályozás (15 percen belüli készenlét hosszabb időtartamra), 

valamint meddő teljesítmény kompenzáció, ill. a ’feketeindítás’, amely pl. egy hálózati 

összeomlás után teszi lehetővé a termelőegységek újraindítását. A primér tartalékként 

való rendelkezésre állást az itt megkövetelt dinamika okán egyelőre csak az akkumulátor 

típusú energia tárolási technológiák tudják biztosítani. Az egyelőre leggyakoribb 

szivattyús energia tárolást adottságainál fogva gyakran szekunder tartalékként 

hasznosítják. Más technológiák – mint pl. a sűrített levegős tárolás – legalább 15 percet 

igényelnek, mire le tudják adni teljes teljesítményüket, így esetükben csak a tercier 

tartalékként való bevetés jöhet szóba. 

 

III.3 ábra: Rendszerirányítási tartalékok 

Forrás: MAVIR 
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Az effektív teljesítmény leadásakor vagy felvételekor (töltés, ill. kisütés) a meddő 

energia szabályozása mindig lehetséges. Érdekesnek mutatkozik mindazonáltal az olyan 

üzemmód, amelynél a meddő teljesítmény szolgáltatás ill. –felvétel effektív teljesítmény 

nélkül is lehetséges (fáziseltolás). Jelenleg ez csak szivattyús tározóknál, ill. egyes 

akkumulátor jellegű technológiáknál (pl. VRB) működhet. A levegősűrítéses 

technológiánál pl. ehhez először le kellene választani a turbinát a generátorról. 

A feketeindítás képessége gyakorlatilag minden energia tárolási technológiánál 

adott. Mivel ezen szolgáltatások kínálata a teljes hálózatot tekintve viszonylag magas, 

ezek a tárolási alkalmazások gazdaságossá tételében egyelőre csekély szerepet játszanak, 

csak kiegészítő lehetőségként jönnek szóba. 

 

III.1.b Központi nagytározók a hosszabb idejű termeléskiesések áthidalása és a szezonális 

hatások kiegyenlítése végett 

A megújuló energia termelés további kiépítése mellett adódik a kérdés, hogy a 

jövőbeni szezonális kínálati ingadozásokat – úgy a túltermelést, mint a hiányszituációkat – 

hogyan tudnák kordában tartani. A kizárólag e célból létesített energia tárolóknak 

hatalmasnak kellene lenniük – GW méretű teljesítménnyel és több napos, de akár 1-2 

hetes betárolási kapacitással –, viszont évente mindösszesen néhány töltés-kisütési 

ciklusra lenne szükség (bár ezek száma is várhatóan emelkedni fog). Mivel az energia 

tárolás a nagyon magas beruházási költségek miatt csak akkor lehet gazdaságos, ha 

gyakran hasznosításra kerül, ezért önmagában ezen alkalmazás nem célravezető, csak 

kombinálva a naponta ismétlődő szabályozási feladatokkal. Ez az alternatíva is csak akkor 

jöhet szóba, ha a technológia lehetővé teszi, hogy a kapacitás jelentősebb növelése csak 

csekélyebb többletköltséggel jár (alacsony fajlagos növekményköltség). 

 

III.1.c Puffertelepek és a hálózati betáplálás szabályozása 

Ugyancsak sok vita tárgya – bár a gyakorlatba ma még igen ritkán kerül átültetésre 

–, hogy az energia tároló technológiát ’pufferként’ hasznosítsák, közvetlenül az energia 

termelő egység (nagyerőmű, hatalmas szélpark, ...) mellé telepítve. A teljes hálózatot 
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figyelembe véve – méret- és kiegyenlítési szempontok miatt is – mindenképpen 

logikusabbnak tűnik a nagy energia tárolók hálózatra való telepítése. 

Még azon országok esetén is, ahol már a közeljövőben számolhatnak a tengerbe 

épített óriási (’offshore’) szélparkok termelésével – és e viszonylag rövid idő alatt a 

messzebb eső fogyasztóközpontokba való energia szállítás nem megoldott 

hálózatfejlesztés nélkül –, csak átmenetileg lehet szükséges, de nem gazdaságos az ilyen 

pufferek kiépítése a megtérülési idő miatt. 

 

III.2 Decentralizált (elosztott) alkalmazások 

A villamos energia ellátás szerkezeti váltásával összefüggésben, de az új energia 

tárolási technológiák és modern inverek/konverterek (áramátalakítók) által is támogatva, 

különösen az elosztó hálózattal kapcsolatos sokrétű tárolási alkalmazás igen közeli 

eljövetelét jósolják a szakemberek. 

A jövőbeni energiakoncepciót az egyre növekvő arányú megújuló energia 

forrásokon és decentralizált kapcsolt erőműveken alapuló termelés alakítja már most is, s 

ezek megtermelt energiájukat az alacsony- és középfeszültségű hálózatra táplálják be. A 

hálózatokat és az ehhez kapcsolódó rendszerszolgáltatásokat ezen változási folyamatok 

irányításakor súlyozottan számításba kell venni. Emellett ez az EU ’Okos Hálózatok’ nevű 

Stratégiai Kutatási Feladatának (Strategic Research Agenda ’Smart Grids’) kiemelt témája 

is, amely e terület kutatási keretfeltételeit határozza meg. Az elosztott energia ellátás 

arányának növekedésével párhuzamosan az elosztó hálózati tárolási igények is 

szükségszerűen emelkedni fognak. Ez különösen jellemző lesz a megújuló energiás 

termelésre (nap, szél), amelyek csak akkor állítanak elő energiát, ha a forrás 

rendelkezésre áll adott helyen, adott időben, megfelelő mennyiségben (pl. túl erős 

szélnél is leállnak a szélturbinák). De a kapcsolt termelésnél is szükség lesz energia 

tárolásra, mivel a hő- és villamos energia felhasználása időben gyakran eltér egymástól 

(pl. téli időszakban a háztartási fűtésre – így a távfűtésre – éjszaka is szükség van, amikor 

az áramfogyasztás jelentősen lecsökken). 

Az elosztott energia tárolás lehetőségei igen sokoldalúak, így a hálózaton 

szétszórt tárolási alkalmazások a helyi szabályozási feladatok mellett még az átviteli 
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hálózat fölérendelt feladataira is bevethetőek (pl. ’virtuális nagytározók’ révén, aholis a 

sok kisebb tárolót klaszterba fognak össze), s így a rendszerszolgáltatások kínálatából is 

kivehetik részüket. Az alkalmazási lehetőségek palettáját a III.4 ábra szemlélteti. 

 

 

III.4 ábra: Elosztott energia tárolási alkalmazások lehetőségei 
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Multifunkciós tárolási rendszerek 

A legtöbb esetben lehetőség – de a gazdaságossági szempontok miatt inkább 

szükség – lesz egy bizonyos energia tárolási berendezés nem csak egy, hanem több – fent 

nevezett – célú alkalmazására. Így pl. egy ’szimpla’ szünetmentes áramforrás 

technológiát – melyre egyébként csak az igen ritka hálózati zavarok esetén van szükség – 

a fennmaradó készenléti idejében hálózati visszhatások enyhítésére is hasznosíthatunk, 

vagy persze a lehetőségek keretein belül – virtuális hálózatba csatlakoztatva más 

tárolókkal – akár rendszerszolgáltatások nyújtására is alkalmazhatunk. Az egyes 

tárolórendszerek több feladatra való bevetése természetesen az energia tárolás igen 

magas fokú menedzsmentjét feltételezi, hogy a fenti példánál maradva a szünetmentes 

technológia az áramellátás megszakítása esetén elsődleges feladatát is el tudja látni. 

Ezáltal igencsak meggondolandó egy valamivel nagyobb tárolási kapacitás választása az 

adott alkalmazásra, hogy e multifunkciós hasznosítás a berendezés megtérülését 

jelentősen javíthassa. Az erre alkalmas tárolási technológia kiválasztása nagyban függ az 

egyáltalán előfordulható alkalmazási szcenárióktól. A tárolórendszerek e kategóriájához 

tartoznak pl. a jövő elektromos járműveinek akkumulátorai, melyeknek elsődleges 

feladata a jármű meghajtásának biztosítása, viszont mivel a jármű idejének jelentős részét 

(és akkumulátorát) a hálózatra csatlakoztatva tölti, ezen idő alatt egyéb feladatok 

sokaságát (pl. éjszakai termelés felvétele) végezheti el. Ezt bővebben a külön az ezzel a 

témával foglalkozó fejezetben taglaljuk. 
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IV. VILLAMOS ENERGIATÁROLÁSI TECHNOLÓGIÁK: 

JELENLEGI HELYZET ÉS JÖVŐBENI FEJLESZTÉSI POTENCIÁL 

 

Bár alábbi koncepciók és információk némelyike fentebb már említésre került, 

ezek újbóli felidézését e fejezethez való kapcsolódásuk miatt fontosnak tartjuk. 

Az elektromos energia tárolásának legkülönfélébb módjait és alkalmazásait 

ismerjük. Ez kiterjed a mikrorendszerektől a háztartási alkalmazásokon és közlekedésen 

át egészen a villamos energia ellátás óriásberendezéseinek teljes spektrumára. 

Jelen tanulmány lényegileg elsősorban a villamos energia ellátási rendszerek 

alkalmazásaira összpontosít.  

Társadalmunk két jelentős kihívás igen sürgős megválaszolásának kényszere előtt 

áll: a) a primer energia importtól való fokozatos és végül teljes függetlenedés, b) 

szerződésbeni kötelezettség (Kioto, Rio) a légköri szennyezések – főként CO2 – radikális 

csökkentésére. Ebből következően – mind az energiatermelési, mind a -fogyasztói oldal 

hatékonyságnövelése mellett – különösen nagy szükség lesz a hazai megújuló energia 

termelés arányának folytatólagos növelésére. Az erre vonatkozó intézkedéseket „A 

megújuló energiaforrások elterjedésének hatása a villamosenergia-rendszer 

szabályozására, a problémák és a hiányosságok feltárása” c. megelőző tanulmány tárta 

fel. 

Elektromos hálózatok megújuló forrásból való betáplálásakor – amely, mint pl. a 

nap- és a szélenergia esetében szezonális és időjárási körülményektől függ – a gyorsan 

ingadozó energiatermelés és a munka- ill. életciklusoktól nagyban függő fogyasztás 

mértéke közötti különbség kiegyenlítése elkerülhetetlen kihívást jelent. A megújuló 

energia termelés további kiépítésével – amely pontosan nem tervezhető, de mindenkori 

termelése azonnal hasznosítható a fogyasztási igényektől függetlenül – a rendszer 

rövidtávú rugalmasságának jelentősége egyre nő. Ehhez még kényszerűen hozzájön az 

előrejelzett és a tényleges teljesítmény közötti – sokszor jelentős – eltérés, amely a 

jelenlegi szabályozás mellett hatalmas büntetéseket is vonhat maga után. 

A rendszer stabilizálásához így megfelelő szabályozó- és kiegyenlítő teljesítmény 

szükséges, melyet ma még gyakorlatilag kizárólag hőerőművekből állítanak 
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rendelkezésre. A szabályozási igény növekedésével (részterheléssel) hatékonyságuk 

mindazonáltal jelentősen csökken, így ezen erőművek fajlagos károsanyag kibocsátása 

megnövekszik, ill. ezzel egyidejűleg kopásuk is felgyorsul és így élettartamuk lecsökken. 

Ezek eredményeképpen az áramtermelés fajlagos költségei megemelkednek. Itt 

meggondolandó, hogy sok ilyen erőmű élettartamának vége előtt áll és az új 

befektetéskor a hosszútávú gazdaságosság elsőrendú szempont, melyet a terjedő 

megújulók által változó keretfeltételek figyelembevételével kell vizsgálni. 

Elviekben az energia tárolása lehetővé teszi az energia termelésének és 

fogyasztásának szétválasztását, amely azon ma még érvényes gondolkodásmódnak is 

ellentmond, hogy a mindenkori fogyasztási igénynek megfelelő termelési kapacitás azon 

pillanatban tetszés szerint rendelkezésre álljon. A rendszer megfelelő kialakítása 

hozzájárulhat, hogy a kiegyenlítés régión túli szinten is lehetővé váljék. 

Nemzetgazdaságilag kivitelezhető és fenntartható megoldásként egy gyorsan 

szabályozható erőművi kapacitásra, hálózatkiépítésre, teljesítményszabályozásra és 

tárolók alkalmazására kell törekedni. A megújuló energiák további kiépítése felveti a 

kérdést, hogy a jövőben várható akár hosszabb idejű termelési ingadozásokat – napokig, 

hetekig tartható felesleg- ill. hiányhelyzetek előfordulását – meg kell tudni oldani. Az 

energia tárolók itt is hozzájárulhatnak a problémák megoldásához. 

A fentebb említett kihívások a közlekedési szektor teljes átgondolásához kell 

vezessenek, azaz a fosszilis üzemanyagoktól való fokozatos, majd teljes függetlenedést 

kell szem előtt tartani. Az elektromos meghajtású járművek folyamatos elterjedésével a 

mobil energia tárolás igénye is egyre növekszik. Itt elsősorban modern (lítiumos) 

akkummulátorok és/vagy hidrogénüzemű üzemanyagcellák jönnek szóba. Az elektromos 

járművek – elterjedésük gyorsaságától függően – akár már középtávon jelentős tárolási 

potenciálként szolgálhatnak, pl. az éjszakai árammal való feltöltéssel, így nem kellene 

visszaszabályozni nagyobb erőműveket. Az okosmérés által a betárolt energiát nem csak 

a forgalomban, de akár álló helyben is hasznosítani lehet a hálózatra való visszatáplálás 

által. 

Jelen fejezet feladata a villamos energia ellátás ma előrelátható tárolási 

megoldásainak áttekintése, ezek műszaki-gazdasági jellemzőinek leírása a különböző 
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alkalmazások függvényében, valamint a célközönség (klaszter célcsoportok), a 

nyilvánosság – és esetleg a politikai szereplők – számára olyan kiegyensúlyozott 

tájékoztatás biztosítása, amely segítséget nyújt a terjedő megújuló energiák termelésével 

összefüggő problémák megoldására is. 

