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1 Megújuló energiaforrások integrálhatóságának kérdései
1.1 Jogi háttér
A téma aktualitását jelzi, hogy a hazai átviteli hálózatért és rendszerirányításért felelős Mavir
Zrt. üzemi szabályzatában is módosítások figyelhetők meg a szabályozási központok
definíciójával kapcsolatban. A korábbi megfogalmazás így hangzik:
„A Szabályozási Központ különböző technológiájú kiserőműveket is képviselhet egyszerre, mely alól
kivételt csak az időjárásfüggő termelői egységek (szél-, napenergia) jelentenek. Időjárásfüggő
termelői egységek csak olyan Szabályozási Központhoz társulhatnak, amely csak időjárásfüggő
termelőket képvisel”

Ezzel szemben a 2016. május 17-e óta érvényes szabályzatban az ide vonatkozó pont a
következőre módosult:
„… [A] Szabályozási Központ, műszaki, közvetítő jellegű szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet,
amely az elosztó vagy átviteli hálózatra csatlakozó, 0,5 MW vagy azt meghaladó teljesítőképességű,
önként társult kiserőműveket, felhasználókat, tározós rendszereket képviselheti a rendszerirányító
felé annak érdekében, hogy együttesen részt vehessenek a rendszerszintű szolgáltatások piacán. A
Szabályozási Központ különböző technológiájú kiserőműveket is képviselhet egyszerre.” [1]

Ezek alapján időjárásfüggő termelők, fogyasztók és tározós rendszerek is csatlakozhatnak egy
szabályozási központba.

1.2 Műszaki megvalósíthatóság
A szabályozóközpontok lényege, hogy a termelőegységek összessége egy központból
irányítható, így hasonlóan vezérelhető, mint egy nagy erőmű, azzal a különbséggel, hogy a
kiadott teljesítménye rugalmasan változtatható, valamint a felhasznált különböző
tüzelőanyagok miatt jól optimalizálható. [2]
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energiaforrásokként nap- és szélerőművek jöhetnek számításba. A következőkben e három
termelőegység szabályozhatóságát, műszaki paramétereit szeretném röviden összefoglalni:

1.2.1 Gázmotor
A gázmotor egyik nagy előnye, hogy a teljesítménye széles határok között változtatható.
Normál üzemi tartománynak számít az 50–100 százalékos kiterheltség, de rövidtávon
megengedhető a 10–20 százalékos kiterheltségi szint is.

1. ábra: Gázmotor egy lehetésges technológiai vázlata [3]

A gázmotorok teljesítménytartománya néhány kilowattól több megawattig terjedhet (a legnagyobb
körülbelül 15 megawatt villamos teljesítményű). A villamosenergia-termelés hatásfoka 25–45
százalék, azonban a kapcsolt energiatermelésnek köszönhetően a termelőegység összhatásfoka 60–
87 százalék is lehet.

1.2.2 Szélerőművek
A szélerőművek szabályozási központba való integrálhatóságának feltétele, hogy képesek
legyenek a hatásos teljesítmény szabályozására. A mai modern szélerőművek megfelelnek
ennek a kritériumnak, szekunder szabályozásban való részvételre a következő ábrán
bemutatott stratégiák szerint van lehetőség:

2. ábra: Lehetséges szabályozási stratégiák [4]
Az a) esetben egy gradiens tartása lett előírva, b) esetben a teljesítmény abszolút értékének
korlátozása, c) esetben menetrendtartás. [4]
1.2.3 Naperőművek
A naperőművek szabályozása jóval egyszerűbb feladat, hiszen a szélturbinákkal ellentétben a
rendszernek itt nincs forgó, mechanikus része. Ennek előnye, hogy az inverter
szabályozásával hatékonyan lehet kikényszeríteni a szükséges kimenő feszültséget. A
szélgenerátornál ismertetett összes szabályozási algoritmus elképzelhető a napelemek
esetében is, azzal a különbséggel, hogy a beérkező napfény intenzitásának hirtelen
csökkenése (egy felhő kitakarja a napot) jóval drasztikusabb teljesítménycsökkenéshez
vezethet, hiszen napelemeknél nem lép fel a mozgó rész csillapító hatása. [4]

