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A villamosenergia-rendszer alapjaiban alakul át manapság, és mindez a szemünk előtt történik. A
fenntarthatóság jegyében számos olyan fejlesztéssel találkozhatunk, amelyek a strukturális felépítést
változtatják meg. A decentralizált termelés és az energiahatékonyság kiemelt fontossága egyértelmű,
a jelenlegi rendszerbe integráláshoz viszont rengeteg műszaki újításra lesz szükség a közeljövőben. Az
energiatárolás sok esetben kínál kitűnő megoldásokat, amelyek az új igények figyelembevételével
versenyképesnek mutatkoznak.

A tárolás fogalma és szerepe a villamosenergetikában
Energiatárolónak nevezzük az olyan berendezést, amely képes az energia termelés utáni
abszorbeálására, majd leadására, avagy további felvételére az igények függvényében. [6][7]
A tárolás módja, azaz fizikai közege alapján tipizálhatjuk a különböző technológiákat. Ezek
összehasonlítására pedig – az alkalmazás függvényében – egy sok paraméterből álló karakterisztikát
alkothatunk:
Teljesítmény [P]=W

Az eszköz maximális teljesítőképessége. Fontos lehet a
szabályozhatósága.

Kapacitás [E]=Wh (J)

Az eszköz tárolási képességének mérőszáma.

Élettartam [T]=év (s)

A hasznos működés várható ideje. Érdemes
figyelembe venni az élettartam során a degradációs
folyamatokat is.

Hatásfok [η]=%

Többféle definíció létezik, de a leghasznosabb a
rendszer oldaláról tekintett villamos-villamos
átalakítás hatásfoka (round-trip efficiency).

Kibocsátási idő [td]=másodperc (s)

Az az időtartam, amely során a berendezés képes
fenntartani a kimeneti teljesítményét. Származtatott
jellemző a teljesítmény és a tárolt energia alapján.

Válaszidő [tr]=másodperc (s)

Az az időtartam, amely a kimeneti teljesítmény
megváltoztatásának igényét hozó jel és a tényleges
változtatás közt eltelik.

Ciklusszám [c]=db

A teljes feltöltések és teljes kisütések lehetséges
száma. Összefügg az élettartammal, a használat
oldaláról közelíti meg azt.

Méret [ρ]=Wh/kg vagy Wh/m3

Energiasűrűség és teljesítménysűrűség képzéséhez,
azaz a fajlagosításhoz szükséges mutató.

1. táblázat: tárolástechnológiai alapadatok [7]
Válaszidő
Technológia

nagyságrendje

Kisütési idő
Hatásfok
nagyságrendje

Élettartam
Maximális
(év)
ciklusélettartam

Szivattyúzott
víz

perc

óra

70–80

>50

>15000

Sűrített levegő

perc

óra

41–75

>25

>10000

Lendkerék

<mp

mp

80–90

15–20

20000–
10000000

Ólomsavas
akkumulátor

<mp

perc

75–90

3–15

250–1500

NiCd
akkumulátor

<mp

óra

60–80

5–20

1500–3000

NiMH
akkumulátor

<mp

óra

65–75

5–10

600–1200

Li-ion
akkumulátor

<mp

óra

85–98

5–15

500–10000

Cink-levegő
akkumulátor

<mp

óra

50–70

>1

>1000

NaS
akkumulátor

<mp

óra

70–85

10–15

2500–4500

NaNiCl
akkumulátor

<mp

óra

80–90

10–15

~1000

Vanádiumredox
akkumulátor

<mp

óra

60–75

5–20

>10000

mp-perc

óra-hetek

34–44

10–30

1000–10000

Syngas

perc

óra-hetek

30–38

10–30

1000–10000

Szuperkapacitás

<mp

mp

85–98

4–12

10000–100000

Szupravezetős
energiatároló

<mp

mp

75–80

-

-

Hidrogén

A paraméterek alapján a felmerülő igényekhez kiválasztható a megfelelő technológia. A jellemző
értékeket az 1. táblázat tartalmazza.
A jelenleg üzemelő rendszer kiépítésekor az alapelv az volt, hogy a termelés szabályozásával a
fogyasztás követhető, így megteremthető az egyensúly. A decentralizációs folyamatok, egyúttal
változékony és időjárásfüggő termelők megjelenése azonban megnehezíti ezt az eljárást. A
rugalmasság, azaz a rendszer teljesítményegyensúlyának megteremtéséhez rendelkezésre álló
lehetőségek mennyisége és sokszínűsége kulcskérdés, növelésére rohamosan nő az igény. Az
energiatárolási technológiák az elmúlt években hatalmas fejlődésen mentek keresztül, ennek
következtében igen gyakran felmerül az alkalmazásuk lehetősége.