 

A megújuló energia termelés fokozatos bővítésével kapcsolatos energia 

tároláshoz különböző energiaformák, ill. tárolási módozatok vehetünk figyelembe (a 

magyarországi viszonyokra és alkalmazhatóságra tekintettel itt emelkedő fontossági 

sorrendben – kiemelve a 3, később legnagyobb részletességgel taglalt technológiát): 

 Hőenergia (olvasztott só, gőz, jég) 

 Elektromos (szuperkapacitás, mágneses szupravezetők) 

 Mechanikus (sűrített levegő, lendkerék, rugós) 

 Kémiai (hidrogén) 

 Helyzeti energia –(vízenergia több formája, pl. SzET) 

 Elektrokémiai 
o Hagyományos akkumulátorok (Pb, NiCd, NiMH) 
o Modern belsőtárolású akkumulátorok (Li ion, NaS) 
o Modern külsőtárolású, folyadéksavas akkumulátorok (Pl. VRB, ZnBr) 

 

Jelen tanulmányban elsősorban csak az elektromosan reverzibilis tároló 

technológiákat vettünk figyelembe, azaz olyanokat, melyekbe a villamos energiát be 

tudjuk vezetni, majd igény szerint a rendszerveszteségek levonásával újra villamos 

energiát tudunk felszabadítani, bár maga az energia különböző formákban kerül 

tárolásra. Más technológiáknál a villamos energiát átalakítva hőenergiát tudunk 

hasznosítani (pl. villamos árammal való fűtéskor, vagy hűtőházak üzemeltetésénél), de 

ezekkel jelen tanulmányban nem foglalkozunk. 

Alább felsoroljuk valamennyi manapság ígéretesnek tartott technológiát főbb 

jellemzőikkel, ábráikkal és utalásokkal, azonban részletes információt, műszaki és 

gazdaságossági ismertetést csak arról a három technológiáról közlünk, amelyek valamely 

formában már felmerültek mint a hazai energia tárolási szükséglet lehetséges 

megoldásai. 

Előzetesnek nézzünk néhány érdekes ábrát a különböző technológiák 

történetéről, mai helyzetéről és fontosabb paramétereiről. 
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IV.1 ábra: A villamosenergia-tárolás történeti fejlődése technológiák szerint 

 

Az ábrán felismerhető a szivattyús tározás fentebb ismertetett történelmi uralma 

a modern technológiák ’90-es években kezdődött és az ezredforduló után felgyorsult 

elterjedésével. 

 

IV.2 ábra: A világszerte beépített villamos energia tárolási kapacitás 

 
Forrás: Fraunhofer Institut (2011)1 
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IV.3 ábra: Energiatárolási technológiák alkalmazási területe a teljesítmény és 
tárolókapacitás függvényében 
 

 
Forrás: ESA (Villamos Energia Tárolási Szövetség) 

A kék terület (viszonylag kis teljesítmény, viszonylag csekély ideig) az 

áramminőséget és szünetmentes tartalék áramforrást biztosító technológiákat takarja, a 

zöld a forgótartalékra és a hálózat stabilitására vonatkozik, míg a leghosszabb idejű, 

legnagyobb teljesítményt kínáló technológiák az energia szabályozás területén 

alkalmazhatók. 

 

IV.1 Hőenergia tárolás 

Mivel e téma kapcsolata tanulmányunkkal közvetett, viszonylag röviden foglaljuk 

össze. A hő- és villamosenergia szoros kapcsolatán túl, sok ipari-vegyi folyamatnál 

melléktermékként keletkezik hő, amelyet nem mindig lehet a keletkezés időpontjában 

felhasználni, ezért tárolásáról célszerű gondoskodni. Ezen túlmenően számos területe 

van és lehet a hőenergia tárolásának pl. a napkollektorok esetében. Műszaki megoldásai - 

nagyrészt - közismertek, jelentőségük az energiaárak növekedésével egyre fontosabb.  



A villamos energia tárolás részletes bemutatása, technológiák összehasonlítása, valamint 
szükségességének indoklása a megújuló energia termelés arányának növekedésével 

 

 

 34 / 106 

A hőenergia tárolására jónéhány technológia létezik, de mindegyikben közös, 

hogy – akár villamos energia segítségével való átalakítás után – a keletkezett hőt 

valamilyen közegben tárolják későbbi felhasználásra, pl. az éjszakai és nappali 

energiatermelés- és igény közötti kiegyenlítés céljával. Ez a tárolás történhet a környezeti 

hőmérsékletnél magasabb (fűtés, melegvíz) és alacsonyabb hőmérsékleten is (hűtés, 

légkondicionálás), mindkettőre bemutatunk egy-egy modern példát.  

A magasabb hőmérsékletű oldal legelterjedtebb példája a napkollektor, ezt a 

technológiát igazából már több évtizede alkalmazzák, ill. az elektromossággal nincs is 

szorosabb kapcsolata, ezért bővebben nem is térünk ki rá. Érdekesebb viszont az 

olvasztott sóval való villamos áram előállítás. E technológiánál vályús napkollektorok 

segítségével – melyben a folyékony só a koncentrált napenergia által 566°C-ra hevül – 

megolvasztják a sót (olvadáspont: 131ºC), melyet egy erősen szigetelt tárolótartályban 

tartanak addig, amíg szükség lesz a villamos áramra pl. megújulók esetében kedvezőtlen 

időjárási viszonyok bekövetkeztével. A jelenlegi tárolótartályok már akár egy hetes 

betárolást is lehetővé tesznek. Amikor igény jelentkezik erre az áramforrásra, az 

olvasztott sót már hagyományos (fosszilis- vagy atomerőművekből ismert) módon 

gőzfejlesztő és –turbinák segítségével áramot termelnek. Egy 100 MW kimenő 

teljesítményű turbinához kb. 4,000-4,500 m3-es (!) tárolótartályra lenne szükség. 

Manapság Európában csak Spanyolországban látunk erre ipari létesítményeket, ld. alábbi 

ábrán. 

 

IV.4 ábra: Vályús napkollektor rendszer és olvasztott só energia tárolási folyamat 
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Az alacsonyabb hőmérsékletű oldal egyik modern technológiája a jeges 

alkalmazás, melynél az olcsó (éjszakai) árammal jeget állítanak elő, melyet a nappali 

csúcshőmérsékletekkor (és –áramfogyasztáskor) hasznosítanak légkondícionálásra. Mint 

sok más technológia, ez is régen bevált módszerekből eredeztethető, mivel a hűtőgépek 

elterjedése előtt a jeget sokhelyütt télen a folyókról, tavakról, vagy akár a hegyekből 

hozták és tárolták föld alatt a falvakban, városokban tavaszi-nyári hűtés céljából. Mivel 

egy köbméter víz 93kWh (334MJ) energiát tud tárolni, ennek viszonylag kis mennyiségű 

jéggé alakításával nagyobb épületeket lehet hűteni akár egy hétig is. A Pike Research 

alábbi ábráb látható piaci fejlődést prognosztizált a közelmúltban. 

 

IV.5 ábra: Jeges energia tároló rendszerek várható piaci növekedése 

 
Forrás: Pike Research 

 

IV.2 Elektromos energia tárolás (szuperkapacitás, mágneses szupravezetők) 

Szuperkapacitások esetén az elektromos energiát elektrosztatikusan az 

elektródák közötti „elekrolit” felületén tárolják. A szuperkapacitásokban a felület óriási 

nagysága biztosítja a nagy értékű kapacitás értékét. Az elektróda 1 négyzetcentiméterére 

1,000-2,000 négyzetcentiméter tároló felület jut. Alkalmazási területek: hibrid autók, 

trolibuszok és a hálózati feszültség jellemzőinek javítása. Ezen a területen is jelentős 

fejlesztések vannak folyamatban, mind a beiktatásukhoz szükséges elektronika, mind a 

méretek vonatkozásában. Ennek eredményeképp egy 2000-ben még 5,000 USD-ba kerülő 

szuperkapacitás ára 2011-re már 50 USD-ra süllyedt. Egyéb technológiákhoz képest a 
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szuperkapacitorok nagy teljesítménysűrűséggel (W/kg), de csekélyebb energiasűrűséggel 

(Wh/kg) rendelkeznek, ezt az alábbi ábrán szemléltetjük is. 

 

IV.6 ábra: BoostCap szuperkapacitorok (Maxwell) és a technológia pozicionálása 

  

 

A szupravezető mágneses energia tárolásnál az energiát olyan mágneses 

mezőben tárolják, melyet egy szupravezető tekercs egyenárama generált. Ezt a 

szupravezető tekercset előzőleg kriogenikusan szupravezető kritikus hőmérséklete alá 

kell hűteni – tipikusan -260ºC alá, így zéró közeli elektromos ellenállást elérve, s ezáltal a 

hőmérséklet tartásával e mágneses energia gyakorlatilag végtelenül tárolható, kb. 95%-os 

rendszerhatásfokkal.  

 

IV.7 ábra: Kameyama üzem 10 MW-os egysége 
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A hűtés nagy energiaigénye és a szupravezetők igen magas ára miatt jelenleg e 

technológiát csak rövid idejű energia tárolásra alkalmazzák, elsősorban áramminőség 

garantálására ultra-tiszta áramot igénylő gyártóegységeknél (mint pl. mikrochip-

előállítók). Már több 1 MW körüli egység került forgalomba, a legnagyobb tesztegység 20 

MWh-s, amellyel akár 400 MW teljesítményt is elérhetnek 100 mp időtartammal. A 

legtöbb fejlesztést és tesztet Japánban végzik e technológiával. 

 

IV.3 Mechanikai energia tárolási módok 

 

IV.3.a Lendkerekes energia tárolás 

Elve és gyakorlata régen ismert, de olyan érdekes új modern megoldásai is vannak, 

amelyek gazdaságosan járulhatnak hozzá a környezetvédelemhez is, elsősorban a 

közlekedési és szállítási ágazatban. 

A lendkerekes energia tárolás lényege egy rotor (lendítőkerék) igen nagy 

sebességre való felgyorsítása, így megőrizve a rendszerben lévő energiát rotációs 

(kinetikus) energiaként. Energia kivonásakor a rendszerből e rotációs sebesség csökken 

az energiamegmaradás elve alapján, míg ha további energiát táplálunk a rendszerbe, a 

lendkerék sebessége is növekszik. A legtöbb alkalmazásnál ma villamos energiával 

történik az energiabetáplálás és –kivétel, bár mechanikus megoldásokra is történnek 

kutatások. 

Más energia tárolási módokhoz képest a lendkerekes tároló technológiák 

élettartama hosszúnak tekinthető, évtizedekig üzemelhet minimális karbantartási 

igénnyel, valamint akár 10 millió teljes ciklusra is alkalmas. Rendszerhatásfokát tekintve 

akár 90%-ot is elérhet. 

A mai alkalmazási lehetőségek: 

- csúcsigények kielégítéseire 

- közúti, vasúti és tengeri közlekedési és szállítási eszközökben 

- telepített szükségáramforrásoknál 

- daruk és más emelőgépeknél. 

 



A villamos energia tárolás részletes bemutatása, technológiák összehasonlítása, valamint 
szükségességének indoklása a megújuló energia termelés arányának növekedésével 

 

 

 38 / 106 

IV.8 ábra: A lendkerekes termékek fejlődése 

 

 

Az alkalmazásukra a Cogeneration & On Site Power Production című műszaki 

magazin 2007. május-júniusi számában arról számoltak be, hogy egy Dél-Korea-i kikötő 

konténer rakodó daruinak emelési csúcsenergiáját ilyen lendkerekes megoldással 

biztosítják. Ezzel a megoldással kisebb dízelegységeket kell alkalmazni és 30-45%-os 

energia megtakarítást valamint 67%-os káros anyag kibocsájtás csökkenést tudnak elérni. 

 

IV.9 ábra: Darus alkalmazás, ill. az első nagy lendkerekes tároló telep (20MW / 5 MWh) 

  
Forrás: Beacon Power 
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IV.3.b Sűrített levegős energia tárolás 

A sűrített levegős energia tároló telepek – gyakorta CAES (Compressed Air Energy 

Storage) telepként is rövidítik a szakirodalomban – teljesítményüket és üzemi 

paramétereit tekintve igen hasonlatosak a szivattyús tározáshoz. Ennek megfelelően 

alkalmazási célterületeiket tekintve is nagyon hasonlóak. 

A CAES telepeknél a betárolandó villamos energiával kompresszorokat hajtanak 

meg, hogy azok természetes vagy mesterséges tárolóüregekben a levegő nyomását 

megnövelik. A betárolt energia kisütésekor a nagynyomású levegőt turbinákon 

átengedve nyerik vissza a villamos áramot. Természetes üregek lehetnek elhagyott só- 

vagy egyéb bányák, megfelelő sziklaformázatok, de figyelni kell arra, hogy a komprimált 

levegő ne illanhassék el különböző réseken.  

 

IV.10 ábra: A diabatikus CAES telep működési elve 

 
Forrás: ClimateTech 
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A tárolást tekintve megkülönböztetünk diabatikus (hőcserélő) és adiabatikus 

(állandó hőtartalmú) módszereket. A diabatikusnál a sűrítéskor keletkezett 

kompresszióhőt léghűtéssel a környezetbe távolítják el, így a folyamat számára elvész. 

Mivel ezt a hőt az energiavisszanyeréskor újra elő kell állítani (tipikusan gázégőkkel), a 

teljes rendszerhatásfok így 42-54%-ra korlátozódik. Az adiabatikus megoldásnál a hő 

megtartásához egy külön hőtárolóra van szükség, így a beruházás bekerülési értéke 

magasabb lesz, de ezzel a rendszerhatásfok 70%-ig növelhető. 

Egy CAES egység névleges teljesítménye 100 MW-tól kezdődően akár néhány GW 

is lehet, ahol a kompresszor és a turbinák teljesítménye nem függenek teljes mértékben 

egymástól, igény szerint kialakítható, viszont a betárolható energiának a tárolóüreg(ek) 

össztérfogata szab határt. 

