A szintetikus inercia szerepe a jövő villamosenergiarendszerének stabilitásmegőrzésében

MVM Partner Zrt. részére

Budapest, 2017. február 28.

A megújulók növekvő penetrációjának hatásai a villamosenergia-rendszer
dinamikus viselkedésére
Bevezetés
A villamosenergia-termelés összetétele belátható időn belül alapjaiban megváltozik. A
korábban jellemző nagy teljesítményű, fosszilis és fisszilis (nukleárisan kötött) energiahordozókat
felhasználó erőművek dominanciája globális szinten megszűnik. Felváltják őket az újonnan telepített
háztartási méretű kiserőművek, valamint nagyobb napelemparkok és szélerőművek. Ennek a
folyamatnak a rendszer teljes spektrumán hatásai lesznek, főként a hálózattal szemben támasztott
követelményeink fenntartása igényel komoly műszaki gondolkodást. A konvencionális megoldás
során nagy teljesítmények kerültek a rendszerbe meghatározott pontokon, az átviteli rész hurkolt
jellege megadta a biztonságot, majd a fogyasztóhoz közeledve sugarasodó topológia tökéletesen
kielégítette minden, a hálózattal szemben támasztott elvárásunkat. Ehhez a hatalmas
infrastruktúrához azonban merőben más üzemi körülmények társulnak a világ azon pontjain, ahol a
decentralizált megoldások már átvették az uralmat a termelési mixben. Az új követelményekhez való
alkalmazkodás számos kihívást rejt, amelyek leküzdéséhez proaktív tervezés szükséges. [1][2][7]

1. ábra: Napelemek által előállított villamos energia hat, a napenergia-termelésben vezető országban [7]