Alkalmazási lehetőségek
A rendszer teljes spektrumán találkozhatunk olyan problémákkal, amelyekre az energiatárolás kitűnő
megoldást rejt. Nagyon fontos kiemelni, hogy az igazán hasznos kialakítások azok lesznek, amelyek
egyszerre több célfüggvényt is megvalósítanak valamilyen prioritási sorrend szerint, halmozva ezzel az
előnyöket. A legegyszerűbb talán, hogy ha a rendszer teljes spektrumát végigjárva próbáljuk
csoportosítani a lehetőségeket. [6]

1. ábra: energiatárolás alkalmazási lehetőségei a villamosenergia-rendszer teljes spektrumán [IEA]

Termelői oldal és rendszerszint:
Frekvenciaszabályozás: A teljesítmények egyensúlya a rendszer egészét tekintve minden állapotában
fennáll, viszont megkülönböztetünk statikus és dinamikus egyensúlyi állapotot. A hatásos teljesítmény
és a frekvencia között fennáll egy közvetlen fizikai kapcsolat. Amennyiben a betáplált hatásos
teljesítmény meghaladja az aktuális fogyasztást, a frekvencia nő, ellentétes esetben csökken. Ez
alapvetően a hálózatra csatlakozó szinkrongenerátorok forgó tömegének köszönhető, hiszen ezek
szolgáltatják a névleges frekvenciához szükséges fordulatszámot, a rendszer pedig képes közvetlenül
visszahatni rájuk, ezzel megváltoztatva a forgási sebességet. A frekvencia névleges értéken tartásával
tehát megvalósítható a szabályozás, a reakcióidő függvényében megkülönböztetünk primer, szekunder

és tercier típusokat. Az energiatárolás különböző technológiái az egyes szegmensekhez kitűnően
illenek, hiszen számos olyan megoldás elérhető, amely nagyon gyors válaszidejű (pl. akkumulátor,
lendkerék), valamint találunk kellően nagy teljesítményű és megfelelően szabályozható megoldásokat
is (pl. szivattyúzott víz, sűrített levegő). Mivel a megújuló energiaforrások térnyerésével egyre nagyobb
az igény a rugalmasságra – és a tárolásnak pont ez a legjobb tulajdonsága, kétirányú és széles
spektrumú szabályozás lehetséges – ez az egyik leghangsúlyosabban megjelenő tárolási alkalmazás.

2. ábra: frekvenciaszabályozás szintjei [7]

Csúcslevágás: a hálózatokat a csúcsterhelésre kell méretezni, hiszen az ellátás folytonossága a cél. A
legnagyobb terhelések azonban csak rövid, előre ismert időpontokban jelentkeznek. Az energiatárolás
képes arra, hogy időben „mozgassa” a villamos energiát, ezáltal alkalmazható a csúcserőművek
kiváltására a völgyidőszakban termelt energia felvételével, amellyel a konstans felé mozdítja a
rendszerterhelési görbét. Az energiaárak jól követik a rendszerterhelést, így az ilyen megvalósítások
árarbitrázs-lehetőségeket rejtenek magukban.