Az energia szabályozás (tercier tartalék) piacán való részvételhez 15 percen belüli 

indítást kell elérni, erre mindkét fent említett típus képes. E magas 

teljesítménytartományt tekintve diabatikusból eddig csak néhány CAES telepet 

létesítettek, az adiabatijus módszer pedig még mindig fejlesztési stádiumban van, bár 

középtávon már várható installáció, így hosszútávon e technológiát tartják 

versenyképesnek a többi megoldással szemben. 

Magyarország geológiai formázatainak ismeretében kijelenthetjük, hogy 

elképzelhető jelentős potenciál e tekintetben, de egy bizonyos beruházást így is meg kell 

előznie egy igen drága felfedezési-feltárási folyamatnak. Alternatívaként a jövőben – a 

földgázfüggőség remélhető csökkenésével – a meglévő gáztározóinkat is lehetne energia 

tárolási célokra hasznosítani. 
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IV.4 Elektrokémiai energia tárolási technológiák 

Az elektrokémiai tároló rendszereket a IV.11 ábra alapján osztályozhatjuk. A 

legfontosabb különbségtétel a tulajdonképpeni tárolóközeg integrációjára vonatkozik. A 

belső tárolóval rendelkező rendszereknél az elektrokémiai energia átalakulás lépése és az 

energia tárolása térben nem különül el egymástól. Ezzel a tárolható energiamennyiség és 

a töltési- és kimenő teljesítmény közvetlenül összekapcsolódik. Ha nagyobb 

teljesítményre van szükség, akkor ezzel együtt a tárolóközeg mérete is megváltozik 

egyidejűleg és ez fordítva is igaz. Ebbe a kategóriába tartozik az összes hagyományos 

akkumulátor rendszer, melyeket még aszerint is besorolunk, hogy szobahőmérsékleten 

vagy magas hőmérsékleten üzemelnek.  

A külső tárolási rendszereknél a tárolóközeg elválik a villamos energia átalakító 

egységtől. Ezáltal az energia átalakító egység töltési- és kimenő teljesítményét a 

tárolóközeg méretétől teljesen függetlenül lehet dimenzionálni. 

 

IV.11 ábra: Elektrokémiai energia tároló rendszerek osztályozása 

Elektrokémiai energia tárolók 
 
 

Belső tárolóközeggel 
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A különböző akkumulátor típusok fajlagos teljesítmény- és kapacitás paramétereit 

a következő ábrán láthatjuk. 
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IV.12 ábra: Belső tárolású akkumulátor típusok fajlagos teljesítménye és kapacitása 

 

 

Mint fentebb megállapítottuk, a külső tárolású energia tároló rendszereknél az 

villamos energiát kémiai energiává átalakító egység és a tároló egység egymástól 

elkülönülnek. Ezáltal egymástól teljesen függetlenül méretezhetők és térben is 

szétválaszthatók. Ez különösen a nagyobb energiamennyiségek tárolása esetén jelent 

további rugalmasságot és alkalmazási lehetőségeket, mivel ezeket igény szerint 

egyesével is bármikor változtatni lehet. Ide elsősorban a Redox-folyadéksavas 

akkumulátorokat és a hidrogént tároló rendszereket soroljuk. 

 

 

IV.4.a Ólomsavas akkumulátorok 

A telepített ólomakkumulátorok a széleskörűen ismert (mobil) indító 

akkumulátoroknál magasabb minőségi nívót tudnak felmutatni. Ezáltal élettartamuk már 

8-12 év, kb. 2,000 ciklust bírnak 80%-os kisütési szint mellett, s emellett 80-90%-os 

hatásfokkal működnek. Bár ezek kereskedelmi ára még jóval magasabb az indító 

akkumulátorokénál, de egyrészt ez sorozatgyártás esetén csökkenhet, másrészt még így 

is jóval kedvezőbb az áruk, mint egyéb modern rendszereknek. Ezen technológia egyik 

nagyobb hátránya, hogy nagy áramerősségnél a kapacitáskihasználtsága csökken. Ha egy 

ilyen akkumulátort egy órán belül ki akarunk sütni, akkor teljes kapacitásának (amit 

mondjuk 10 óra alatt tudnánk kivenni belőle) csak mintegy 50-70%-a áll rendelkezésre. 
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Világszerte gyakorta telepítenek ólomsavas akkumulátor rendszereket a helyi energia 

ellátás problémáinak megoldására, különösen a kisebb szigetüzemű megújuló rendszerek 

elterjedésével, de akár sugaras leágazások áramminőségének biztosítására még a 

végpontokon is, vagy nagyerőművek és hálózati berendezések szükségáramforrásaként 

és/vagy frekvencia- és feszültség szabályozására is. 

Emellett az ólomsavas technológia széles körben ismert és alkalmazott megoldás 

nemcsak egyenáramú, hanem váltóáramú rendszerekben is. Töltésre egyenirányítókkal, 

felhasználásra váltóirányítókkal és automatikákkal felszerelve. Irodalmi adatok szerint 

már több 10MW órás telepek is üzemelnek. Ezen területen is komoly fejlesztések 

történtek az utóbbi időben. Növelték az élettartamot, gyorsították az újratöltési időt, 

csökkentették az ólom tartalmat és a karbantartási időt. Egy ilyen korszerű akkumulátort 

mutat be az alábbi ábra. 

 

IV.13 ábra: Modern hibrid akkumulátor 

 

 

IV.4.b Nikkel fémhidrides (NiMH) és nikkel-kadmium (NiCd) akkumulátorok 

A NiMH akkumulátorokat elsődlegesen a NiCd akkumulátor technológia 

helyettesítésére fejlesztették ki. S valóban, a NiMH akkumulátorok rendelkeznek a NiCd 

technológia csaknem valamennyi pozitív tulajdonságával, míg a negatívak közül 

jónéhányat sikerült kiküszöbölni. Ezáltal a NiMH akkumulátorokkal egyértelműen jobb 

gravimetrikus energia sűrűséget sikerült elérni, viszont időközben a hordozható 
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alkalmazások piacáról a rendkívüli gyorsasággal fejlesztett lítium ionos akkumulátorok 

kiszorították. Mindazonáltal a ma kereskedelmileg elérhető hibrid járművek szinte 

mindegyike még NiMH akkumulátorral működik, mert egyrészt ez jóval kiforrottabb 

technológia, így a kockázati tényező is csekélyebb, másrészt nagyon ellenállóak a külső 

behatásoknak. 

 

IV.14 ábra: Golden Valley (Alaszka) NiCd installáció 

 
Forrás: SAFT 

 

A NiCd és NiMH akkumulátorok ciklus hatásfoka a csekély 1.2 V-os cellafeszültség 

miatt csak 70% körül mozog. A lítium-ionos akkumolátorok árszintje vetekszik NiMH 

technológiával, de az előállítási költségek csökkentésére a Li-ion-nál sokkal nagyobb a 

potenciál. Egy ipari méretű akkumulátor telepítésnél nagy ciklusszámra és hosszú 

élettartamra van szükség, mert ezek karbantartása, cseréje nagyon költséges lehet. A 

NiCd akkumulátorok műszaki szempontból igen sikeresnek mondhatók, mert a belső 

tárolású, alacsony hőmérsékletű technológiák közül az egyetlen, amely -20-40°C-on is 

megbízhatóan működik. Már léteznek az ólomsavas telepekhez hasonló méretű NiCd 
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energia tárolók is, mint pl. a Golden Valley beruházás Alaszkában, ami a hőmérséklet 

tűrését is bizonyítja (ld. fenti ábrán). Ez kezdetben 27 MW kimenő teljesítményre volt 

képes 15 percig, a fejlesztésekkel viszont már 40 MW / 15 perc is elérhető. E technológia 

ára viszont az ólomsavasénak még mindig 2-3-szorosa (bár az egyik fő gyártó cég, a SAFT 

állítja, hogy akkumulátorai 20 éves élettartamra számított összköltsége kedvező), ill. a 

kadmium mint a környezetet terhelő nehézfém alkalmazása is állandóan górcső alatt van 

(pora, gőze és oldható vegyületei az élőszervezetekre mérgező hatásúak). 

 

IV.15 ábra: Elektromos autóba való NiMH akkumulátor csomag 

 

 

IV.4.c Lítium-ionos (Li-ion) akkumulátorok 

A Li-ion technológia a hordozható alkalmazásoknál (pl. laptop, mobil telefon) 

néhány év alatt a legjelentősebbé nőtte ki magát. Kitűnő tulajdonságuk a nagyon magas 

gravimetrikus energia sűrűség (Wh/kg), ami ebben a piaci szegmensben jelenleg döntő 

versenyelőnyt jelent. A nagymennyiségű kereskedelmi célú sorozatgyártás e 

technológiánál máris hatalmas költség- és árcsökkenéseket eredményezett, de a további 

fejlesztésektől még alacsonyabb árakat várnak a közeljövőben. A ma még mindig relatív 
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magas árai ill. egyes biztonsággal kapcsolatos kérdések akadályozzák a telepített és 

közlekedési alkalmazásuk széleskörű bevezetését, mindazonáltal már ezt is 

küszöbönállónak mondhatjuk, mivel egyre több autógyártó új modelljét már Li-ion-os 

akkumulátorral hirdeti. 

 

IV.16 ábra: A lítium-ion akkumulátor működési elve 

 
Forrás: SAFT 

 

IV.17 ábra: A lítium-ionos akkumulátorok típusai 
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A Li-ion-os akkumulátor magas cellafeszültsége (akár 3.6V) lehetővé teszi a 

magasabb feszültséget igénylő tárolási alkalmazásokat is. Jelenleg már 6,000 

ciklusszámnál jár e technológia, valamint további előnye a magas ciklus hatásfoka (90-

95%). Bár a hálózati méretű energia tárolásra is van már kísérleti telep (pl. Kínában, ld. 

alábbi ábrán), e célra mégis ma még viszonylag költséges megoldás, de egyes esetekben 

(pl. primer szabályozásra) már versenyképes az ólomsavas technológiával. 

 

IV.18 ábra: A zhangbei-i 36 MWh-s Li-ion kísérleti tároló egy szélerőmű park mellett 

 
Forrás: RenewableEnergyWorld 

 

Mindazonáltal a jelentősebb Li-ion akkumulátor gyártók jelenleg még a 

járműiparban már a közeljövőben várható elektromos járművek kiszolgálására 

összpontosítanak, mert itt várható robbanásszerű áttörés. Az elektromos járművek 

terhelésgörbéivel kb. 2,000 ciklus érhető el, de már ez is több mint 600,000 km-es 

futóteljesítményt tesz lehetővé. A járműves alkalmazással kapcsolatban később még 

bővebben szólunk a hálózati energia tárolás lehetőségeiről. 
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IV.19 ábra: A Li-ion akkumulátor járműipari alkalmazása 

 
Forrás: BYD 

 

IV.4.d Magas hőmérsékletű akkumulátorok (NaS, NaNiCl) 

A NaS és NaNiCl (’Zebra’) akkumulátorok az előzőektől abban különböznek, hogy 

egyrészt magas hőmérsékleten üzemelnek, másrészt az elektrolitjuk nem folyékony 

állapotban, hanem szilárd aktív tömegben van jelen, amely többnyire ionvezető 

kerámiákban testesül meg. A kielégítő ionvezető képesség kialakításához és az elektrolit 

folyékonnyá változtatásához igen magas üzemi hőmérséklet (270-350°C) szükséges. Az 

akkumulátorok napi használata mellett a megfelelően méretezett szigeteléssel az 

akkumulátorok hőmérséklete fenntartható csak a reakcióhő által. Emiatt e technológiák 

elsősorban azon alkalmazásoknál javasolhatók, ahol mindennapi ciklusokra van szükség. 

Alapvetően mindkét technológia alacsony költségekkel és magas élettartammal 

rendelkezik. 

A NaNiCl akkumulátorok sajátossága, hogy meghibásodás esetén elektromos 

ellenállásuk is leesik, így a sorba kapcsolt cella elromlásának következtében nem az egész 

rendszer esik ki, hanem csak annak az egy cellának a feszültsége esik le. Ezáltal e 

technológia alkalmas nagyfeszültségű alkalmazásokhoz is, ill. a rendszer biztonságát is 

növeli.  
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Ezen tulajdonsággal a NaS rendszer sajnos nem rendelkezik, ez is vezethetett a 

közelmúltban bekövetkezett több hosszabb idejű tűzesethez, melynek következtében a 

kereskedelmi értékesítéseket befagyasztották a hibák teljes feltárásának és 

korrigálásának bekövetkeztéig. 

 

IV.20 ábra: A NaS akkumulátor működési elve 

 

 

A NaS rendszereket japán előállítójuk miatt a japán hálózathoz kapcsolva és főként 

szélerőmű parkok mellett többhelyütt üzembe helyezték, már több tíz MW kimenő 

teljesítménnyel is. 

 

IV.21 ábra: Rokkasho-Futamata szélpark 34MW / 238MWh NaS teleppel 
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IV.4.e Redox-folyadéksavas akkumulátorok 

A Redox (redukció-oxidáció) akkumulátorokban az aktív anyag folyékony 

elektrolitban oldott ásványokból áll. Az elektrolitot külső tartályban tárolják és igény 

szerint szivattyúkkal vezetik a központi áramátalakító egységhez, ahol töltésre vagy 

kisütésre kerül sor. Mivel ezen ásványok az elektrolitban általában nem oldódnak túl jól, 

ezért ezen megoldások energia sűrűsége az ólomsavas akkumulátorokéhoz hasonló. A 

központi töltő- és kisütő egység tipikusan egy katalizátorral ellátott membrán és a 

tüzelőanyagcellához nagyon hasonlóan működik. A tartály mérete határozza meg a 

betárolható energia kapacitást, a központi egység pedig az akkumulátor teljesítményét. E 

technológiánál mindkét elektródhoz külön elektrolit tartály tartozik, mivel a töltésnél és 

kisütésnél a benne oldott ásvány ionos állapota megváltozik. Már többfajta ásványt (ill. 

kombinációjukat) kipróbálták e célból, a rendszerek ezekről is kapják ismertebb nevüket 

(ld. alább). 