Az 1. ábra kitűnően szemlélteti a folyamatok elképesztő gyorsaságát. A beépített napelemek
által megtermelt energia mennyisége a vezető országokban az ezredfordulóig igen csekély volt, mára
azonban igen jelentős részesedéssel bír. A hatalmas növekedés egyértelműen a klímapolitikai célok
elérése érdekében alkalmazott ösztönzőknek tudható be, nem elhanyagolandó azonban az a tény,
hogy ez a támogatás milyen mértékű technológiai fejlődést hozott magával. A napelemes termelés és
az energiatárolási megoldások piaci szemszögből is versenyképes megoldásai az ajtón kopogtatnak.
Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a Nemzetközi Energiaügynökség (International Energy Agency,
IEA) piacelemzése, amely szerint az elmúlt nyolc évben a fotovoltaikus rendszerek fajlagos költsége
negyedére, míg az akkumulátoros energiatárolás költsége az ötödrészére csökkent. Az előrejelzések
szerint a fejlődés továbbra is fennmarad, így a rendszerintegráció az eljövendő évtized kulcskérdése
lehet . [1][2][7]
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Rendszerszabályozás és stabilitás a megújulók növekvő penetrációja
fényében
A rendszerszabályozás kialakítása illeszkedik a korábbi igényekhez. A sztochasztikusan változó
(de különböző eljárásokkal becsülhető) terhelések lekövetését a megfelelő változtatási képességgel
rendelkező termelőkkel végzik, a cél minden pillanatban a két oldal egyensúlyban tartása. Az
energiatárolás szerepe a magas költségeken és a korlátozott technológiai lehetőségeken túl azért is
maradt viszonylag limitált, mert ez az elv tökéletesen megfelelt az elvárásoknak. Az időjárásfüggő
termelés megjelenésével azonban félő, hogy a rendszer szabályozása nem végezhető el sikeresen
minden üzemállapotban. Az időszakos termelés rövidtávon a kiegyenlítő energiák piacát forgatja
majd fel, felértékelve ezzel minden olyan megoldást, amely rugalmasságot (teljesítményváltoztatási
tartomány az idő és a rendszerparaméterek függvényében) képes biztosítani a rendszer számára.
Hosszútávon pedig a megfelelő kapacitáskezelés lesz a kulcs, hiszen az energiaipar számára az ilyen
típusú tervezés is elengedhetetlen a beruházások miatt. A rövid- és hosszútávú ellátás biztosításán túl
is számos hatást kell majd figyelembe venni, például a piactorzító jelenségeket is ki kell küszöbölni.
[1][2]
A közeljövő egyik igen fontos kérdése lesz a frekvenciaszabályozás azon vetülete, amelyet a
rendszer inherens módon szolgáltat számunkra. Jelenleg élvezzük pozitív hatásait, azonban a jövőben
nem áll majd rendelkezésre. A centrális energiatermelés egyik fontos tulajdonsága, hogy hatalmas
forgótömegű, a hálózatra közvetlenül csatlakozó szinkrongépekkel történik a villamosenergiatermelés. Ez a megoldás szolgáltatja a hatásos teljesítmény és a frekvencia ismert kapcsolatát:
amennyiben a fogyasztás hirtelen megnő, az a generátorok oldaláról többlet villamosteljesítményigényként jelenik meg, ezt pedig a generátor közvetlen fizikai kapcsolata révén a forgási
sebességének csökkenéséből (egyfajta kinetikus energiatároló módjára) fedezheti. Ez a folyamat
pillanatszerűen megy végbe a fizikai kényszer hatására. A forgó tömeg szögsebességének csökkenése
miatt a rendszer frekvenciája csökken, ennek meredeksége jól jellemzi a frekvenciastabilitás
mértékét. Ezt a meredekséget alapvetően a szinkrongépek inerciaállandójával jellemezhetjük. Ez a
mennyiség megmutatja, hogy az adott gépet a névleges látszólagos teljesítményével megegyező
hatásos teljesítménnyel gyorsítva mennyi idő alatt érné el a névleges fordulatszámát, tehát idő
dimenziójú. A frekvenciaváltozás meredeksége azért fontos, mert még a leggyorsabb beavatkozónak
is van bizonyos reakcióideje, amely alatt a rendszer önmagában néz szembe a zavarral. A hatalmas
csatlakozó forgó tömegek a különböző ingadozásokat lassítják, alkalmassá téve a szabályozó
eszközöket a működésre. Mi történik azonban, ha a hálózatra közvetlenül csatlakozó
szinkrongenerátorok helyett olyan termelők lesznek túlsúlyban, amelyek teljesítményelektronikai
átalakítókon keresztül csatlakoznak a hálózatra? Ezek a berendezések ugyanis nem rendelkeznek
közvetlen fizikai válasszal. Az egyik út lehet a forgó tömegek külön implementálása a rendszerhez
szinkronizálva, ez azonban nem tűnik kifizetődő megoldásnak. A teljesítményelektronikai
berendezések azonban kitűnően és gyorsan vezérelhetők, így adódik a lehetőség, hogy a fizikai
folyamatot mintegy utánozva hozzunk létre szintetikus (vagy virtuális, mesterséges) inerciát. Ez azt
jelenti, hogy a termelőegység figyeli a rendszer állapotát, és szükség esetén a szinkrongépekhez
hasonló hatást fejt ki a hálózatra, ezzel támogatva a stabilitás megőrzését. [1][2][3][4][5]
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2. ábra: Rendszerszintű forgó tömegekben tárolt energia rendelkezésre állása néhány európai országban 2015-ben és 2030ban [IEEE PES Webinar]

A 2. ábra megmutatja, hogy 2030-ra milyen mértékben fog csökkeni a hálózat mögöttes
kinetikus energiája (ez a mennyiség állandósult állapotban az inerciaállandóval egyenesen arányos).
Az év döntő részében ez a szám a vizsgált országokban jelentős csökkenést mutat, ami – mivel a
frekvenciaváltozás meredekségét meghatározza – jelentős negatív hatással lesz a rendszer
stabilitására.