2 Megújuló energiaforrásokat integráló modell
Modellemben azt vizsgáltam, hogy milyen bevételeink adódnának, ha egy hazai gázmotoros
termelő egységeket összekapcsoló szabályozási központba megújuló energiaforrásokat is
integrálnánk.
A szabályozóközpont többlet rendelkezésre állási díjra (RÁD) nem számíthat, hiszen a
megújuló termelők egyik tulajdonsága, hogy nem állnak rendelkezésre, időjárásfüggők. Ezen
megkötésekkel a megújulók integrálásával csak úgy szerezhetünk bevételeket, hogy ha
megújulókból érkezik termelés, akkor ezzel a teljesítménnyel csökkentjük a gázmotorok
kiadott teljesítményét. Így bevételeink a gázmotorok megtakarított önköltségéből adódnak.

3. ábra: Szabályozóközpont és széltermelés időben
A szabályozóközpont általában arra törekszik, hogy minden teljesítményen a legolcsóbb
motorokat járassa. Ez abban az esetben módosul, ha leszabályozásban van a rendszer.
Ilyenkor biztosítani kell a szabályozóközpont „felállását”, ami azt jelenti, hogy a központnak
bármikor képesnek kell lennie az akkreditált gradienssel felterhelnie. Ahhoz, hogy ez
teljesüljön, gyorsabb és drágább motorokat is kell járatni. A megújulóenergia-termelés
integrálásánál optimális esetben mindig a legdrágább motor teljesítményét szabályozná
vissza a központ. A fenti ábrán kék adatsor mutatja a gázmotorok nettó teljesítményét, a
vízszintes vonalak pedig az önköltségek általam felvett határait jelölik.

2.1 A modell bemutatása
A 04. ábrán sárga vonallal a MAVIR által kért alapjelet ábrázoltam. Ebből a megújulóenergiatermelők termelését levonva megkapjuk a gázmotorok által kiadandó teljesítményt. A kettő
közötti terület, a kék árnyalataival ábrázolva, a megújulóenergia-termelés. Az árnyalatokkal
érzékeltettem, hogy a gázmotorok önköltség határai szerint különböző bevételeket kapunk.
Ha a szabályozóközpont eléri az alsó leszabályozási korlátját, akkor gázmotorokat nem lehet
tovább leszabályozni és itt a megújulóenergia-termelést kell visszaszabályozni. Ezt a piros
terület jelöli. Ha a szabályozóközpont felszabályozásban van, akkor az erőműkezelő
felülírhatja a megújulóenergia-termelők aktuális teljesítményével szabályozó központ
kiadható teljesítményét. Ezt az esetet sötétkékkel ábrázoltam.

4. ábra: A szabályozóközpont egy lehetséges menetrendje

Szélenergia- és napenergia-szorzókkal lehetséges a számolt szél- és napenergia skálázása is.
Ez azzal a közelítéssel él, hogy a megújulók termelésének korrelációja 1, tehát együtt mozog
az energiatermelésük. A kapott eredményekkel kiszámolható, hogy mennyi bevételt hozott
az integrált megújuló termelés kilowattóránként.

2.2 Eredmények és kiértékelés
Integrált
megújuló
kapacitás
300 kW
600 kW
1200 kW
1800 kW
2400 kW
3000 kW
3600 kW
4200 kW

Szél normál Szél
eset
felszabnál
[Ft/kWh]
felírva
11,457
10,457
9,921
9,567
9,315
9,124
8,970

11,726
10,717
10,172
9,811
9,553
9,354
9,193

Nap normál Nap
eset
felszabnál
[Ft/kWh]
felírva
11,366
11,786
10,683
11,098
9,993
10,392
9,629
10,010
9,374
9,735
9,194
9,531
9,061
9,373

1. táblázat: Megújuló integrálás bevételei

Az egyik esetben felszabályozáskor a fellépő megújulóenergia-termeléssel növeljük a
szabályozóközpont kiadható teljesítményét és ezt a MAVIR igénybe is veszi. A másik esetben
nem írjuk fel a kiadható teljesítményt. Mivel mindkét eset lehetséges, ezért bevételeink e
kettő között várhatók. Mindkét esetben a bevont megújuló kapacitás növelésével egyre
csökken a kilowattóránkénti bevétel. Ennek az az oka, hogy arányaiban egyre több
megújulóenergia-termelést kell visszaszabályozni. (Egyre több ilyen termelés ér bele a
szabályozó központ alsó, pirossal szemléltetett sávjába) A modell ilyen esetekben a
megújulókat hasznosító termelő lehetséges termelését számításba veszi, viszont bevételeink
nem adódnak.

