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   A Nap- és szél alapú megújuló 
energiaforrások nagyléptékű integrálása az 
országos és a lokális villamos 
energiarendszerekben rendkívül sok 
problémát vet fel. Ezek közül a 
legfontosabbak a rendszerek hatásos 
teljesítmény- illetve frekvenciaszabályozása.  

 

    Mint ismeretes, Német-országban négy éve 
állnak nagyteljesítményű szélgenerátorok a 
Balti-tengerben, amelyek a mai napig 
sincsenek bekötve az országos 
villamosellátó-rendszerbe, mivel a bekötő 
vezetékrendszer  nem készült el. 



 Németország leállította az atomerőművek 

egy részét, Franciaországból pótolták az így 

kiesett energiát. A német kormányzat egy 

óriási támogatott iparággal napenergiával 

termelt áram felhasználásával a világon élre 

került. Ma a német háztartási áram az EU-n 

belül a legmagasabb. A Der Spiegel szerint 

a német fogyasztók 20 milliárd euróval 

támogatták a megújuló energia termelést.  

 Németországban 1,5 millió napelem van 

működésben és 8,5 millió ember él olyan 

épületekben, ahol napenergiával termelnek 

áramot illetve azzal fűtenek.  

 





 A megújuló energiatermelés meghaladta a 

német atomipar teljesítményét. 2012-ben 

már villamosenergiát exportált (23 Terra 

Watt órát).Franciaország után Európa 

legnagyobb áramexportőre és teljesen 

átalakította az európai árampiacot. 



 Változatlanul a legnagyobb gond, hogy 

nem tudják megoldani a tárolást és 

gyenge a belső átviteli hálózat. Az 

áteresztő kapacitások nem tudják követni 

és tolerálni az óriási ingadozó termelést. 

Az Európai Bizottság megállapította 2013-

ban, hogy körülbelül 2 milliárd euró 

beruházásra volna szükség az energetikai 

infrastruktúra korszerűsítésére. 



Jól jellemzi ezt a hektikus 400%-os napi változást az alábbi 

diagram. 

A nap és szélenergia 2 napon belüli villamos energia 

teljesítményének változása Németországban. 



 Az EU célkitűzése 2020-ra  20%-al kell 
csökkenteni a CO2 kibocsájtást, 20% legyen a 
megújulók aránya és a hatásfokot is 20%-al kell 
növelni. 

 

 A Nap és szél alapú energiaforrások 
gyakorlatban elsősorban a villamos energia 
termelés területén jelentkeznek,a 
szabályozhatósága az időjárás függősége miatt 
nehézkes. 

 

 A villamos energia ára nálunk sem rögzített (7-
Ft, 32 Ft, 48 Ft között lehet kw-onként 
megvásárolni). 



 Olaszországban 32 millió „okosmérőt„ 

telepítettek ingyenesen. Ezek már a megújuló 

energiaforrások visszatáplálásának mérésére is 

alkalmas. A szolgáltatott és az eladott áram 

mennyiségét is méri. 

 

 A fogyasztás befolyásolását is meg tudják 

oldani. A mai erőművek gyakran az áramot csak 

„negatív” áron tudják eladni. (Günyű EON.) 



 Milyen módon lehet a változó termelést 

kiegyenlíteni? 

   1. a fogyasztók befolyásolása 

   2. tarifális ösztönzés 

   3. a fogyasztói szokások közvetlen vezérlése  

   4. rendszer alkalmazása 

   5. esetleg automatikus terheléskorlátozás 

 

   Critical Peak Pricing: CPP- kritikus 

csúcsidőszak ( meghatározott napokra vagy 

csúcsidőszakra alkalmazható tarifa) 

 



Az energiatárolás 
1. Metanol alapú tárolás lehetősége 

     (Olcsó villamosenergiával hidrogéngázt 
állítanak elő, nyomás alatti alkalikus vízbontó 
készülékben, a megtermelt hidrogént 
cseppfolyós szén-dioxiddal metanollá 
alakítják.) 

2. Tározós erőművek 

     (Évszázados probléma, 1898 óta Svájcban 
kitűnően működik, közel száz működik még 
Európában.) 

3. A napenergia föld alatti hőtárolása jól szigetelt 
víztartályokban (németországi kísérletek) 

4.  Sűrített levegővel történő tárolás 

 



Egy német tározós 
erőmű vázlata 

Tározós erőmű a Saale folyón 



A naperőművek 

 1990-től különböző technológiai irányban 

fejlődtek( hőkoncentráló, hőtárolós, 

Fresnel tükrös stb.)  

 A világ legnagyobb IVANPAH naptornyos 

erőművét 2013 szeptemberben adták át az 

USA-ban a Mojave sivatagban (377MW 

teljesítményű hőközvetítő közeg a víz, 

amit 560 °C-ra fűtenek fel, beruházási 

költség 2,18 milliárd dollár, kihasználtsági 

foka 2700 h/év.) 





Parabolatükrös technológia a Mojave sivatagban 





   Spanyolországban 42 szolár hőerőmű 
működik (összesen 500 MW). 

 

   A Solovana erőműnél 2,2 km2 felületű 
parabola-vályús gyűjtőbe 380 °C-os 
hőmérsékletű termo olajat fűtenek fel, 
illetve hasznosítanak, így is csak 6 órára 
elegendő hőt tud tárolni az olvadtsós 
hőtárolójában.( Költsége 2 milliárd dollár 
volt, kihasználtsági óraszám 3800h/év.) 



Nyári és téli nap termelés-lefutás hőtárolás 

nélküli 80 méter magas naptorony esetén  

IRE Agency nyomán 



Parabolavályús hőtárolós naphőerőmű 

villamosenergia termelése egy nyári napon 

IRE Agency nyomán 
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