Alapvetően e tárolási megoldás nagyon is megfelel az ipari, hálózati alkalmazások 

elvárásainak, mivel mind a központi egységet, mind a tartályokat igény szerint lehet 

bővíteni. Általánosságban elmondható, hogy e technológiák 75% körüli 

rendszerhatásfokkal rendelkeznek. 

Most nézzünk néhány példát ezen akkumulátorok köréből – ugyanakkor itt is 

megemlítjük, hogy e technológia éllovasát, a VRB (Vanadium Redox Battery) a következő 

fejezetekben, mint idehaza is megfontolandó energia tárolási technológiát taglaljuk. 

 

Cink-bróm akkumulátorok 

A cink-bróm akkumulátorok minden egyes cellájában két külön elektrolit halad át a 

szén-műanyag összetételű két térrészben, amely egy mikroporózus poliolefin memránnal 

van elválasztva. Kisütésenél a cink és a bróm cinkbromiddá alakul és 1,8 V feszültséget 

produkál minden  egyes cellánál. Ez növeli a nagy Zn2+ és a brómion sűrűséget mindkét 

elektrolit tartályban. Töltésnél a fémcink vékony filmréteg formájában a szén-műanyag 

összetételű elektroda egyik oldalán lerakódik. Eközben a bróm oldott állapotban jelenik 

meg a membrán másik oldalán, ahol más ágenssel (organikus amino) reagál. Ez vastag 
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brómos olajréteg formájában az elektrolittartály alján rakódik le. Ez fog keveredni a 

maradék elektrolittal a kisütés alatt. Azt állítják, hogy az ilyen akkumulátorok nettó 

hatásfoka 75 %. 

 

IV.22 ábra: Cink-bróm akkumulátor működési elve és példája 

  
Forrás: ESA 

 
Forrás: ZBB 

 

Cerium-cink (Plurion) folyadék akkumulátor 

Cerium-cink metan-kénes savban oldva.  
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Ez az akkumulátor fejlesztés alatt áll. A 2002 óta végzett kísérletek alapján az 

alábbi adatok teljesülését várják. 

 - 200 Wh/liter energiasűrűség 

 - 1000 W/m2 teljesítménysűrűség 

 - 2,4 V cellafeszültség, de ez változhat a töltés és kisütés alatt  

Töltésnél az oldatban lévő cinkionok negatív félcella elektrodára rakódnak és a 

Zn2+ állapotból ZnO redukálódnak. Kisütésnél a folyamat megfordul és a lerakódott ZnO 

feloldódik a metánkénes savban. 

 

IV.23 ábra: Cerium-cink akkumulátor működési elve és membráncsomagja 

 
Forrás: ScienceDirect 

 

A pozitív félcella a cerium-metán-kénes sav elektrolitot használja. Töltésnél a 

metán-kénes-savban lévő cerium ionok a Ze3+ állapotból oxidálódnak Ze4+ állapotba. 

Kisütésnél a folyamat fordított lesz és a Ze4+ visszalakul Ze3+ állapotba. 
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A kétféle elektrolit keresztszennyződése előfordulhat és ez komoly hártányt 

jelenthet. 

 

Regenesys-Poliszulfid-bróm akkumulátor 

Az ábrán is láthatóan ez is egy megfordítható elektrokémiai reakción alapuló 

folyadékakkumulátor. A teljesítmény W és a tárolható energia Wh egymástól függetlenül 

meghatározható. A cellafeszültség 1,5 V, a nettó hatásfok 75 %. Az akkumulátor 

szobahőmérsékleten működik. A laboratóumi kísérletek igazolták a fenti eredményt. 

Angliában több kW nagyságrendű telepet építettek, de 2007 év folyamán üzemeltetési 

gondok jelentkleztek, valószínűleg a kétféle elektrolit keresztszennyeződése miatt. 

 

IV.24 ábra: Poliszulfid-bróm akkumulátor működése 

 

 

 

IV.5 Energia tárolás járművekkel 

Középtávon meg kell találni azon mobil megoldásokat, melyekkel a közlekedési 

szektor is hasznosíthatja a megújuló forrásokból való energia termelést. A 
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bioüzemanyagok mellett – melyek egyébként is korlátozottan állnak rendelkezésre és 

már erősen vitatják hosszútávú alkalmazhatóságát – olyan megújuló villamos (szél-, nap-) 

energia alapú megoldásokban kell gondolkodni, mert annak elérhetősége még a távoli 

jövőben is bizonyított, és nagyságrenddel kisebb földterületen lehet ugyanazt az 

energiamennyiséget előállítani, valamint az elektromotor hatásfoka is jóval magasabb, 

mint a belső égésűeké. 

A tisztán elektromos járművek elsődlegesen második autóként, a városi 

közlekedésben való részvételre lesznek alkalmasak korlátos hatótávolságuk miatt. A 

hosszabb távokat is megtenni képes járműveknél a piacot egyelőre a fékezési energiával 

az akkumulátort feltöltő hibrid járművek uralják, de már 2014-től fokozatosan átveszik a 

vezető szerepet az ún. Plug-in hibrid (villamos hálózatról – ’konnektorból’ – tölthető) 

modern járművek. Ennek már nem csak a gyorsulás lesz az elsődleges feladata, de egy 

’átlagos’ munkanap közlekedési igényét is fedezni tudja, ha éjszaka teljesen feltöltötték. 

Ezeknél a hagyományos hajtás (benzin, dízel, gáz,  bioüzemanyag) már csak akkor kapcsol 

be, ha az akkumulátorok lemerülnek, vagy pl. autópályán egyenletes sebességgel haladva 

amúgy is nagyon alacsony az üzemanyag fogyasztás.  

Ezt a koncepciót mutatja be az alábbi ábra, melyen látszik, hogy a minél 

autonómabb üzem egyre nagyobb akkumulátort igényel. 

 

IV.25 ábra: A különböző koncepciók akkumulátor igénye 

 

Hibrid jármű (HEV – hybrid electric vehicle, manapság szokásos) 
Kb. 1 kWh tárolás, töltés csak üzem közben, 
üzemanyagmegtakarítása kb. 20% 

Plug-in hibrid (PHEV) 
5-10 kWh tárolás, hálózati töltés is, 30-70 km hatótávolság 
üzemanyag nélkül, mely alatt max. teljesítményre képes minden 
paraméterét tekintve 

 
Elektromos jármű (EV) 
15-40 kWh tárolás, hálózati töltés, 100-300 km hatótávolság, nincs 
alternatív meghajtás 
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A hosszútávú elképzelés e járművekkel mindenképpen az, hogy egyrészt 

alternatívát jelentsenek a hagyományos belső égésű motorok kiváltására (mivel ezen 

üzemanyagok energia forrásai már belátható időn belül kimerülnek), másrészt pedig 

lehetőséget teremtsenek az éjszakai (vagy munkaidő alatti) töltés által arra, hogy az 

energia termelési oldalának feleslegét fel tudják venni, ezáltal pl. éjszaka nem kell 

visszaterhelni csúcserőműveket, szélparkokat. A még távolabbi jövőben – az okos 

hálózatok továbbfejlesztésével – azt is lehetővé kívánják tenni, hogy a már feltöltött és 

hálózatra csatlakoztatott járművek a csúcsfogyasztási időben egy bizonyos töltöttségi 

szintig vissza is tudjanak táplálni a hálózatra, természetesen jóval magasabb árakon, hogy 

a jármű tulajdonosának is megérje a tranzakció. 

Az elektromos járművek mellett hasonló cipőben járnak a hidrogén-

tüzelőanyagcellás jármű-fejlesztők, ugyancsak 2013-14-re várják az első kereskedelmi 

modellek megjelenését (bár alapvetően ezek is elektromos meghajtásúak lesznek). A 

koncepció is hasonló – az energia termelés feleslegével elektrolizálók által hidrogént 

termelni, majd ez lesz az üzemanyag –, viszont ennek csúcsidei visszatáplálása sem lesz 

egyszerű (hatékony pedig végképp nem), másrészt az ehhez szükséges, igen költséges 

infrastruktúra még nem áll rendelkezésre, ami a tyúk-tojás problematikáját veti fel. Ennek 

ellenére úgy tűnik, hogy politikai akaratra az infrastruktúra is kezd lassan kiépülni (2015-re 

az EU-ban többhelyütt, nagyforgalmú távolsági útvonalakra installálnak megfelelő számú 

hidrogén-kutat), valamint az autógyártók is belevágnak a sorozatgyártásba megfelelő 

mennyiségű előrendelés nélkül is (persze valamilyen jellegű támogatást itt is fel kell 

tételezzünk). 

A hidrogén-üzemű járművek villamos energia tárolási kapacitásának koncepciója 

megegyezik az ipari energia tárolási megoldásokkal – melyet a következő fejezetben mint 

hazai opciót mutatunk be –, így ezt itt most külön nem részletezzük. 
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V. MAGYARORSZÁGI TELEPÍTÉSRE JAVASOLT VILLAMOS 

ENERGIATÁROLÁSI TECHNOLÓGIÁK 

 

Az alábbiakban a korábban feltárt hazai villamos energia ellátási problémákra és a 

megújuló energia forrásokból való termelés integrációjára tekintettel javasolt három 

energia tárolási rendszert mutatjuk be nagyobb részletességgel, majd ezeket összevetjük 

alkalmazatósági szempontok szerint. 

 

V.1. Szivattyús energia tároló erőművek (SzET) 

 

A szivattyús tározókat manapság elsősorban az átviteli hálózatban alkalmazzák a 

vízenergia csúcsterhelés ideji hasznosítására, a fogyasztás és termelés egyensúlyának 

minden pillanatban való megteremtésére, valamint a hőerőművek termelésének 

kiegyenlítésére. 

A szivattyús tározók eredetileg elsődleges mindennapi ’csúcslevágási’ feladata az 

elmúlt két évtizedben szemlátomást a frekvenciaszabályozás – azaz a szekunder 

szabályozás rendelkezésre állása – felé tolódott el.  

A SzET-nál 70-80%-os teljes ciklushatásfok (tehát a tároló alkalmazásból 

visszatáplált villamos energia mennyisége a betáplálás hányadában, a 

rendszerveszteségek után) érhető el, míg álló helyzetből mérettől függően néhány 

percet vesz igénybe a teljes teljesítményre futás (pl. egy 1 GW-os teljesítményű SzET 

esetén a turbinák teljes felfutása kb. 75 mp, a szivattyúké kb. 3 perc). 

A szivattyús tározók nagyon érett és bizonyított technológiát képviselnek több 

évtizedes üzemtapasztalattal, magas hatásfokkal üzemelnek, rendelkezésre állásuk ill. 

élettartamuk is magas, bár ez másoldalról a technológia műszaki továbbfejlesztésének is 

igen szoros korlátokat szab. 

Szivattyús tározókat csak nagyobb méretben (min. néhány száz MW kimenő 

teljesítménnyel) érdemes és lehet építeni, ez egyrészt olyan magashegyvidéki 

körülményeket feltételez, amelyek hazánkban nem találhatók, másrészt a hazai viszonyok 

mellett egy ekkora tározó igen forrásigényes megépítése nem feltétlenül indokolt. 
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Magyarországon jelenleg a megújulós villamos áramtermelés nagy részét a biomassza 

erőművek szolgáltatják, ezeket a hagyományosakhoz hasonlóan lehet szabályozni. Az 

erősen ingadozó teljesítményű szél- és naperőművek hosszútávú kiegyenlítésére 

ökölszabály szerint 20-25% tárolókapacitás szükséges. Ez jelenleg 400 MW alatt van, de a 

Nemzeti Megújuló Cselekvési Terv szerint is csak 800 MW körül lesz 2020-ra (ld. V.1 ábra), 

azaz e célból bőven elegendő lehetne 200 MW tárolókapacitás, mely mértéknél a SzET ma 

már nem logikus megoldás, sokkal inkább az elosztott termelés és tároló megoldások. 

 

V.1 ábra: Nemzeti Megújuló Cselekvési Terv: megújuló energia termelési kapacitások 

tervezett alakulása 2020-ig 

 

 

A szivattyús tározás történelmi fejlődése – sok más technológiához hasonlóan – az 

egyre nagyobb esésmagasságok és kimenő teljesítmények felé mutat. Ennek ellenére, a 

viszonylag csekély számú beruházás és az építési költségek igen magas aránya miatt egy 

SzET bekerülési értéke még mindig kirívóan magas.  

Mivel legtöbbször mind az alsó, mind a felső víztározót mesterségesen építik ki, 

egy SzET létrehozása igen jelentős tereprendezéssel – és sok esetben 

környezetrombolással – jár, így az engedélyezési eljárás is igen körülményes és 
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hosszadalmas. Hazánkban is több kezdeményezés volt már SzET tervekkel, de eddig – 

főként a hiányzó hazai topográfiai feltételek miatt – nem jártak sikerrel. Emellett a szóba 

jöhető helyszínek is viszonylag távol esnek a szélpotenciával rendelkező területektől, így 

e jellegű hasznosítása során nagyobb hálózati veszteséggel is számolni kell. 

A szivattyús energiatározás kérdése (SZET) hazánkban is állandóan napirenden 

van, megvalósítására részletes tervek és költségszámítások is elkészültek. Ezen 

túlmenően a világon ebből a típusból épült meg a legtöbb létesítmény, ahogy azt a 

fentebb található IV.1 ábra is mutatja. Ezen indokok és persze az építkezés 

időigényessége miatt, mivel egy SzET megépítése várhatóan 6-8 évig tart az 

engedélyezési folyamat után – Magyarországon nem célszerű SzET építésével kezdeni az 

energia tárolás problematikájának megoldását, viszont hosszútávon hatékony és 

szükséges lehet. 