3. ábra: csúcslevágás szemléltetése [7]

Black start (külső energiaforrás nélküli indulás képessége), tartalékképzés, szigetüzem: az
ellátásbiztonság kiemelkedően fontos az energetikában. A black start képesség, vagy a havária esetén
felhasználható tartalék nagyon komoly hozzáadott értékkel bír, energiatárolókkal pedig ez
megvalósítható. Ezek a megoldások kiválóan összefoghatók más célfüggvény megvalósításával. A
szigetüzemű hálózatok a közcélú villamosenergia-hálózattól függetlenül működnek,
energiamenedzsmentjükben és szabályozásukban a tárolás központi szereplő lehet. A jövőben
elképzelt decentralizált struktúra egyik jellemzője az, hogy bizonyos hálózatrészek alkalmasak a
rendszerrel együtt, vagy arról leválva is biztonságosan működni, valamint képesek a két állapot közti
átmenetekre, a leválásra és reszinkronizációra.
Átviteli és elosztóhálózat:
Feszültségszabályozás: az elosztott energiatermelés komoly hatással van a hálózat
feszültségviszonyaira. Nem ritka manapság, hogy az energiaáramlás bizonyos területeken kétirányú,
miközben a hálózat tervezésekor még nem kellett ezzel kalkulálni. Továbbá számos esetben az
ellátásminőség romlása feszültségproblémákon keresztül észlelhető. Ezen problémák kezelésére az
elosztott energiatárolás szolgálhat megoldással. A nagyléptékű szabályozás mellett tehát fontos a
minőség lokális szintű biztosítása is. Megfelelő vezérléssel a meddőteljesítmény-szabályozás is
megvalósítható.
Hálózatfejlesztési beruházások elkerülése: a korábban már említett rendszerterhelés és méretezés
kérdése az átviteli és elosztóhálózaton egyaránt problémákat okoz. Számos esetben láthatjuk ma már,
hogy az elosztott energiatárolás képes alternatívaként szolgálni a tőkeintenzív fejlesztésekkel
szemben. A hálózat megtérülési ideje igen hosszú, egy esetleges energiatároló pedig adott esetben
átszállítható más területre, amennyiben az igény megszűnik, ezáltal rugalmasságot ad a beruházónak.

4. ábra: átviteli kapacitásigény miatti fejlesztésigény elkerülése [EPRI/DOE]

Decentralizált struktúra kialakítása, megújulók integrációja: a termelés decentralizációja a
szabályozás elosztottságát vonja maga után. Az energiatárolás az egyik legalkalmasabb eszköz ennek
megvalósítására. Emellett a bizonyos területspecifikus problémák kezelése helyben megvalósítható,
melyet intelligens üzemirányításba integrálva a teljes megoldás a költségeket és a műszaki oldalt
tekintve is hatékonyabb. Az időjárásfüggő nap- és szélenergia nagyléptékű integrációja komoly
tárolásikapacitás-igénnyel bírhat. Közvetlenül az erőművek is megtámogathatók berendezésekkel,
valamint rendszerszinten is összefogható a változékony termelés az energiatárolással. A direktívákban
előírt megújuló-részesedés komoly változásokat vetít előre.
Fogyasztói oldal:

Minőségi paraméterek biztosítása: bizonyos fogyasztói csoportok érzékenyek a minőségre. A
feszültségletörések, pillanatnyi kimaradások sokszor észrevétlenek egy átlagos felhasználónak, de
komoly gondokat okozhatnak. A gyors válaszidejű energiatárolók alkalmasak a rövid idejű fluktuációk
kiküszöbölésére és a megfelelő minőség biztosítására.
Tartalékképzés: hosszabb kiesések esetén tartalékellátás-igény merülhet fel. Jelenleg ezek
dízelgenerátoros megoldások, azonban a technológiai fejlődés itt is versenyhelyzetet fog teremteni.
Villamosenergia-beszerzés költségének csökkentése: a villamosenergia-ár különböző fogyasztók
esetén eltérő díjszabások alapján kerül meghatározásra. Ahol időben eltérő árak vannak, ott az olcsóbb
időszakban eltárolt energia felhasználható a drágább időszakokban a vételezés elkerülésére, míg ahol
a lekötött teljesítmény (vagy a mértékadó fogyasztás) alapján kell fizetni, ott a csúcsterhelés levágása
vezethet gazdaságossági előnyökhöz. A fogyasztóoldali energiamenedzsment sok lehetőséget rejt
magában és a rendszerszintű hatása is pozitív lehet.
A felsorolt alkalmazások a teljes spektrumot felölelik, de számtalan specifikusabb megoldás
elképzelhető az igények függvényében. A műszaki hatékonyság kérdése nehezen vitatható, a széles
körben történő elterjedés mozgatórugója azonban a gazdasági versenyképesség lehet.