Szintetikus inercia létrehozásának lehetőségei
A szintetikus inercia lényegében tehát azt takarja, hogy a teljesítményelektronikai
berendezéseken keresztül a hálózatra csatlakozó termelők kimeneti teljesítményét úgy szabályozzuk,
mintha azok is rendelkeznének forgó tömeggel. Ez gyakorlatilag emulálja a szinkrongenerátorok
közvetlen fizikai hatását. Fontos azonban megjegyezni, hogy értelemszerűen nem reprodukálható
tökéletesen a valós válasz, így az ilyen szabályozások rendszerbe illesztésekor részletes tervezési és
hatásvizsgálati lépéssorozatot kell követni. A változó hálózati struktúrában három életképes
megoldás kínálkozik a gyakorlati megvalósításra. [1][2]
A szélerőművek négy alaptípusa közül kettő terjedt el széles körben, ennek oka a
szabályozhatóság: a két oldalról táplált aszinkron gépes (doubly fed induction machine, DFIG) és a full
konverteres (FC) típusok felelnek meg az energiatermeléssel szemben támasztott igényeknek. Ezek
esetében az inercia nem is olyan elrugaszkodott gondolat, a forgó lapátokban rejlő kinetikus energia
kiaknázásához a már üzemben levő vezérlés kiegészítése szükséges. Ezt legegyszerűbben egy
párhuzamos hurok beiktatásával valósítják meg, amely a rendszer frekvenciájának alapján dönt az
esetleges beavatkozásról. Mivel ekkor a gépegység nem az optimális munkapontban üzemel – plusz
nyomatékot ad le – a rotor lassulni fog, ez adja a szintetikus inercia szolgáltatásának elvi
időtartománybeli határát, viszont az átmeneti időszakban a betáplált villamos teljesítmény
növelhető. A szélerőművek tehát a szintetikus inercia képzésére kiválóan alkalmasak. [1][2]
A napelemes rendszerek ezzel ellentétben semmilyen mögöttes kinetikus energiatárolással
nem bírnak. Adódik tehát a megoldás, hogy a stabilitás megőrzése érdekében egészítsük ki az ilyen
termelőegységeket (vagy helyezzünk el a rendszerben) energiatároló berendezésekkel, melyek
alkalmasak a szabályozási célfüggvény megvalósítására. Ezen berendezések karakterisztikus jellegük –
gyors válaszidő, széles spektrumú kimeneti teljesítmény – miatt kerülhetnek szóba a szintetikus
inercia kapcsán. Az inercia fizikai értelemben dedikáltan kinetikus energiatárolás, a különböző
technológiák azonban értelemszerűen alkalmasak a frekvenciaszabályozás megvalósítására is. [1][2]
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A hibrid (egyen- és váltakozó áramú) rendszer gondolata nem újkeletű, a
teljesítményelektronika fejlődésével az egyenáramú hálózatok előnyei kidomborodni látszanak a
korábbiakhoz képest. A stabilitás szempontjából pedig felmerül a kérdés, hogy az átalakítók
valamilyen együttes vezérlése esetén kialakítható-e olyan új megközelítés, amely a megújuló
energiaforrások részarányának növekedésével hatékonyan tud szerepet játszani a rendszerszintű
szabályozásban. A nagyfeszültségű egyenáramú hálózatok (High Voltage Direct Current, HVDC) kiváló
lehetőségekkel kecsegtetnek. A csatlakozási ponton a frekvencia függvényében vezérelt teljesítmény
átalakításával, a kapacitások megfelelő felhasználásával lehetővé válik a szabályzás. A HVDC
szabályozója így széles spektrumú inerciaállandónak megfelelő választ képes adni a rendszernek.
[1][2]