 

Amint azt fentebb már említettük és szemléltettük, ebből a tározási rendszerből 

épült meg a világon a legtöbb létesítmény. Az ilyen típusú tározók a legnagyobb 

teljesítményűek. Időrendi sorrendben is az egyik legrégebbi megoldás. Mi magyarok is 

szívesen emlegetjük, hogy az első ilyen létesítményt már 1911-ben megépítettük 0,5 MW 

teljesítménnyel, és ez a berendezés azóta is üzemel. 

Ennek a témának is nagyon széles körű nemzetközi irodalma van. Ezekből mi most 

csak egy példát említünk azért, mert az elmúlt évtizedekben több magyar tanulmány, 

felmérés és ismertető készült a magyarországi és a környező országok ilyen jellegű 

helyzetének és lehetőségeinek bemutatására. 

 

A külföldi példa a The Nevada Hydro Company Inc. Easy LEAPS (Lake Elsinore 

Advanced Pumped Storage) teljesítmény adataiból tartalmazza az alábbiakat. 

83.3 % hatásfok – vezetéktől vezetékig értelmezve. (Az nagyon lényeges, 

hogy így értelmezzünk és számoljunk, mert megtévesztő lehet például, ha 90 %-os 

hatásfokról is beszélnek, ami csak a géphatásfok lehet.) Az irodalom általában 70-

80 %-os hatásfokokat idéz. 

600 MWh névleges tározási kapacitás. 



A villamos energia tárolás részletes bemutatása, technológiák összehasonlítása, valamint 
szükségességének indoklása a megújuló energia termelés arányának növekedésével 

 

 

 59 / 106 

15 másodperc a teljes rendelkezésre állási idő. 

2 db 250 MW teljesítményű Voith-Siemens szivattyú-turbina géppel. 

500 méter szintkülönbség van a felső és alsó tározómedence között. 

 

 

A jelentősebb erre vonatkozó magyar tanulmányok és ismertetők 

1. Az S/N Management Kft. Tanulmánya 

2. A 2007. januári ETE előadás 

3. A SZET Szivattyús Energiatározó Kft. 2007 évi tanulmány a „hidegvölgyi 

szivattyús energiatározó”-ról 

 

Mindhárom tanulmány ill. ismertető elég részletesen foglalkozik az ilyen 

létesítmények építésének indoklásával, telepítési követelményeinek rendszerével, 

környezetvédelmi szempontjaival, műszaki adataival és költségeivel. Ezért mi itt csak 

összefoglalószerűen foglalkozunk ezekkel a témákkal, kiemelve azokat a tényezőket, 

amelyek a három rendszer összehasonlítása szempontjából lényegesek. 

 

V.2 ábra: a SzET működési elve 
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Az alábbi két ábrán jól látható, hogy az építés alatti rombolás után ezek a 

létesítmények a táj szépségét és akár idegenforgalmi potenciálját is növelni tudják. 

 

 

V.3-5 ábrák: Példa a szomszédos Ausztriából (Speicherkraftwerke Malta) 

Az összefüggő alpesi rendszer (Oberstufe – Hauptstufe – Unterstufe) 
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Típus:  Szivattyús tározós vízierőmű 

Termelés: 76.0 GWh 

Teljesítmény: 120 000 kW 

Egységek: 2 függőleges tengelyű 

Turbinák: szivattyú és turbina 

Tartomány: Karintia (Malta Oberstufe) 
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Típus:  Szivattyús tározós vízierőmű 

Termelés: 715.0 GWh 

Teljesítmény: 730 000 kW 

Egységek: 4 függőleges tengelyű 

Turbinák: 2 Pelton turbina 

 2 Pelton turbina szivattyúval 

Tartomány: Karintia (Malta-Hauptstufe) 
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V.1.a  A szivattyús energiatározó létesítmények építésének indokoltsága 

Ezzel a kérdéssel – általános megközelítésben – a jelen tanulmányban fentebb már 

foglalkoztunk. Az ott elmondott érvek a szivattyús energiatározásra is érvényesek. A fent 

idézett magyar tanulmányok talán más-más csoportosításban, de egymás érveit, 

indoklását nem cáfolva ugyanazokat az indokokat hozzák fel. Több helyen viszont úgy 

tüntetik fel, hogy a villamos energia rendszer szabályozási problémáit egyedül a 

szivattyús energiatározás tudná megoldani. A jelen tanulmány készítőjének ettől eltérő 

véleménye van. 

Az indokoltság alátámasztására felsorolt rendszerbeli gondok közül (egyetértve 

az idézett tanulmányokban leírtakkal) mi is aláhúzzuk a következőket: 

o Hazánkban nincs korszerű szabályozó erőmű, illetve azoknak, amelyeket erre 

használnak lassú a követési sebességük. 

o A szabályozásra használt erőművi blokok öregek és nem biztosítanak hosszú 

távú megoldást. 

o A szabályozás miatt gyakori visszaterhelések szükségesek az 

alaperőművekben is, ez viszont káros az élettartamra. Különösen 

atomerőművi blokkoknál. 

 

V.1.b  Telepítési követelményrendszer 

E tekintetben először a létező geológiai lehetőségek felmérése a legfontosabb. 

Ilyen felmérések már történtek, ezeket az alábbi ábrákon mutatjuk be. 
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V.6-8 ábrák: Az elmúlt évtizedekben vizsgált lehetőségek 
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A telepítési követelmények legfontosabb szempontjai: 

1. Biztonságos építési és üzemeltetési helyszín kiválasztása elsősorban 

földrengési szempontból, de a talajszerkezet statikájának ismerete is nagyon 

lényeges későbbi omlásveszélyek elkerülése érdekében. 

2. A természeti környezetet a lehető legkevésbé károsítsa az építés és az 

üzemeltetés időszakában. 

3. Tekintettel a nagy – több száz MW teljesítményre – a villamos csatlakozás 

lehetősége is fontos szempont, mert ezeket nem lehet fogyasztói 

központokba telepíteni. 

4. Gazdaságos legyen az építése és az üzemeltetése. 

5. Nem utolsó szempont, de nagyon fontos, hogy a tervezett telephely 

környezetében élők (ne csak a polgármesterek) már az engedélyeztetés előtt 

fogadják el – fogadják be – a létesítményt. 
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V.1.c  Környezetvédelmi szempontok 

Tekintettel arra, hogy a mai Magyarország nem bővelkedik igazán magas 

hegyekkel, bővízű, hegyi folyókkal, és természetadta tározó tavakkal, így ez a kérdés 

különösen fontos, mert az eddig vizsgált telephelyek egy része (talán a nagyobb része) 

természetvédelmi területre esik. Ezeken a területeken különösen az építés időszakában 

(tározó tavak mélyítése, bővítése, vízzáró szigeteléssel történő ellátása, összekötő 

csővezetékek, erőműépítés, utak és nagyfeszültségű villamos távvezetékek, alállomások) 

bizony nagy károkat lehet okozni. Én ugyan nem találtam meg a hidegvölgyi létesítmény 

tervezett terület nagyságát, de az irodalomból ismert közel azonos teljesítményű 

létesítmények területigénye több száz, sőt több ezer hektár körül van. Természetesen a 

jó tervezések és az építkezés befejezésével elvégzett helyre állítási munkák után nagyon 

szép, természetbe illő környezetet lehet varázsolni, mint ahogy azt a korábban 

bemutatott két ausztriai létesítmény fényképe is bizonyítja. 

 

V.1.d  Műszaki adatok 

 

Mivel a jelen tanulmányban más rendszerekkel történő összehasonlítás a cél, ezért 

konkrét számított adatokból kell kiindulni.  

A Hidegvölgyi tervezett létesítmény műszaki adatai: 
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V.1.d  Költségadatok 

 

V.1 táblázat: A hidegvölgyi létesítmény tervezett költségei 

 

 

A legfrissebb nemzetközi irodalomban található költségadatok bemutatása előtt 

egypár fontos szempontot kell felvázolni: 

o Az össz. gazdaságossági megítélés szempontjából az átvitt kWh ára a 

meghatározó. 

o Az árak viszont nagymértékben függenek a tárolási technológia 

élettartamának, és a vezetéktől-vezetékig számított bruttó hatásfokának 

figyelembevételétől. 

o Az árak viszont nagyrészt az alkalmazási követelményektől függenek. 

 

V.9 ábra: A különböző energia tároló technológiák fajlagos árai 
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Forrás: Fraunhofer Institut 

 

A fenti ábránál a 600 euro/kW-os SzET fajlagos beruházási költségre hívjuk fel a 

figyelmet, ami jól egyezik a hidegvölgyi adattal. 

 

V.10 ábra: A különböző energia tároló technológiák fajlagos árai egyéb paraméterek 

függényében (egy-egy technológia ára is az alkalmazástól függ!!) – a 

színekhez tartozó technológia az V.9 ábrából következik 

 

Forrás: Fraunhofer Institut 
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Fő jellemzők: 

o Az akkumulátorok kis teljesítménynél, de az árak extrém gyorsan 

növekednek a kapacitás növekedésével 

o A szivattyús és a sűrített levegős tározás olcsó árakkal jelentkezik, és kicsi az 

áremelkedés a teljesítmény növekedésével. 

 

Egyszerűsített ökölszabályok: 

o Az akkumulátorok olcsóbbak rövid idejű töltési és kisütési periódusokra. 

o A szivattyús tározás és a sűrített levegős tározás relatíve olcsó, de csak 

bizonyos régiókban alkalmazható. 

o A NaS akkumulátor jelenleg a legolcsóbb elektrolitos rendszernek tűnik. 

o A VRB redox folyadéktároló ígéretes áradatokkal rendelkezik. 

 

 

V.1.e A szivattyús energiatározós erőművek részvétele a villamos energia rendszer 

szabályozásában 

Az ilyen létesítmények centralizált erőműveknek tekinthetők. A legritkább esetben 

találhatók elosztott termelési rendszerekben. A villamos energia helyzeti energiává 

történő átalakítása és a helyzeti energia villamos energiává történő visszaalakítása a 

feladatuk. 

 

V.11 ábra: SzET sematikus ábra 
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Forrás: MAVIR 

 

A szivattyús-energiatározós erőmű Helyi Irányító Központjának (HIK) főbb 

feladatai: 

 

 Távfelügyelet (mérés, jelzés, távműködtetés) 

o A víztározók (alsó víztározó, felső víztározó) 

o A felső víztározót az erőművel összekötő vízcsőrendszer  

o Az erőmű turbina-generátorai  

 

o A villamos kapcsoló berendezések 

 Üzem előkészítési feladatok 

o Vízgazdálkodási tervezés és optimalizálás 

o Termelés előrejelzés 

o Kapacitás felajánlása a MAVIR-nak, menetrend  készítés 

 Üzemirányítási feladatok 

o Adatgyűjtés és feldolgozás, a valósidejű adatok megjelenítése és 

archiválása 

o A víz technológia felügyelete 



A villamos energia tárolás részletes bemutatása, technológiák összehasonlítása, valamint 
szükségességének indoklása a megújuló energia termelés arányának növekedésével 

 

 

 72 / 106 

o A valósidejű adatok alapján a víztározás és villamos energia termelés 

legkisebb költségre történő optimalizálása 

o A MAVIR részére felajánlott menetrend valósidejű pontosítása. Az erőmű 

kapacitásainak a MAVIR utasítására történő igénybevétele 
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V.2 Hidrogénfejlesztés, -tárolás 

 

A hidrogéntározás magyarországi megvalósítására is készült egy részletes elemzés 

2006. februárjában, amelynek adatait konkrét ajánlatokkal is alátámasztották. Ez egy 

relatíve új technológia és nagyon gyorsan terjed, ezért is célszerű vele részletesen 

foglalkozni. Villamosenergia tárolásra történő felhasználását különösen a megújuló 

energiaforrások – a szél és nap energia - rohamos elterjedése is indolkolja. Nagyobb 

mértékű és nagyobb hatásfokú ilyen irányú felhasználását a tüzelőanyag cellák 

árcsökkenése fogja elősegíteni. 

 

A hidrogéngazdaság kiépítése óriási léptékkel halad előre az egész világon. Az 

eddig elért eredményekről a kutatás-fejlesztés helyzetéről és a kitűzött célokról számos 

világ-, régiós és nemzeti konferencián számoltak be már eddig is. A közeljövő programjait 

szemlézve megállapítható, hogy gyakorlatilag havonta rendeznek újabb és újabb 

konferenciákat a hidrogéngazdaság különféle területeiről és ezeken az egyik fő téma az 

energiatárolás gazdaságos megoldása. Sok könyv és más szakmai publikáció is megjelent 

– ismereteim szerint – elsősorban angol nyelven, de szerencsére az utóbbi időben már 

magyar nyelven is. 

A fentiek ellenére is szükségesnek tartjuk, hogy röviden összefoglaljuk a hidrogén 

lényeges jellemzőit és különösen az energiatárolás szempontjából fontos tudnivalókat. 

 

V.12 ábra: Az újkori energiafelhasználás és hidrogéntartalmának fejlődése 
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Forrás: ICHET 

 

V.2.a  Hidrogén fizikai, kémiai jellemzői 

A hidrogén a világegyetem egyik legfontosabb eleme: a csillagok, a mi Napunk is 

ebből állít elő energiát. A Földön önálló elemként nem fordul elő, vegyületekben 

megkötve azonban az oxigén után a második leggyakoribb elem. Szénatomokkal a 

növények, állatok szerves része, emiatt megtalálható a különböző fosszíliákban is (kőolaj, 

földgáz). Oxigénhez kapcsolódva alkotóeleme a víznek. 

A hidrogént először Robert Boyle állította elő 1617-ben. Nagyon jó hővezető, 

könnyű, színtelen, szagtalan, nem mérgező gáz. A gyúlékonysága széles skálán mozog, 

alsó gyulladási határa 4.1 térfogat %, felső határa 75%-os koncentrációnál található, többek 

között emiatt következtek be a hidrogénes léghajók balesetei. Meggyújtásához egy 

nagyságrenddel kisebb gyulladási energia kell, mint a benzinéhez. Korábban ez is a 

negatív tulajdonságaihoz tartozott, de ma már hasznosítják: belsőégésű motorokban a 

szegényebb keverék is tökéletesen gyullad. Kis sűrűsége miatt hiába magas (119,952 

kJ/kg) a fűtőértéke, atmoszférikus nyomáson térfogategységre számolva a földgáz 



A villamos energia tárolás részletes bemutatása, technológiák összehasonlítása, valamint 
szükségességének indoklása a megújuló energia termelés arányának növekedésével 

 

 

 75 / 106 

fűtőértékének durván harmada. Ezért találták ki a különböző sűrített tárolási módokat: 

nagy nyomáson vagy alacsony hőmérsékleten mégis a fosszilis tüzelőanyagok 

fűtőértékének többszörösét lehet elérni. 