2.3 Kitekintés
A német villamosenergia-rendszert az időjárásfüggő energiatermelők nagy részarányú
beépítése jellemzi. Az ottani helyzetet érdemes megvizsgálni abból a szempontból, hogy
milyen piaci és szabályozási körülmények várhatók, ha Magyarországon is tovább növekszik a
megújuló energiaforrások beépítése. Korábban láthattuk, hogy már itthon is befolyásoló
tényező a szélenergia-termelés, nagy szélteljesítményeknél leszabályozásra lehet számítani.
A Müncheni Közszolgáltató 2013-as, a VDE (Német Elektrotechnikai Egyesület) számára
tartott előadásában [5] két napot mutat be. Az első 2012. december 25-e, amelyet alacsony
rendszerterhelés (karácsony), magas megújulóenergia-betáplálás és leszabályozási igény
jellemez, -56,87 euró/megawattóra base ár mellett. Ezzel szemben 2012. július 2-án magas
rendszerterhelés,
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megújuló-betáplálás
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felszabályozási

igény

és

78 euró/megawattóra base ár jellemezte. Ezen példák mutatják, hogy a megújulók növekvő

beépítettségével a fent ismertetett stratégia a megújulók szabályozó körbe való
integrálásának a korlátait vetíti előre. Hiszen a szabályozó körbe integrált szélerőművek
teljesítményét egyre gyakrabban kell majd visszaszabályozni és így csökkennének a
bevételeink is.

3 Akkumulátor integrálásának lehetőségei
Egy akkumulátor hozzájárulhat a rendszeregyensúly fenntartásához, de egy hagyományos
termelőegységtől részben eltér. Tároláskor fogyasztóként lép fel és a fogyasztói oldalt tolja
fel az egyensúlyi ponthoz. Kisütéskor hagyományos termelőként viselkedik és teljesítményt
táplál be. Definiálni kell továbbá, hogy a hálózathasználat költségei a különböző esetekben
kit terhelnek.

3.1

Akkumulátor modell illesztése a megújuló energiaforrásokat integráló
modellbe

5. ábra: A szabályozóközpont egy lehetséges menetrendje akkumulátorral

Az általam alkalmazott töltési és kisütési stratégia illeszkedik a megújuló energiaforrásokat
integráló modellhez. Ennek megfelelően az akkumulátor akkor tárol be, amikor a szabályozó
rendszer úgynevezett mustrunon van, tehát további motorok nem állíthatók le, viszont
abban a percben megújulóenergia-termelés fellép. Ezt az esetet szemlélteti az 5. ábra alján
látható a sárga terület. Ha az akkumulátor megtelik, a megújuló termelést vissza kell
szabályozni, ezt a piros terület mutatja. Ha a szabályozó központ teljes felszabályozásban van
és az akkumulátor rendelkezik eltárolt energiával, akkor az erőműkezelő az akkumulátor
teljesítményével is megnövelheti a szabályozó központ által kiadható teljesítményt. Ha az
akkumulátor kiürült, akkor visszaírja a kiadható teljesítményt. Ezt az esetet a fenti ábra jobb

felső részén a sárga téglalappal ábrázoltam. Az akkumulátor által leadott energiáért így
energiadíjat kapunk.
A modell egyik vizsgált paramétere, hogy az akkumulátor milyen energiaár fölött lépjen be a
szabályozásba. Ha alacsony áron lép be, akkor nő a kihasználtsága, több ciklusban lesz
igénybe véve. Magasabb energiaár kilowattóránként magasabb bevételeket hoz, viszont az
akkumulátor kisebb kihasználtságát eredményezi. A vizsgált paraméterek közé vontam az
akkumulátor kapacitását és teljesítményét is.