Európai irányelvek
A probléma aktualitását jól mutatja, hogy a 2015-17-es időszakban az ENTSO-E (European
Network of Transmission System Operators of Electricity) három kiemelt témájának egyikeként
felvette a kutatás-fejlesztési tervébe. Legyen a rendszer teljes fogyasztása egységnyi.
Általánosságban egy nagy rendszer esetén, ha a termelés ettől 20 százalékkal eltér, akkor a kialakuló
0,5–1 Hz/s-os frekvenciaváltozási sebességek megfigyelhetők és kezelhetők a meglévő szabályozási
eszközökkel, efölött viszont az integritás megőrzése nem vehető biztosra. A jövőben azonban – az
inercia csökkenése miatt – a teljesítmények közti eltérés akár 40 százalék is lehet, a változási
sebesség pedig 2 Hz/s-ra nőhet. Mivel a hagyományos primer szabályozás beavatkozási ideje ilyen
esetekben akár túl lassú is lehet (néhány másodperc), az inercia megőrzése és mesterséges növelése
fontos feladat. A teljesítményelektronikai berendezéseken keresztül hálózatra csatlakozó eszközök
azonban nem rendelkeznek ilyen közvetlen fizikai válasszal, így amennyiben a körülmények
megkívánják, ennek pótlására valamilyen vezérlési algoritmust vagy eszközt kell segítségül hívni. A
frekvenciának a névlegeshez viszonyított +/- 200 mHz-es sávon belül tartása a cél, ami a normál
üzemállapotot jellemzi. A 47,5 Hz alatti vagy 51,5 Hz fölötti frekvenciaértékek esetében a rendszer
bizonyos részeinek összeomlása szinte elkerülhetetlen. A kontinentális (európai összekapcsolt)
rendszer vizsgálatára a referenciahiba 3 GW mértékű, az ENTSO-E elemzései alapján azonban
kijelenthető, hogy ilyen nagy szinkronjáró rendszer esetén kevésbé jelentkezik a vizsgált probléma, az
eredményeik során a fogyasztói terheléskorlátozás alsó szintjéig (a vizsgált esetben 49 Hz) sosem
csökkent a frekvencia. A nagy rendszer frekvenciaváltozással szembeni ellenállósága 10 s feletti
inerciaállandóval jellemezhető, a vizsgálatokban 2,3 s esetén is 49,2 Hz volt a frekvencia minimuma a
referenciahiba esetén, tehát az inercia csökkenése nem állítja megoldhatatlan feladat elé a
rendszerirányítókat. Felhívják azonban a figyelmet arra, hogy ha a rendszerrészek szétválnak, a
helyzet merőben másképp fest, a veszély sokkal komolyabb. Így a vizsgálatok eredményeképp
várhatóan a szintetikus inercia is szerephez jut az összehangolt európai irányelvek
megfogalmazásában.[4][5]

Szintetikus inercia a gyakorlatban
A montreali rendszerirányító vállalat volt a világon az első olyan szerv, amely megkövetelte a
szélerőműveitől a szintetikus inercia biztosítását. Québec területén mintegy 3,3 GW üzemelő
szélerőművi kapacitás található, de további nagymértékű telepítéseket terveznek. Emellett fontos
tényező, hogy Észak-Amerika legkisebb szinkronjáró térségéről van szó, amelynek csúcsterhelése 40
GW-ra tehető. A rendszerirányító 2005-ben fogalmazta meg előírását a zárlati áthidaló képesség és a
szintetikus inercia biztosítására, a 2011 óta telepített generátorok pedig már ennek megfelelően
működnek (így több mint 2 GW csúcsteljesítmény rendelkezik e képességgel).
2015 decembere pedig elhozta a szintetikus inercia vizsganapját: egy transzformátor
meghibásodása miatt 1,6 GW termelés kiesett, a frekvencia zuhanása közben pedig a szélerőművek a
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legnehezebb pillanatokban 126 MW extra teljesítménnyel segítették a rendszert. A kiértékelés
alapján ez nagyjából 0,1–0,2 Hz-cel emelte meg a folyamat során kialakuló legkisebb frekvencia
értékét. Szimulációs vizsgálatok alapján pedig belátták, hogy ha a szélerőművek helyett közvetlenül
csatlakozó szinkrongenerátorok csatlakoztak volna a hálózatra, nem tapasztaltak volna jelentős
különbséget. A teljes biztonság megteremtéséig még sok lépést kell megtenni, de a kanadai eset ékes
példája annak, hogy a szintetikus inercia bizonyos esetekben alkalmas lehet a stabilitás megőrzésére.
A hatékonyság és megbízhatóság pontos elbírálásához még több adatra van szükség, de az első jelek
biztatók.[6]

3. ábra: Rivière-du-Moulin szélerőműparkja, Québec, Kanada [power-technology.com]

Kutatók és ipari szereplők karöltve vizsgálják a szintetikus inercia képzésének lehetőségeit a
világ számos pontján. Jól mutatja ezt, hogy manapság szinte minden nívós tudományos konferencián
megjelenik egy új vezérlési elv, megközelítés vagy technológiai megoldás, amely újabb lehetőséget
rejt a gyakorlati felhasználásra. A québeci példát követi immár Ontario állam és Brazília is. Az európai
hálózati előírások életbe lépése pedig megnyitotta az utat az európai rendszerirányítók számára a
megfelelő előírások megteremtése felé. [4][5][6]
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