Itt jelent meg az a probléma, hogy a hidrogénnek a magspinmomentum alapján 

két változata ismert:  300 K-en az ortohidrogén 75%-ban van jelen, míg a parahidrogéne 

25%-ban. Azonban a 0 K-en a parahidrogénnek 100%-os lenne az előfordulása. Alacsony 

hőmérsékletre hűtés, azaz cseppfolyósítás során az átalakulás hőfelszabadulással jár, így 

napokig tartana a folyamat. Természetesen katalizátorral rövid idő alatt 

problémamentesen elvégezhető. 

  

V.2.b  Hidrogén az energiagazdálkodásban 

A jövő egyik legígéretesebb másodlagos – szekunder – energiahordozója a 

hidrogén lesz. Elsősorban a környezetvédelmi előnyei a meghatározóak, később a 

gazdaságiak is azok lesznek, és a fenntarthatóság tekintetében meghatározó: előállítható 

megújuló energiaforrásokból vagy hasadóanyag segítségével is, tehát karbon-mentes 

energiaellátást ígér. Elsősorban a kőolaj-finomítási termékeket, majd a földgázt válthatja 

fel a járművek hajtásához. 

A hidrogén nagyon sok területen használható. Segítségével villamos és hőenergia 

termelhető tüzelőanyag-elemekkel, de a legígéretesebb alkalmazását a járművek hajtása 

jelenti. Eleinte a hidrogén-infrastruktúra kiépítésével és a tüzelőanyag-elemek 

továbbfejlesztésével foglalkoznak. A kereskedelmi érettség megfelelő szintjét elérve az 

optimistább előrejelzések szerint 2015, a pesszimistábbak szerint 2020 körül már nagy 

piaci részesedést kap a hidrogén a közlekedési energiafelhasználásban. Az 

energiagazdálkodásban – a közlekedés-szállítmányozás mellett – elsősorban a megújuló 

erengiaforrások (szél, nap, stb.) hasznosításában – az általuk termelt villamosenergia 

ingadozásának kiegyenlítésében, tárolásában kap nagy szerepet.  

A hidrogén-technlógiára épülő energiaellátás ma még drága, de a fejlesztések 

sokat ígérők. Együtt kell viszgálni természetesen a gazdasági és környezetvédelmi 

kérdéseket, hiszen alapvető cél a fenntartható feljődés a versenyképesség növelésével 

együtt. A fajlagos szén-dioxid-kibocsátásban a hidrogén előnyei vitathatatlanok, de a 
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teljes ellátási hatásláncot tekintve az elterjedés gazdasági feltételei nagyon függenek a 

fosszilis (olaj-gáz) áraktól és a kutatás-fejlesztés árcsökkentő eredményeitől.  

Az egyes országok vagy ország-csoportok energiapolitikájában ma már a hidrogén 

figyelembe vétele természetes. A kutatás és feljesztés a karbon-mentes energiaellátás 

megteremtése érdekében világszerte napirenden van. Sok országban a techológia 

fejlesztése alapvető nemzeti érdek is, hiszen energia-hordozókban szegény országok 

elsősorban a mérnöki tudás használatában tudnak élen járni, amikor a jövő energetikai 

helyzetképét látva szerepet akarnak vállalni. 

 

V.2.c  Hidrogén előállítása 

Közismerten elektrolízissel nyerhetünk ki a vízből, mint elektrolitból. A pozitív 

elektródán az O2, a negatívon a H2 szabadul fel, miközben egyenárammal tápláljuk az 

elektrolízis berendezését. Az eljárás hátránya, hogy a hagyományos villamos energia igen 

alacsony hatásfokkal érkezik a primer energiahordozótól a vízbontóig, ám a megújuló 

energiáknál – ha közvetlenül, és nem hőkörfolyamaton keresztül érkezik – az elektrolízis 

az egyik legjobb módja a hidrogénfejlesztésnek. 

A napenergia és a szél által termelt elektromos áram így anélkül alakítható át 

hidrogénné, mint köztes energiahordozóvá, hogy a Carnot-hatásfok rontaná a 

hatásosságát. CO2 sem termelődik a folyamat során és a szabályozó tulajdonságával 

vezetékeket sem terhel az ingadozó áram. 

 

Hidrogén előállítására szénhidrogénekből több eljárás is létezik, ám ezek 

mindegyike jelentős CO2 – kibocsátással jár.A szintézis gáz képződésekor a parciális 

oxidációnál főleg a keletkező szénmonoxid okoz problémát, reformálásnál és 

elgázosításnál pedig a 20%-os CO2- tartalom. 

A technológia ma még ott tart, hogy a hidrogénből a legnagyobb mennyiséget 

vízgőzős reformálási eljárással állítják elő földgázból. Felhasználása a gyógyszeriparban, 

élelmiszeriperban és különböző vegyipari folyamatoknál – pl. olajfeldolgozásnál, 

finomításnál – nélkülözhetetlen. Így a kőolaj és földgáz ágazatban érdekelt termelők, 
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illetőleg szállítók kezében van a hidrogénfejlesztés és -elosztás. Ezeket  a technikákat is 

ők fejlesztik. A Shell pl. egy külön vállalatot hozott létre Shell-Hydrogen néven. 

 

V.2.d  A hidrogén szállítása és tárolási módjai 

A folyékony halmazállapotú tárolási módokat még most tesztelik, többek között a 

németországi Ingolstadtban, ill. az osztrák grazi kutatóintézetben. Egyes fém-hidridekben 

is legalább akkora hidrogén-sűrűség érhető el, mint alacsony hőmérsékleten (20ºK) 

folyékony állapotban, vagy 300ºK-en 100Mpa nyomású gázban, ám a technikai H-

abszorbens ötvözeteket aktiválni kell (hőkezelés, vagy hosszú ideig nagy 

hidrogénnyomás, esetleg mindkettő), elő kell készíteni a feltöltési/kiürítési ciklusokra. 

Folyamatban van olyan ötvözetek „tervezése”, melyeknél egyszerűbb aktiválásra van 

szükség, vagy egyáltalán nem igényelnek aktiválást a használatba vétel előtt. Alacsony 

hőmérsékleten nagyobb lenne az energiasűrűsége, de gazdasági, műszaki 

szempontokból jobban bevált megoldás a 300-350, esetleg 700 bar-on tárolt gáz. A 

világon 412 töltőállomás létezik vagy áll kiépítés alatt a legfrissebb (2011. évi) információk 

szerint, ebből nagyjából 80 található Európában. Folyékony hidrogénnel még csak 

kísérletek folynak, az üzemeltetett állomásokon általában sűrített hidrogén gázt lehet 

tankolni. 
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V.13-14 ábrák: Hidrogén töltőállomások világszerte és Európában 

 

 
Forrás: H2stations.org 



A villamos energia tárolás részletes bemutatása, technológiák összehasonlítása, valamint 
szükségességének indoklása a megújuló energia termelés arányának növekedésével 

 

 

 79 / 106 

Az alábbi két ábra egy angliai és egy amerikai földalatti tárolási megoldást mutat 

be. 

 

V.15-16 ábrák: Hidrogén nagymennyiségű, földalatti (sóbányában) tárolásának két példája 
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Forrás: KBB 

 

A fenti két ábra mellett megemlítjük, hogy hidrogéngáz távvezetékek már 

üzemelnek a világban (hasonlóan a földgázvezetékekhez), pl. Hollandiában is. Kanadában 

a nyugati parton Kaliforniától kiindulóan egészen a 2010-es téli olimpia helyszínéig, 

Whistler-ig kiépítettek egy hidrogén távvezetéket, melyre töltőállomásokat is 

telepítettek. Azt tervezik, hogy az ilyen nagy GH2 vezetékeket összekötik a nagy földalatti 

hidrogéngáz tározókkal. Egy ilyen tervről számol be részletesen az alábbi cikkrészlet, 

amelyben megvalósítási költségadatok is szerepelnek összehasonlítva ezeket a villamos 

távvezetékek adataival. 

A cikk egy bekezdésének fordítását elkészítettük és azt az alábbiakban idézzük, de 

az érdekelteknek javasoljuk a cikk teljes lefordítását. 

„A mai szén(hidrogén)-korlátolt világban feltételezzük a megújulókból 

nyert hidrogén létrejövő nagyméretű piacát főleg szállítási/közlekedési 

üzemanyagként, de esetleg a CHP (kombinált ciklus) elosztott termelésében is. 

Feltételezzük, hogy az elosztók megveszik az összes csővezetéken beérkező GH2-

t (hidrogéngáz). A GH2 nagy mennyiségekben történő csővezetékes továbbítása 
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és geológiai tárolása jelentős műszaki és gazdasági előnyöket és szinergiákat 

kínálhat az elektromos távvezetékekkel szemben, mivel: 

1. hozzáadott értéket jelent a szélparkos eszközöknél a kimenő teljesítmény 

energiabetárolás általi kisimításával; 

2. a szélpark és a elektrolízis rendszer megoszthatja a vezérlőberendezést, 

ezáltal jelentős megtakarítást jelentve a tőkebefektetésnél, a működési és 

karbantartási költségeknél és az energiaátalakítás veszteségeinél; valamint a 

hálózati minőség szállítási követelményeitől megszabadulva némileg javítja a 

az szélpark energiaköltségét (COE); 

3. a GH2 vezetékek föld alatti elhelyezése társadalmilag elfogadhatóbb és 

biztonságosabb is természeti és emberi veszélyektől; 

4. a szélenergiából elektrolízissel nyert hidrogénelőállítás során 

melléktermékként keletkező oxigént el lehet adni közeli biomassza- és 

széngázosító üzemeknek, ez tovább csökkentené a COE-t; 

5. javítaná a csővezetékek teljesítmény-mutatóit, ha a megújuló forrásoknál 

található geológiai tárolási lehetőség; 

6. javítaná a csővezetékek teljesítmény-mutatóit az adott földrajzi terület 

különböző megújuló GH2 forrásaival való szinergisztikus megosztása által, így 

is kiegészítve a szél időbeli változékonyságát.” 

International Journal of Energy Research, 2008; 32: 409. oldal 

 

V.2.e  A hidrogén biztonságtechnikája 

A hidrogénre, akárcsak a többi energiaformára, biztonsági előírásokat dolgoztak 

ki. Egy töltőállomáson a hidrogénérzékelők jelzik a szivárgást, a számítógépes rendszer 

folyamatosan figyeli a működési problémák jelentkezését, és természetesen tűzjelző 

készülékek, tűzoltási eszközök is készenlétben állnak. Emellett a hidrogénnel robbanási 

kísérleteket is végeztek. Köztudott, hogy egy nagyságrenddel nagyobb a lángterjedési 

sebessége (akár 2.6 m/s), mint  a metánnak vagy a benzinnek. Ez biztonságtechnikai 

szempontok miatt jelentős, hiszen ha kilyukad egy benzintartály, szétfolyik az 

üzemanyag, és addig ég a gépkocsi, míg csupán a karosszéria marad belőle. Hidrogén 
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esetében a kísérlet során a hidrogén percek alatt kisüvített a lyukon, és komolyabb 

kiégést nem tapasztaltak. Gyakorlati és elméleti vizsgálatokkal a nagyobb autógyártó 

cégek is kimutatták, hogy a hidrogénes közlekedés legalább olyan biztonságos, mint a 

mostani. 

 

V.17 ábra: A hidrogénveszély potenciálja 

 
Forrás: IRES II Konferencia 

 

V.2.f A hidrogén mélyvölgyi előállítása és csúcsidőben villamosenergia-termelésre 

történő felhasználása 

Ebben a témában már készült egy nagyon értékes tanulmány 2005-2006-ban 

éppen a MAVIR és az Energia Hivatal egyetértése és megrendelése alapján. 

A tanulmány fő célja az volt, hogy egy lehetséges megoldást mutasson be arra, 

hogy az éjszakai mélyvölgyben ne kelljen az atomerőmű termelését korlátozni, mert a 

reaktorblokkok „rángatása” műszakilag sem ajánlott és pénzügyileg sem gazdaságos. A 

részletes és alapos vizsgálat végén azt állapították meg a tanulmány szerzői, hogy a 

feladat műszakilag megvalósítható a piacon már akkor kapható berendezésekkel. 

Pénzügyileg a villamos nagyerőművi beruházások területén még elfogadható megtérülési 

idő biztosítható. 

 

Idézetek... 

„A jelen tanulmány elsőrendű feladata a magyarországi együttműködő villamos 

energia rendszer irányításában fellépő, a közeljövőben várható problémák megoldásának 

elősegítése. 
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A tanulmány megkezdését követően kapott információ szerint Magyarországon a 

mélyvölgy időszakban megtermelt 300MW teljesítményből keletkező 3 órai energia 

mennyisége, azaz 900MWh villamos energia átkonvertálása a rendszer irányító 

szempontjából fontos nappali időszakra. 

 

A tanulmány megvizsgálta milyen hatásfokú hidrogén tározós erőmű létesíthető 

viszonylag rövid időszak alatt a közeljövőben a fenti cél elérése érdekében.  

 

A vizsgálat eredményét az alábbi legfontosabb adatok mutatják be. 

Mélyvölgy időszakban elfogyasztott villamos energia  900 MWh/nap 

Termelt villamos energia teljesítménye     115 MW 

Napi üzemóra szám        3,3 h/nap 

Megtermelt hidrogén mennyiség      204 000 Nm3/nap 

Napi földgáz fogyasztás       35 000 Nm3/nap 

Megtermelt oxigén mennyiség      102 000 Nm3/nap 

 

Feltételezett adatok: 

Éjszaki mélyvölgy időszaki áram értéke     6000 Ft/MWh 

A megtermelt villamos energia határköltsége    54000 Ft/MWh 

Kapacitásdíj         0 Ft/MW 

A tervezett gázturbinás erőmű beruházási költsége   41 milliárd forint. 

ÁFA          8,2 milliárd forint 

Összesen:         49,2 milliárd forint 

Energetikai össz. hatásfok       33 % 

 

A berendezés gazdaságosságát az évi nyereséget és az amortizáció költségét a 

mellékelt táblázat és diagramm szemlélteti. 
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A táblázatokból kiderült, hogy a beruházás hitelköltsége 

15 év 

alatt a feltételezett energia árak mellett megtérül. 

 

A tanulmány műszaki és gazdaságossági adatai alapján kijelenthetjük,  

hogy a HIDROGÉN TÁROZÓS ERŐMŰ Magyarországon történő 

megvalósítása jelentős mértékben javíthatja az együttműködő rendszer 

szabályozhatóságát. 

 

A változatokra elkészült gazdasági modell adatai pedig azt mutatják, hogy a hazai 

pénzintézetek gyakorlatában szereplő hitelkonstrukciók mellett a Befektetőnek – 15 év alatt 

visszafizetett hitelösszegét követően – 4 – 5 év alatt a saját része is megtérül a feltételezett 

villamos tarifák igénybevétele alapján. 

 

A vázolt hidrogén tározós erőmű 

- gazdaságos 

- környezetbarát 

- egyszerű felépítésű 

- a tározós erőművek között a legolcsóbb 

megoldás, ezért mielőbbi megvalósítását javasoljuk.” 

 

„Jelen tanulmányban konkrét helyszín nélkül a tárolási technológiára helyezzük a 

hangsúlyt. Magyarország területét jól lefedi a villamos energia átviteli hálózat, így azt 

mondhatjuk, hogy az energiatároló erőművet a jelenlegi erőművek környezetében, vagy 400 

kV-os villamos alállomások mellett több helyen telepíthetjük.” 

 

„TÜZELŐANYAG VÁLASZTÁS INDOKLÁSA 

Jelen tanulmányban tárgyalt tározós erőmű hidrogén tüzelőanyagra épül, amelyet a 

villamos energia rendszer szempontjából alacsony értékű villamos energia felhasználásával 

állítunk elő. A tudomány és technika mai állása szerint még szükség van más primer 
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energiahordozó, pl. földgáz felhasználására is. A telepítés helyének megválasztásánál ezt is 

figyelembe kell venni.” 
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Az elektrolízis során termelt hidrogén mennyiségének számítása 
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„A telephely kiválasztásának főbb szempontjai 

A hidrogén felhasználásával működő erőmű részére kb. 300 x 500 m-es szabad 

területre van szükség. 

A robbanásveszélyből keletkező biztonsági távolság további 100-100 m-t igényel. 

Egy megvalósítható erőmű vázlattervét a 1. sz. ábra szemlélteti. 

A területen tulajdonképpen három fő létesítmény található. 

- az elektrolízis üzem 

- kompresszor állomás és tároló tartály park 

- gázturbina kombinált ciklusú erőmű és a hűtőtornyok 

Az elektrolízis egy 100 x 150 m alapterületű 6 m belmagasságú épületben működik. 

 

Az erőmű környezetterhelése 

Füstgáz tömegáram:        201 kg/s 

Füstgáz sűrűség:        1,27 kg/m3 

Éves üzemóra:        1050 h/év 

Éves füstgáz kibocsátás:       598 251 969 m3/év 

759 780 t/év 

NOx határérték (földgáz tüzelés esetén):     50 mg/m3 

CO határérték:        100 mg/m3 

Szilárd határérték:        2 mg/m3 

NOx kibocsátás (földgáz tüzelés esetén):     30 t/év 

CO kibocsátás:        60 t/év 

Szilárd anyag kibocsátás:       1 t/év 

Fajlagos környezetterhelési díj NOx-re:     120 HUF/kg 

Fajlagos környezetterhelési díj CO-ra:     15 HUF/kg 

Fajlagos környezetterhelési díj porra:     30 HUF/kg 

Környezetterhelési díj NOx-re:      3,6 MFt/év 

Környezetterhelési díj CO-ra:      0,9 MFt/év 

Környezetterhelési díj porra:      0,0 MFt/év 
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környezetterhelési díj összesen.      4,5 MFt/év 

A CO kibocsátás a gázturbina üzeméhez szükséges pótföldgáz miatt, a NOx pedig a 

magas égési hőmérséklet miatt fordul elő, természetesen tüzelőanyagcella esetén nincs 

káros kibocsátás. 
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„ 

 

” 

Javasoljuk, hogy ha egy ilyen vagy hasonló berendezés a jövőben megvalósul, 

akkor azt mindenképpen tüzelőanyagcellákkal kell megépíteni, mert nagyobb hatásfok 

érhető el, és várhatóan ezen a területen lesz nagyobb az árcsökkenés. 

Környezetbarátabb megoldást ad, mint a gázturbina használata. 
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V.3 VRB (Vanadium Redox Battery) rendszer 

 

A VRB rendszer egy nagyon ígéretes új megoldás, amely a pár kW-os 

teljesítménytől és a több kWórás tárolási kapacitástól a több 10 MW és több száz MWórás 

tartományban is figyelembe vehető. Jó hatásfokkal, nagy ciklusszámmal és hosszú 

élettartammal rendelkezik. 

 

A Vanadium Redox Battery (VRB) energiatárolási rendszer egy modern ’folyadék 

akkumulátor’, amely megbízható, nagyteljesítményű és –kapacitású villamos 

energiatárolást kínál. A VRB képes a már megtermelt áram rendelkezésre állását 

pontosan a fogyasztáshoz igazítani néhány kW-tól több MW-ig terjedő teljesítmények 

befogadásával és újra előállításával. 

Hálózati rendszerirányítóknál és kereskedelmi vásárlóknál már több mint 50 VRB 

rendszert helyeztek üzembe világszerte.  

A VRB alacsony-, szobahőmérsékleten üzemel – ellentétben a lítiumos, nátriumos 

vagy ólomsavas akkumulátorokkal –, így gondoskodva a hosszútávú biztonságos és 

alacsony költségű üzemeltetésről. A szabadalmazott vanádiumtartalmú elektrolit 

gyakorlatilag korlátlan töltést-kisütési ciklust biztosít, valamint a rendszer moduláris 

felépítésű, így kimenő teljesítménye és tárolási kapacitása pontosan fedezi igényeiket. A 

VRB rendszer kimenő teljesítményét a beépített tüzelőanyagcella kötegek (’áram-

modulok’) száma, míg a betárolható kapacitást a tartályokban tárolt elektrolit 

mennyisége határozza meg. A modulok számának növelésével nagyobb teljesítményt 

érhetünk el, hosszabb tárolási időt viszont elektrolit hozzáadásával érhetjük el. Ennek 

eredményeként pontosan annyi energia áll rendelkezésre, amennyire igény mutatkozik. E 

modularitást mutatja az V.18 ábra. 
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V.18 ábra: A VRB rendszer modularitása 

 
Forrás: Prudent Energy 

 

V.3.a A VRB rendszer működése 

E technológia működési elve megegyezik a fent ismertetett Redox-folyadéksavas 

rendszerekével, melyet alábbi két ábra szemléltet: 
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V.19 ábra: A VRB rendszer működési elve I 

 
Forrás: Prudent Energy 

 

V.20 ábra: A VRB rendszer működési elve II 

 
Forrás: Prudent Energy 

 

Mivel a vanádium a rendszer egyik lényegi és alapvető eleme, nézzük meg 

tulajdonságait: 
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V.21 ábra: A vanádiumról 

 
Forrás: Prudent Energy 

 

A VRB rendszer működési paraméterei: 

 Hőmérséklet tartomány:   -10ºC - 40ºC (nincs fagyveszély) 

 Elektrolit koncentráció:   1.6 - 2.4 mol/liter 

 Kénsavkoncentráció:   2 - 4 mol/l (ólomsavas akkuk 30%-a) 

 Reakcióidő <1ms 

 Fajsúly:  1.36 -1.47 kg/liter 

 Energiasűrűség:  16 - 30 Wh/kg 

 Ciklusok száma gyakorlatilag végtelen 

 Töltési-kisütési arány 1:1, ha szükséges, de az optimális 1.5-1.8:1 

 

 

V.3.b  A VRB rendszer alkalmazási területei 

 

A VRB technológiát különösen három alkalmazási területre ajánlják: 
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Megújuló energiák integrációja 

A VRB alkalmazásával a megújuló energiaforrásból való termelés mind stabilabbá, 

mind megbízhatóbbá tehető, s ennek eredményeképp a hálózatra termelő egységek 

javíthatják gazdaságosságukat azáltal, hogy az időjárás okozta ingadozásokat szabályozni 

tudják, ill. a – várhatóan gyakoribbá váló – visszaterhelések ideje alatt is hozamot tudnak 

termelni. Saját felhasználásra termelő parkok – vagy szigetüzemek – viszont 

csökkenthetik függőségüket a hálózattól, vagy a drága dízelgenerátoroktól. A lítiumos, 

nátriumos vagy ólomsavas telepektől eltérően a VRB 50%-os tötöttségi állapotban is 

tökéletesen működik gyakorlatilag végtelen ciklusszámmal (ld. V.19 ábra) 

 

V.22 ábra: Szélpark teljesítményének kisimítása 

 
Forrás: Prudent Energy 

 

Hálózatoptimalizálás 

A VRB alkalmazásával meg lehet előzni a csúcsidőszakokkal járó akadályokat mind 

a hálózati, mind az ipari installációknál. A rendszer-irányítók esetén így kiválthatók a 

hálózat szükségszerű kapacitás-bővítésével járó beruházások, az ipari ügyfelek pedig a 

csúcsideji egyre magasabb árakat tudják féken tartani. 

A VRB képes szabályozni a feszültséget, meddő teljesítményt, frekvenciát és 

szünetmentes tartalékáramforrásként is szolgál. Ezáltal a rendszerirányítók eszközeiket 
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bővebben hasznosíthatják, a szolgáltatók kiegészítő piachoz juthatnak és az üzemeltetők 

csökkenthetik költségeiket. 

 

V.23 ábra: Rendszerirányítói hálózat optimalizáció 

   
Forrás: Prudent Energy 

 

Microgrid (mikrohálózati) rendszerek 

A mikrohálózatok rendszereiben – a fő hálózatról leválasztva – a termelés és 

fogyasztás sokrétű kombinációja figyelhető meg. Ezek általában távoleső szigetüzemek, 

vagy speciális kialakításuk folytán fel/le-kapcsolódás jellemzi a hálózattal gazdaságossági 

vagy áramminőségi indokokból. A VRB-ESS® mindkettőt lehetővé teszi: kiegyenlíti a 

terheléseket, tartja az áramminőséget, ill. csökkenti az üzemanyagfelhasználást a 

szigetüzemekben, valamint problémamentesen megoldja a fel/le-kapcsolódásokat a 

hálózattal. 

 

V.3.c A VRB technológia előnyei 

 gyakorlatilag végtelen ciklusszám és élettartam a töltöttségi állapot teljes 

spektrumában 

 70-80% hatásfok – egyre nagyobb berendezéseknél egyre magasabb, s ez nem 

csökken a mélyciklusok által 

 igen magas rendelkezésre állás (95% fölött) 

 pontos, valósidejű töltés/kisütés követés 

 képes a hálózati-/szigetüzemű problémamentes átváltásra 

 Környezeti/alacsony működési hőmérséklet 
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 Alacsony önkisülése miatt töltött állapotban marad, gyakorlatilag végtelenül 

 Ha keverednek is az elektrolitok, ez nem vezet keresztszennyezéshez 

 Működéséhez nem kell operátor, karbantartási költségei nagyon alacsonyak 

($0.003/kWh) 

 Integrált, kifinomult, multi-kvadráns, gyorsreagálású PCS (vezérlőrendszer) 

folyamatosan gondoskodik meddő energiáról (VAR) 

 Nincsenek nehézfémek a rendszerben (mint pl. ólom, nikkel, cink, kadmium) 

 Nincsenek halogének (Kyotoi Egyezmény) 

 Az ólomsavas akkumulátorokhoz viszonyítva, a főbb környezetkárosító 

komponensek (CO2, SO2, CO, CH4, NOx) kibocsátása 7-25%-a azoknak a termék 

élettartama alatt 

 A VRB-ben alkalmazott elektrolit élettartama végtelen 

o nincsenek hulladékkezelési problémák 

o teljes mértékben újrahasznisítható 

 

V.23 ábra: J-Power (Japán) szélerőmű-teljesítmény napi kisimítása 

 
Forrás: Prudent Energy 

 

 

V.24 ábra: Sumitomo (Japán) szélerőmű-park + 4 MW / 6 MWh VRB 
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Forrás: Prudent Energy 

 

V.25 ábra: MW méretű VRB rendszer installációja Kaliforniában (2012) 

    
Forrás: Prudent Energy 
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V.26 ábra: China State Grid Corporation 100MW szél- és 50MW szolár parkja mellett 2MW 
/ 8 MWh-s VRB rendszer (2012) 

 
Forrás: Prudent Energy 
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VI. A HÁROM RENDSZER ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKELÉSE 

 

VI.1 A szempontrendszerről 

Általánosságban és bevezetésként azt kell leszögezni, hogy alapvető feladatukat, 

a villamosenergia tárolási problémájának megoldását tekintve mindhárom rendszer 

használható és alkalmazható. Döntés előtt viszont alaposan mérlegelni kell az alkalmazás 

célját, helyét és az alább felsorolt összes szempont figyelembevételével kell a döntést 

meghozni. A részletesebb összehasonlítás érdekében megkísérelünk egy 

szempontrendszert összeállítani az alábbiak szerint:  

 

1. Alkalmazható teljesítmény nagyság kW és MW. 

2. Kiépíthető tározási kapacitás kW és MW. 

3. Rendszer-hatásfok vezetéktől vezetékig. 

4. Reagálási idő és teljesítmény felvételi sebesség. 

5. Egy vagy több teljesítmény és tárolási kapacitáshoz tartozó terület igény (az 

esetleges védőtávolságokkal együtt). 