3.2 Eredmények bemutatása
A paramétervizsgálatok alapján maximális bevétel 35 000 forint/megawattórás energiaárra
adódott. Ezzel a paraméterrel számoltam ki az akkumulátor bevételeit különböző kapacitásés teljesítmény-változatokra és a szabályozási központba integrált megújuló energiaforrások
növekvő teljesítményére.
Az akkumulátorméretek összehasonlítása végett egyszerűsített megtérülési időt számoltam.
Ehhez kiszámoltam az éves bevételeket és ezzel elosztottam a beruházási költséget
(beruházási költség számítása a [6] forrás alapján). Az eredmények magas megtérülési időt
mutatnak, a legalacsonyabb érték 300,69 évre adódott a legkisebb, 50 kilowattóra
kapacitású 25 kilowatt teljesítményű akkumulátorra.
A 300 év körüli megtérülési idők azt mutatják, hogy a fenti stratégiával nem térül meg egy
akkumulátor integrálása. Mivel töltés csak akkor valósul meg, amikor a szabályozó központ
minimumon van és széltermelés fellép, valamint kisütés akkor valósulhat meg, ha teljes
felszabályozásban van a rendszer és a választott eladási ár fölött vagyunk. Ráadásul ezeknek
az eseteknek ideális esetben ciklikusan kell bekövetkezniük, hogy a tároló teljesen
feltölthesse, majd teljesen kisüthesse magát. Összehasonlításképpen a lítiumionakkumulátorokra tipikusan 7000 ciklust és maximum 20 év élettartamot határoznak meg. Ez
évente 350 ciklust jelent, amelynél a fenti stratégia által elért körülbelül 20 darab éves
ciklusszám nagyságrendekkel kisebb.
Ha növeljük a szabályozóközpontba integrált megújuló energiát, annak kettős hatása lesz a
szabályozó központ bevételeire. A megújuló energiaforrások integrálása, a termelt energiára
vetített

bevételei

11,73 ról

10,72 forint/kilowattórára

csökkennek.

Másrészről

az

akkumulátor a növekvő „visszaszabályozott” széltermelést tárolja el. Ennek köszönhetően az
akkumulátor bevételei nőnek, 500 és 250 kilowattos esetben 179 271-ról 215 834 forintra.
Ez összességében kisebb mértékű növekedés, mint az integrálás bevételeinek csökkenése.
Megjegyzendő, hogy ez az ezen akkumulátorral termelt energiából az öt hónap alatt csak
5,78 megawattórát sikerültértékesíteni a rendelkezésére álló 80,31 megawattórából.
Összehasonlítás végett a szélerőművek termelése ebben az időszakban 602,08 megawattóra.

3.3 Példák akkumulátorok hazai alkalmazásra
3.3.1 MAVIR és Tisza II.
A hazai rendszerirányító 2013 augusztusában jelentette be egy akkumulátorokkal foglalkozó
projekt elindítását. A közbeszerzési eljárásban kiírt akkumulátorral szemben 1 megawattos
teljesítmény és 5 megawattórás kapacitás volt az elvárás, és a cég összesen 1,65 milliárd
forintot szánt a projektre, amelyből 826,9 millió forint az Új Széchenyi Terv keretében uniós
támogatásból származott volna. [7] A projektet 2015 nyarán kellett volna átadni, amire nem
került sor. A MAVIR menedzsmentje a kockázatok mérlegelését követően a projekt leállítása
mellett döntött. Érdekesség, hogy még a MAVIR egy lehetséges beszállítójaként
megnevezett AWE Mérnökszolgálati Kft. által kifejlesztett 500 kilowatt teljesítményű és 1
megawattóra kapacitású konténert jelenleg a Tisza II. hőerőműben használják önfogyasztás
kiegyenlítésre, hogy negyedórás átlagban a bemenetrendezett értéken tartva kerüljék el a
kiegyenlítő energia fizetését. A forgalmazó által elkészített bemutató anyagban be is
mutatják az akkumulátor működését:

6. ábra: Tisza II. akkumulátor menetrendje [8]

3.3.2 Litéri 400/120/35/20kV-os alállomás
Litéren és a MAVIR által távfelügyeletben irányított alállomásokon 2003 és 2004 között
építettek ki akkumulátorrendszereket. Jelenleg Litéren 2×104 darab sorba kapcsolt Varta
gyártmányú ólom-savas akkumulátor található, amelyek az állomáson található védelmek és
motoros hajtások (megszakítók, szakaszolók, földelők) egyenáramú segédüzemét látják el,
szükség esetén több mint egy napig.
3.3.3 Külföldi példák [9]
Németországban az elmúlt öt évben megsokszorozódott az akkumulátorokkal foglalkozó
projektek száma. A legtöbb Smart Grid és megújulóenergia-integrálással kapcsolatban indult,
viszont beépített kapacitás alapján rendszerszintű szolgáltatásokban részt vevő tárolókat
telepítettek leginkább. A következő rendszereket emelném ki:


Barderup (Energiespeicher Nord):
2014. július 11-én üzembe helyezett hibrid akkumulátor. Egy két megawatt teljesítménnyel és
2 megawattóra kapacitással rendelkező lítiumion-akkumulátor (gyártó: Sony) és egy
325 kilowatt teljesítményű és 1 megawattóra kapacitású Vanádium-Redox-Flow akkumulátor. A

tárolót egy 3,3 megawatt beépített kapacitású szélparkkal fogják együtt üzemeltetni, tizenöt
éves tervezett élettartamig. A tároló a szélpark visszaszabályozási veszteségeinek csökkentése
mellett, rendszerszintű szabályozásban, valamint meddőteljesítmény-szabályozásban fog részt
venni.


Schwerin (Wemag):
2014. szeptember 16-án helyeztek üzembe egy 5 megawatt kapacitású és 5 megawattóra
kapacitású lítium-mangán-oxid típusú akkumulátortelepet. A cellák élettartamát húsz évre
garantálja a gyártó (Samsung). A telep primerszabályozásban fog részt venni.



háztartási méretű akkumulátorok integrálása [10]:
Német energiaszolgáltatók háztartási méretű akkumulátorokkal rendelkező ügyfeleiknek
különböző mértékű juttatásokat biztosítanak, hogy az akkumulátort egy szabályozási központhoz
csatlakoztathassák. E szabályozási központok a tervek szerint éjszaka leszabályozási energiát
fognak szolgáltatni. Még több nyitott kérdés áll fent az elszámolással és az akkumulátorok
megnövekedett amortizációjával kapcsolatban, de az üzleti modell jelentőségét mutatja, hogy a
Deutsche Energieversorgung GmbH már 13,5 megawatt ilyen forrásból származó tározóval
rendelkezik.

3.4 Összegzés, kitekintés
A fent ismertetett stratégiával egy akkumulátor integrálása nem térül meg. A
szabályozóközpontnak kevés olyan üzemállapota van, amikor az akkumulátor gazdaságosan
tud üzemelni, és az alacsony kihasználtsága miatt kevés bevételre teszünk szert.
Más üzleti modellekben viszont van realitása az akkumulátorok hazai alkalmazásának.
Szünetmentes tápforrásként már bevett gyakorlat a használatuk (például az átviteli rendszer
alállomásaiban), és különleges esetekben, mint a Tisza II. hőerőműben is, indokolttá válik egy
akkumulátor beépítése.
Németországban számos projekt indult, amelyek keretein belül megújuló energiaforrásokkal
kombinálva, a rendszerszintű szabályozások piacán vesznek részt az akkumulátorok. Külföldi
energiaszolgáltatók már a lakosságnak szánt csomagjaikban is juttatásokat kínálnak a
háztartásukban lévő akku használatáért.
Reméljük,

hogy

itthon

kezdeményezéseknek.

is

hamarosan

tanúi

és

részesei

lehetünk

hasonló

4 Irodalomjegyzék
[1]

MAVIR Üzemi szabályzat (2.3.74)

[2]

Setiawan, E. A. (2007). Concept and Controllability of a Virtula Power Plant. Kassel: University
of Kassel.

[3]

Attila, D. Z. (2007). Gázmotorok jövedelmezősége, megtérülése.

[4]

Dr. Hunyár Mátyás, D. V. (2008. 12). Szélerőműparkok hatásos teljesítményének
szabályozása. Elektrotechnika, old.: 5-8.

[5]

Kittlaus, D.-W.-I. B. (2013. 03 25). Bereitstellung von Regelenergie: Technik und Vermarktung.
(S. S. GmbH, Előadó) Dipl.-Wi.-Ing Barnabas Kittlaus, München, Bajorország, Németország.

[6]

International Renewable Energy Agency. (2015). Renewables and Electricity Storage. Bonn.

[7]

László Judit. (2015). MVM Hírlevél.

[8]

Energen
Intellistore.
http://www.energen.se/

[9]

Stenzel, P., Fleer, J., Linssen, J., & Troy, S. (2015). Energiespeicher. BWK - Das Energie
Fachmagasin, 48-49.

[10]

Sieg, M. (2014). Speicher regeln Netze. PV Magazine.

(2015.

november

10).

Energen

Intellistore.

Forrás:

