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Az energiatárolás szükségessége
Napjaink energetikájában egyre nagyobb szerepet kapnak a megújuló energiaforrások. Ezen
megújuló források rendszerintegrációjának legnagyobb problémája az időjárásfüggő termelés,
annak előrejelzésének nehézsége. Kézenfekvő lehet energiatárolók alkalmazása vagy
különböző energetikai infrastruktúrák koordinált használata.
A megújuló energiaforrások növekvő aránya miatt a villamosenergia-tárolás iránti igény
jelentősen növekszik. Előfordulhatnak helyzetek, amelyek kritikusan hathatnak a teljes
villamosenergia-ellátásra. Ha nagy túlkínálat keletkezik szél- és napenergiából, akkor azt a
villamosenergia-rendszer fogyasztóinak kell elfogyasztaniuk, ami gondot okozhat a
frekvenciatartásban. Ez a probléma megoldható a felesleges energia tárolásával, és így a
termelés és fogyasztás időben függetleníthető egymástól. Ehhez szükség van nagy
tárolókapacitások megvalósítására, amelyek nagy teljesítménnyel, csekély veszteségekkel, és
persze gazdaságosan üzemeltethetők, és hosszú ideig rendelkezésre állnak.
Az energia tárolására több ismert alternatíva létezik. A villamos energia tárolható
mechanikai energia formájában, mozgási vagy helyzeti energiaként. Tárolható elektromágneses
terekben, vagy elektrokémiai folyamatok, átalakulások, kötési energiák révén.

1. ábra: Energiatárolási módok

Kémiai energiatarolást valósítunk meg hidrogén- és más gázrendszerekkel, valamint a
szintetikus tüzelőanyagok előállításával, amelyek nagy potenciált jelenthetnek a feladat
megoldását illetően. Ilyen például a Power to Gas, vagy a Power to Methanol technológia,
amely révén nagy tárolókapacitás valósítható meg viszonylag alacsony beruházási költség
mellett.

Power to Gas technológia
Az elektrolízis általi hidrogénelőállítás lehetőséget kínál arra, hogy nagy mennyiségű
áramot hosszú időintervallumokra tárolni tudjunk. A hidrogén tárolható, szállítható, és
tüzelőanyag-cellák vagy gázmotorok révén közvetlenül visszaalakítható elektromos energiává.
A Power to Gas technológiai megoldással a megújuló energiaforrásokból származó elektromos
energia hidrogénné vagy szintetikus földgázzá alakítható és a földgázhálózatban tárolható, így
nincs szükség új tárolók építésére. A vezetékes gáz csak 5%-ban tartalmazhat hidrogént, ezért
érdemes lehet azt metánná átalakítani, ami 100%-ban a földgázhálózatba pumpálható. Ezek
alapján a Power to Gas egységek két fő típusa különböztethető meg: a csak hidrogént előállító,
és a további eljárásokkal metánt előállító üzemek. Ez utóbbinál az elektromos áram átalakítása
két lépesben zajlik, először elektrolízissel hidrogént állítanak elő, majd ebből metanizáció útján
metánt.

2. ábra: Power to Gas megoldások

Az elektrolizáló folyamat megvalósítására több műszaki megoldás is alkalmazható. Ilyen
például az alkáli elektrolízis, a PEM-elektrolízis, vagy a magas hőmérsékletű elektrolízis. Az
alkáli elektrolízis technológia bázikus folyékony elektrolitot használ, a PEM-elektrolízis pedig
egy szilárd polimer protoncsere membrán révén valósul meg. Az alkáli elektrolízist már a 20.
század közepe óta üzemszerűen alkalmazzák nagy mennyiségű hidrogén előállítására, míg a
másik két technológia jelenleg is fejlesztés alatt áll. A nagyobb rendszerek megvalósítását

korlátozza a membrán szerelvények mérete. A jelenlegi műszaki megoldások közül a PEM
elektrolizáló a legmodernebb technológia, amivel lehetőség nyílik a Power to Gas
megvalósítására. A Siemens által megépített PEM 100 kW névleges teljesítményű elektrolizáló
berendezés képes készenléti állapotból kevesebb mint 10 másodperc alatt elérni a névleges
teljesítményét. Meglehetősen jó dinamikával rendelkezik, a névleges teljesítményének 0300 %-áig szabályozható. „A Siemens PEM elektrolizáló készülék dinamikája alapján
szekunder vagy akár primer tartalék szolgáltatására is képes.”[1] További fontos szempont az
elektrolizáló készülékek hatásfoka. A PEM technológiáknál ez 62-82 % között mozog.
A metanizáció segítségével hidrogénből és szén-dioxidból illetve szén-monoxidból
szintetikus metán állítható elő. A reakció két részreakcióból áll. Az első részreakcióban az
elektrolízissel előállított hidrogén reagál a hozzá adott szén-dioxiddal és így szén-monoxid és
víz keletkezik. A második részreakcióban az első lépesben létrejött szén-monoxid reagál
további hidrogénnel, ezáltal metán és ismét víz jön létre. Mivel a folyamat exoterm, hő
keletkezik. Ez használható a víz elpárologtatására és magas hőmérsékletű elektrolízis
megvalósítására, amellyel a teljes folyamat hatásfoka növelhető.
A metanizációt már az 1970-es években alkalmazta az ipar földgáz szénből történő
előállítására. A legnagyobb technikai kihívás az, hogy biztosítsuk a folyamat számára az
egyenletes és folyamatos hőleadást. A megvalósításra két- és háromfázisú rendszereket
fejlesztettek ki. Mindkét rendszerben a reagensek gázneműek, míg a katalizátorok szilárd
anyagok. Ezen kívül a háromfázisú rendszereknél egy folyékony hőátadó közeg van, ami a
kétfázisú rendszereknél nem szükséges. Kétfázisú rendszereket jelenleg is alkalmaz az ipar. A
három lépcsős rendszerek egyelőre nem tudtak érvényesülni az iparban, jelenleg is tesztelik és
fejlesztik őket a kísérleti üzemekben. A háromfázisú rendszer előnye, hogy jobban ellenáll a
változó terhelésnek, mint a kétfázisú rendszerek. Ha a metanizációt a Power to Gas
technológiába akarjuk integrálni, a szükséges dinamikát a háromfázisú rendszerek tudják
biztosítani. Kísérleti üzemben már léteznek ilyen háromfázisú rendszerek, melyek hatásfoka 80
% körül mozog. A metanizációhoz szükséges szén-dioxid a fosszilis vagy megújuló forrásokból
nyerhető. A fosszilis energiahordozókból származó szén-dioxid forrásai lehetnek például a
széntüzelésű hőerőművek, vagy más ipari folyamatok, mint például a mész vagy cement
előállítás. Széndioxid nyerhető a levegőből is, illetve biogén CO2-források által. Ilyenek
lehetnek a biogáz- és biomassza-elgázosító üzemek, valamint a szennyvíztisztító telepek. Így
tisztán megújuló forrásból is nyerhetünk a metanizációhoz szükséges szén-dioxidot.

Gazdasági potenciál
A Power to Gas üzemek megvalósulásához szükség van arra, hogy gazdaságilag előnyös
legyen ezek üzemeltetése, ne termeljenek veszteséget. Ezen üzemek többféle műszaki és
gazdasági struktúrában működhetnek a jelenlegi és a jövőbeni piaci körülmények között. Ezen
lehetséges alternatívákban rejlő gazdasági potenciálokat vizsgáljuk most meg.
A Power to Gas üzemeltetők működhetnek az aktuális piacon. Ez akkor éri meg, ha a
villamos áram és a földgáz pillanatnyi piaci ára közti árrés fedezi az átalakítás veszteségeit.
Célszerű fogyasztási völgy- és termelési csúcsidőszakban működtetni ezeket az üzemeket,
amikor a megújulók szabják meg a villamos energia árát.
További praktikus bevételi forrás a villamos energia tartalék piaca. A tercier szabályozási
tartalék biztosítása jól kivitelezhető a Power to Gas egységek műszaki adottságaival, hiszen itt
a reagálási idő 15 perc. A szekunder tartalék biztosítása még inkább jövedelmező, ehhez 5
perces rendelkezésre állás szükséges, ami a legújabb elektrolizáló készülékekkel ugyancsak
biztosítható. A primer tartalék biztosítása nem kézenfekvő egy Power to Gas üzem számára,
ekkor ugyanis folyamatosan kellene üzemelnie, ami a kis árrések miatt nem lenne gazdaságos.
Egy Power to Gas üzem ezen stratégiák együttes alkalmazásával működhet a
legeredményesebben, ha megtaláljuk a pillanatnyi és tartalék piac közti költségoptimumot. A
maximális teljesítményünk valamely hányadát felajánlhatjuk fel- és leszabályozási tartalék
gyanánt, amiért rendelkezésre állási díjat kapunk. Ekkor nem a maximális teljesítményünkkel
üzemelünk, hanem annál kisebb teljesítménnyel, az 1-es munkapontban. Ekkor a mindenkori
piaci áron vásároljuk a villamos energiát. Ha leszabályozási kérés érkezik, akkor megnöveljük
a teljesítményünket és a 2-es munkapontban üzemelünk, maximális teljesítménnyel. Ha
felszabályozási kérés érkezik, akkor csökkentjük a működési teljesítményünket a minimális
működésre, ami a modern technológia mellett 0 is lehet, ez a 3-as munkapont.

3. ábra: Lehetséges munkapontok

A fogyasztóknak a szabályozási tartalékok piacán való részvételére jelenleg nincs teljes
mértékben kiforrott szabályozás. A legnagyobb nehézséget a fogyasztók számára fizetendő
rendelkezésre állási és energiadíjak mértékének és szerepének tisztázása jelenti. Ha teljes
mértékben a jelenlegi piaci árakat vennénk figyelembe, akkor irreálisan magas bevételeket
realizálna a Power to Gas üzem. A valóságban, ha nagy fogyasztók jelentős számban jelennének
meg a szabályozásitartalék-piacokon, akkor az ajánlataik számottevő hatással lennének a
kialakuló árakra is. Ezért számításaim során közelítésekkel éltem.
További marketingstratégia lehet, ha az előállított gázt úgynevezett „zöld gázként”
értékesítjük. A megújuló energiaforrásokból származó, környezetbarát gázt például a
benzinkutakon magasabb árért lehetne értékesíteni.
Bevételi forrás lehet még az elektrolizáló folyamat melléktermékeként keletkező oxigén
értékesítéséből származó bevétel, illetve a metanizáló folyamat során keletkező hőből
származó.
Annak érdekében, hogy értékelni tudjuk a Power to Gas technológiát gazdaságilag,
figyelembe kell vennünk az állandó költségeket és a fedezetet. Az állandó költség jelenti a
telepítés és üzemeltetés költségeit, a fedezet pedig a teljes árbevétel és a változó költségek
különbségét. A maximális fedezet eléréséhez meg kell találnunk az optimális piaci működést.
Választhatunk a pillanatnyi és tartalék piac közt, illetve a Power to Gas üzemek műszaki
alternatívái, a csak hidrogént előállító, illetve a metanizáció révén metán gázt előállító üzemek
közül. Egy 10 MW teljesítményű, metánt előállító egység feltételezésével végeztem el a
számításokat, különböző mértékű tartalékfelajánlások mellett. Így meghatározható a
legmagasabb fedezetet termelő menetrend.

Eredmények, értékelés
Az ideális működés mellett kiadódó eredményeket mutatja az alábbi táblázat.
Power to Gas

Fedezet [EUR/hó]

Beruházási költség
[EUR]

Szekunder

164 593

Tercier

82 400

Szakasz

10 000 000

Tározó

0

Elmondható, hogy a működést biztosító becsült fedezet mind tercier, mind szekunder
esetben pozitív, így érdemes tovább foglalkozni a technológiával. A szekunder szabályozás
esetén kapott érték jóval, mintegy kétszeresen meghaladja, a tercier esetben számoltat. Ez
alapján célszerű és kifizetődő, ha Power to Gas egységünket a szekunder tartalék piacon
működtetjük.
A Power to Gas elektrolizálójára és metanizálójára is egyaránt 500 EUR/kW fajlagos
beruházási költség becsülhető [2]. Ennek alapján a 10 MW-os szakasz beruházási költsége a
táblázatban szereplő 10 millió euró. Az egységek élettartamára körülbelül 30 év becsülhető, ez
alapján számolható a megoldás, mint a gazdasági befektetés hozama.
Érdekesebb kérdés a szükséges tárolókapacitás beruházási költsége. Power to Gas esetében
a keletkező gázmennyiség a meglévő földgázhálózatban kerül eltárolásra, tehát közel nulla
beruházással számolhatunk. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH)
adatai alapján a magyar földgázrendszer tárolókapacitása körülbelül 6 milliárd köbméter, ami
200 millió GJ, azaz körülbelül 55 TWh nettó energia tárolására alkalmas. Ez az érték több, mint
az éves magyar villamosenergia-fogyasztás, tehát számos Power to Gas üzem kiszolgálható ily
módon, és közel nulla beruházási költséggel használható ki hatalmas tároló kapacitás.
A Power to Gas esetében a jelenleg is meglévő földgáz-infrastruktúra minden műszaki
átalakítás nélkül jelent gyakorlatilag korlátlan tárolókapacitást, illetve a földgázkereskedelem
stabil felvevő piacot. Az eltárolt energia esetleges visszaalakítására lehetőséget adnak a
korszerű, jó hatásfokú földgáztüzelésű erőművek. Ezek Magyarországon is megtalálhatóak,
mint például a gönyűi vagy a nyíregyházi kombinált ciklusú erőművek. Ezek alapján a Power
to Gas megoldás alkalmasnak mutatkozik akár a jelenben vagy a közeljövőben a
többletenergiák tárolására, és a rendszerszabályozásba való integrálódásra.
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