Szabályozás és költségek
Egy sarkos kérdés lehet a szabályozási környezet, ugyanis van egy alapvető probléma az
energiatárolással kapcsolatban. A hatályos jogszabályok szerint az energiatárolás egyszerre termelő és
fogyasztó eszköz. Az üzemirányítók tulajdonában pedig nem lehet termelő berendezés, amely gátat
szab számos alkalmazásnak. A világ regulátorai azonban folyamatosan dolgoznak a tárolás és az egyéb
innovatív eszközök kellően rugalmas szabályozásán. Az 5. ábrán látható, hogy Nagy-Britannia és
Olaszország esetében már az üzemirányítók kezébe is kerülhet tárolás. A britek esetén a tárolás (és
kisebb termelő egységek) egyedi elbírálás alapján mentesülhetnek a szabály alól, Olaszországban pedig
a feltétel az, hogy a megoldás gazdaságosabb legyen, mint más hálózatfejlesztési lehetőség.

5. ábra: a tárolás engedélyezettsége különböző piacokon [stoRE project]

A legizgalmasabb kérdés egyértelműen a költségekkel kapcsolatos. A technológiai fejlődés és a
nagyléptékű gyártás pozitív hatásai már egyértelműen megfigyelhetők. Az első szembetűnő fejlődés a
villamos autók akkumulátorainak költsége, amely a 6. ábrán látható tendencia alapján 2008 óta a
negyedére csökkent.

6. ábra: Villamos autók akkumulátor költsége [IEA]

A World Energy Council tanulmánya szerint a következő évben az energiatárolás költségének további
70%-os csökkenésével lehet számolni. A Lazard üzleti tanácsadó cég elemzése szerint pedig bizonyos
alkalmazások gazdaságilag már ma is versenyképesek (frekvenciaszabályozás akkumulátorokkal,
csúcslevágás szivattyúzott vizes tárolókkal). Minden esetben felhívják arra a figyelmet, hogy az
egyszerű teljesítmény- vagy energiaalapú fajlagosítás sokszor nem mutatja meg a technológia értékét,
valamint a több alkalmazás párhuzamos megvalósításának lehetősége is nagy előny. [8][10]

Nemzetközi trendek, a közeljövő nagy kérdései
A világon jelenleg 1 267 aktív energiatárolási projekten belül 171,05 GW kapacitást létesítettek (lásd.
7. ábra), az országok versenyét Kína vezeti Japán, az Egyesült Államok és Spanyolország előtt (8. ábra).
A kapacitás 99%-a szivattyúzott vizes tárolókból áll, a felhasználásban pedig a csúcs- és völgyidőszakok
közti kiegyenlítés és tartalékkapacitás képzés a meghatározó. Megfigyelhető azonban két igen érdekes
innovatív jelenség. A megújulók integrációja és a kereskedelmi célú energiamenedzsment egyaránt
erősen támaszkodik a kémiai és hőtárolós megoldásokra, részarányuk növekszik. Számottevő továbbá
a szabályozásba és az ellátásminőség javításába bevont tároló berendezések száma is. [9]

7. ábra: Energiatárolási projektek a világon f9]

8. ábra: vezető országok a beépített tárolókapacitás tekintetében [9]