6. A döntéstől számított megvalósítási időtartam engedélyezéssel együtt. 

7. Környezetvédelmi hatások az építés és külön az üzemeltetés alatt. 

8. Üzemeltetési rizikó tényezők. 

9. Beruházási költségek. 

10. Üzemeltetési és karbantartási költségek. 

11. Várható élettartam. 

12. Maradványérték az élettartam –bontás – végén. 

13. Feladatfüggő alkalmazhatóság. 

14. Az országos rendszer szabályozásba történő beilleszethetőség. 

 

A fenti kérdések mindegyikére nehéz táblázatos és könnyen átlátható komplett és 

komplex válaszokat adni, ezért kérjük, hogy az egyes tételek megítélésénél az előző 

fejezetben – az egyes rendszerek ismertetésénél – leírtakat is szíveskedjen az olvasó 

figyelembe venni. 
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VI.2 A három villamosenergia tározó rendszer táblázatos összehasonlítása 

 

Szempont-jellemző Szivattyús tározó Hidrogénes tározó Vanádium–Redox tározó 

1, Teljesítmény kW-MW 
Általában 100 MW felett, 

vannak kisebbek is 
Pár kW→több száz MW 5kW→ több 10 MW-ig 

2, Tározási kap.kWh-MWh 100MWh→többezer MWh pár kWh → több száz MWh 10kW→több száz MW-ig 

3, Hatásfok vez.től-vez.ig 70-80% 30-35% 65-75% 

4, Reagálási idő és 
felterhelési sebesség 

50-60 mp 
Gázturbinával több perc, 

tüzelőanyagcellánál másodpercek 
<1 m sec reagálási idő, 

másodpercek alatt felterhelhető 

5, Terület igény 
A geológiai adottságoktól 

erősen függ több tíz 
négyzetkilométer is lehet 

A paksi H2 tározó 300 MW kapacitás 
esetén. 

300x500=150 000m2 

+ 100x100=10 000m2, biztonsági 
távolság 

Egy 10 MW és 100 MWh 
kapacitású telep kb. 1,000 m2 
alapterületet igényel és két 

szintes épületet 

6, Megvalósítási időtartam 
6-7 év engedélyeztetéssel 

együtt 
3-4 év 1,5-2 év 

7/a, Környezeti káros 
hatások az építés alatt 

Területrombolással, 
erdőirtással jár és nagy a 

gépkocsiforgalom 

Mivel erőmű közelében kell 
megépíteni, viszonylag kis káros 

hatása van. 

A jóval kisebb területigény miatt 
elhanyagolható 



A villamos energia tárolás részletes bemutatása, technológiák összehasonlítása, valamint 
szükségességének indoklása a megújuló energia termelés arányának növekedésével 

 

 

 100 / 106 

7/b, Környezeti káros 
hatások az üzemeltetés alatt 

Nincs káros hatása 

A vízelőkészítésnél használt 
vegyszerek tárolására és hulladékára 

kell odafigyelni. A gázturbinás 
változatnál van CO2 és NOx 

kibocsátás. 

Nincs semmiféle káros hatása 

8, Üzemeltetési rizikó 
tényezők 

Csapadékszegény időben 
vízhiány léphet fel. 

Földrengésre érzékeny 

Robbanásveszély állhat elő, ami a 
szigorú biztonsági előírások 

betartásával elkerülhető, 
erőművekben már régen használják 

generátorok hűtésénél 

Nincs rizikótényező, csupán az 
elektrolit tartályok és az 

összekötő csővezetékek alatti 
területet saválló burkolattal kell 

ellátni adott magasságig 

9, Beruházási költségek 

Euro/kW (6 órás kisütést 

tételeztünk fel 

mindegyiknél) 

Hidegvölgy esetén 518 

Euro/kW, ez gyakorlatilag jól 

egyezik a már idézett 

Fraunhoffer Intézet 600 

Euro/kW adatával  

672 Euro/kW a paksi tanulmány 

szerint, ez viszont jelentősen 

alacsonyabb a Fraunhoffer adatánál  

600 Euro/kW, ez is jól egyezik a 

Fraunhoffer adattal  

10, Üzemeltetési és 

karbantartási költségek  
~ 0.15-20 Euro/kWh/év ~ 0.25-0.30 Euro/kWh/év 0,0024 Euro/kWh/év 

11, Várható élettartam 

A nemzetközi irodalom 

ciklusszámban adja meg 

27 ezer, ami napi 3 ciklust 

számolva 25 évet jelent, de a 

tapasztalatok szerint ennek 

duplája is lehet 

15 ezer az elektrolizáló cellák cseréje 

után növelhető. Tapasztalat nincs, 

ezért vegyük ezt is 25 évre 

25-30 ezer ciklus után kell a 

cellaköteget cserélni. Vegyük 

ezt is 25 évre, de az elektrolit 

élettartama végtelen 
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12, Maradványérték az 

élettartam végen 

Nem határozható meg, főleg 

ha 50 éves élettartamot 

veszünk számításba 

Tapasztalat hiányában szintén nem 

határozható meg 

Ténylegesen csak az 

elektrolitnak van 

maradványértéke, ami az 

eredeti elektrolit költségének 

kb. 70 %-a lehet 

13, Feladatfüggő 

alkalmazhatóság 

Elsősorban az alaperőművek 

mélyvölgyi visszaterhelésének 

megakadályozására és az 

országos hálózat 

szabályozására alkalmas 

A rossz hatásfok miatt a termelt 

hidrogént alapvetően közlekedési 

célokra kell felhasználni; 

szélparkoknál az át nem vett 

energiával célszerű kisebb 

egységekkel hidrogént termelni 

A jó hatásfoka, a kis 

területigénye és a gyors 

reagálási ideje miatt az 5kW és 

10 MW teljesítménytartomány-

ban (még szükségáramforrás-

ként is) ajánlott 

14, Az országos 

rendszerszabályozásba 

történő beilleszthetőség 

Igen jó 
Megújulókból termelt hidrogén 

esetén helyi irányító központokkal jó 
Igen jó 
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VI.3 Az összehasonlítás szöveges összefoglaló értékelése 

 

a. Teljesítmény 

SzET: eddig és valószínűleg a jövőben is csak több 10 és 100 MW-os agyságrendben 

építettek és fognak építeni ilyen létesítményeket. Ezek alapvető feladata értelemszerűen 

a nagy alaperőművek gazdaságos mélyvölgyi termelésének felhasználása és 

csúcsidőszakban történő visszaadása. A teljesítménynagyság miatt az országos 

nagyfeszültségű (400-220 kV) hálózatra csatlakozhatnak. 

 

Hidrogén: terveznek ugyan nagyteljesítményű tárolókat, de ahogyan azt a bemutatott 

magyar tanulmány is kimutatta, a viszonylag kis hatásfok miatt újbóli villamosenergia 

termelésre ez nem gazdaságos megoldás. 

Szélparkoknál és napelemes energiatermelésnél viszont az elektrolízises 

hidrogéntermelés hozzájárulhat a termelésingadozás kisimításához és a megtermelt 

hidrogén más területeken történő felhasználásához. 

 

VRB technológia: viszonylag új, de nagyon ígéretes megoldás és már több MW-os 

telepek is üzemelnek. 5 kW-tól több tíz MW nagyságrendben ajánlható, különösen az 

ingadozó teljesítményt nyújtó megújuló energiaforrások hasznosításánál. 

 

b. Tározási kapacitás 

A SzET-nél alapvetően területi adottság határozza meg a kapacitást, különösen a felső 

tározó tó vízbefogadó képessége. Lehet több száz, sőt több ezer MWh is. 

 

A Hidrogén esetében nálunk gyakorlatilag a nagynyomású palackos és tartályos 

megoldás jöhet szóba, ami kWh-s nagyságrendet jelenthet, de természetesen a palackok 

vagy a tartályok darabszámának növelésével ez megsokszorozható. 
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A VRB rendszer is tud több száz MWh-t tárolni. 

 

c. Hatásfok 

A gazdaságosság miatt rendkívül fontos tényező. Lényeges, hogy azonos alapon 

hasonlítsuk össze a hatásfokokat. Ez lehet a vezetéktől vezetékig elv, de az sem 

mindegy, hogy milyen feszültségszinten történik az energia elvétele és visszaadása a 

transzformálási és vezetékveszteség miatt. A táblázatban szereplő adatok átlagos 

értékek. Egy-egy adott eset megvalósíthatósági tanulmányában kell a fenti 

szempontokat figyelembe véve dönteni a megoldás módjáról. 

 

d. Reagálási idő 

A három rendszer közül egyértelműen a VRB rendszer a leggyorsabb, de nem minden 

esetben van erre a gyorsaságra szükség. Országos szempontból a több rendszer 

kombinációja adhatja a legjobb rendszerszabályozási megoldást. 

 

e. Területigény 

Azonos teljesítmény és tárolási kapacitás esetén a legkisebb területet a VRB rendszer 

igényli. 

 

f. Megvalósítási időtartam 

Azonos kapacitást feltételezve, leggyorsabban a VRB rendszer helyezhető üzembe. 

 

g. Környezeti hatások 

A VRB rendszer alkalmazása jelenti a legkisebb környezetterhelést. 
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h. Rizikótényezők 

A kis területen és egy zárt épületben történő elhelyezhetősége, valamint környezeti 

hőfokon történő üzemeltethetősége miatt a VRB rendszer a legkevésbé kockázatos. 

 

i. Beruházási költségek 

Sajnos csak a tanulmányokban és a nemzetközi konferenciákon elhangzott előadások 

anyagaiban szereplő adatokat tudtuk jelenleg szerepeltetni. Megjegyezzük viszont, hogy 

mind a SzET, mind a hidrogénes témánál figyelembe vett tanulmányok és értékelő 

előadások az elmúlt 1-2 évben és nagyon komoly szakemberek által készültek, ezért 

azokat megbízhatónak tartjuk. A VRB árakat a cég írásban is igazolta. Konkrétabb árak 

beszerzésére továbbra is törekszünk, de az ilyen feladatra javasoljuk az ERBE-t 

hivatalosan felkérni. 

 

j. Üzemeltetési és karbantartási költségek 

Az előbbi pontban leírtak erre vonatkozólag is érvényesek. 

 

k. Várható élettartam 

Felújításokkal lényegében 25-50 év is figyelembe vehető mindhárom rendszernél. 

 

l. Maradványérték az élettartam végén 

Mintahogy azt a táblázatban is leírtuk, az egyedüli konkrét adat a VRB rendszernél 

található, ez pedig az, hogy az elektrolit nem használódik el, így az élettartam végén az 

értékes vanádium újból felhasználható. 

 

m. Feladatfüggő alkalmazhatóság 

Nagy alaperőművek mélyvölgyi visszaterhelésének megakadályozására a SzET a 

legalkalmasabb, ha van hozzá terület és megvalósítható. 
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Elosztott energiatermelésnél főként a szél és napcellás létesítményeknél, a 

hidrogénfejlesztés és annak más célokra történő felhasználása ajánlott. 

A VRB rendszer bármilyen forrásból termelt villamos energia tárolására és szükség 

szerinti gyors visszaadására alkalmas. Célszerűen a fogyasztóhoz közel telepítendő. 

 

n. Az országos rendszerszabályozásba mindhárom rendszer beilleszthető a vázolt 

javaslatok megvalósításával. 

 

 

VI.4 Összefoglalás és javaslatok a magyar villamosenergia-rendszerben történő 

alkalmazásokra 

Az előző fejezetekben megkíséreltünk általános kitekintést adni a villamosenergia 

tárolás-tározás területén ismert rendszerek helyzetéről, a folyamatban lévő fejlesztésekről, 

és az elért eredményekről. 

Összefoglalóan az alábbiakat emeljük ki: 

a.  Nagy mértékben nő az elosztott energiatermelés részaránya. A megújuló 

energiaforrásokat felhasználó beruházásokat célszerű jobban támogatni. 

b.  A fosszilis energiahordozók hosszabb távon nem tudják kielégíteni az egyre 

növekvő fogyasztói igényeket és már rövid távon is olyan mértékű 

árnövekedéssel kell számolni, amely széleskörű problémákat vet fel. A 

megújulók gazdaságossága emiatt is növekszik. 

c.  Az előző pontban írtak miatt is, de más tényezők hatására is jelentősen 

növekszik a megújuló energiák alkalmazásának darabszáma és teljesítménye. 

Ezek közül is nagy jelentősége van már ma is, a szél és napenergia 

alkalmazásának. 
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d.  A villamosenergia-rendszerek szabályozhatósága új energiatárolási 

lehetőségeket igényel, még az olyan országokban is ahol a természetadta 

lehetőségek következtében van használható vízenergia . 

e.  A téma fontosságát mutatja, hogy világszervezete van az energiatárolásban 

érdekeltszervezeteknek: ESA (Energy Storage Association), valamint most már 

szinte minden EU ország rendelkezik szövetséggel. 

f. A hidrogénes témáról, azért írtunk többet, mert új és fontos a jövő 

szempontjából – igaz nem elsősorban újboli villamosenergiafejlesztésre történő 

felhasználásra, (alacsony rendszerhatásfok miatt) – hanem főként a közlekedési 

ágazatban környezetvédelmi okokból. 

g.  A VRB (Vanádium Redox Battery) rendszer részletesebb bemutatását pedig 

azért tartottuk fontosnak, mert szintén új és nagyon ígéretes technológia sok 

szempontból. 

h. Az RWE és az EOn Nyugat-Európában nagy figyelmet fordít a megújuló energiák 

hasznosítására és az ezekhez kapcsolandó energiatárolási rendszerekre. 

Célszerű lenne, ha hasonló tevékenységet Magyarországon is kifejtenének. 
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