Az egyesült államokbeli Ohio államban épül egy hatalmas naperőművet támogató energiatároló,
amelynek érdekessége, hogy önkormányzati tulajdonú. A 4,2 MW teljesítményű fotovoltaikus
rendszert 7 MW lítiumionos akkumulátorrendszer támogatja, a termelt energiát több célra is
felhasználják majd: csúcslevágással csökkentik a lekötött teljesítményüket, tartalék energiaforrásként
használják, frekvenciaszabályozást szolgáltatnak az elosztói engedélyes felé, illetve a saját
fogyasztásukat is fedeznék vele. A megújuló integrációban élen járó Kalifornia hamarosan 300 MW fölé
emeli a beépített kapacitást.
New York-ban megalkották a „tiszta virtuális erőmű” (avagy szabályozó központ, ahogy sokan jobban
kedvelik, a „virtual power plant” fogalmat) koncepciót. A napelemes háztartási méretű kiserőművek
magas penetrációját helyi szinten egy, az áramszolgáltató által telepített energiatárolóval (1,8 MW, 4
MWh) egészítik ki. A környéken komoly problémát okoz az úgynevezett szuper csúcsidőszak, mely
ugyan csak az év néhány órájában jelentkezik, de több százmillió dollárba kerül a csak ehhez szükséges
hálózati kapacitás fenntartása. Az év többi részében a rendszer értékesíthet energiát a különböző
piacokon.
A SolarCity Hawaii szigetén megalkotta az első teljesen szabályozható naperőművet tárolóval
kiegészítve. 20 éves szolgáltatói szerződést kötöttek, amelynek értelmében egy 13 MW-os naperőmű
teljesítményét adják át a rendszernek a fogyasztási görbe által determinált ütemben, ezzel
gyakorlatilag kiváltva a ma széles körben elterjedt gázmotoros megoldást.
Az Egyesült Államokon kívül is pezseg az élet a tárolás felhasználása terén. 2015 szeptemberében
Németországban, Brandenburgban üzembe helyezték Európa legnagyobb akkumulátoros
energiatárolóját, mely 10 MW teljesítményével vesz részt a frekvenciaszabályozásban és segíti a
hatalmas mennyiségű szélenergia megfelelő rendszerbe integrálhatóságát. Nem volt azonban sokáig
egyeduralkodó az európai óriás akkumulátoros energiatárolók közt, Hollandia és Észak-Írország
egyaránt rendelkezik ilyen rendszerrel, melyek gyors válaszidejű szabályozási feladatokat látnak el.

9. ábra: Akkumulátorpark frekvenciaszabályozásra [AES]

Indonéziában a vidéki területeken egyáltalán nem természetes dolog a megbízható energiaellátás.
Ötszáz apró falu mindennapi élete azonban radikálisan megváltozott, amióta egy tárolással foglalkozó
gyártó elkezdte leszállítani a végeredményben 250 MWh tervezett tárolókapacitást. Ezzel komoly
mértékben javul az ellátásminőség és csökken a térség kritikus olajfüggősége. Dél-Afrikában egy 100
MW-os naphőerőmű 80 000 háztartást képes ellátni, működéséhez pedig egy 2,5 órás teljes kimenet
fenntartásra alkalmas hőtároló található. Ugyanitt hamarosan üzembe helyezik a hatalmas, 1,3 GW
teljesítményű szivattyúzott vizes tárolót is. Japán és Dél-Korea egyaránt a 10 MW-os nagyságrendben
mozgó akkumulátoros energiatárolókat alkalmazza frekvenciaszabályozásra.
A fentiek alapján jól megfigyelhető trend, hogy a nagy kapacitású szivattyúzott vizes megoldások
mellett erősen terjed a néhány 10 MW-os nagyságrendben a kémiai energiatárolás, főként a magas
ciklusszáma és gyors válaszideje miatt. A kisebb ipari és lakossági szinteken hamarosan várható egy
komoly felfutás a piacon a háztartási méretű kiserőművek és a fogyasztás hatékonyabb
felhasználására. A rendszer végfelhasználói aktív szereplőkké válnak az energetikában, ki fogják
használni a számtalan rendelkezésre álló műszaki megoldást. Az energiatárolás segítségével belső
energiamenedzsmentet megvalósítva alkalmasak lesznek költség- és energiahatékonysági optimumok
elérésére. A jövő rendszere merőben más alapelvek szerint fog működni, a szereplők alkalmazkodnak
a fenntarthatóság támasztotta igényekhez és a decentralizációhoz, továbbá tudatosan keresik a
számukra megfelelő megoldásokat. A flexibilis megoldásra való éhség pedig az energiatárolás széles
körű alkalmazásához vezet, mely úton a nemzetközi gyakorlatot szemlélve a világ már elindult.
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