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Tiszta energia

Jó néhányan kételkednek abban, hogy lehetséges-e az ipari államok energiaellátását valaha 
is kizárólag megújuló energiaforrásokból biztosítani. Erre a kérdésre ad egyértelm_ választ a 
JARA nev_ kutatóközpont tudományos csoportja. A „Jülich Aachen Research Alliance” név alatt 
m_ködQ német csoportban 193 professzor dolgozik, összesen 4000 tudományos munkatárssal.

Ide tartozik az RWTH Aachen (az Aacheni Egyetem nemzetközi elitakadémiája), melynek 
tudósai a szomszédos jülichi kutatóközponttal egyre szorosabban m_ködnek együtt az oktatás, 
kutatás és fejlesztés terén a legkülönbözQbb diszciplínákban. Az egyetemisták bepillantást nyer-
hetnek az aktuális folyamatokba, kutatási projektekbe és aktív részesei is lehetnek azoknak. A 
JARA alapelvéhez tartozik, hogy a sikeres tudományos kutatások alapja a jó minQség_ kiképzés. 
Így hát Európa egyik legnagyobb nemzetközileg elismert kutatóközpontjáról beszélhetünk.

JelentQs elQnyt nyújt számukra az interdiszciplináris együttm_ködés lehetQsége, amit 
többek között egy JUROPA nev_ Supercomputer Centrum biztosít, melyen új techno-
lógiák széleskör_ szimulációját lehet rövid idQ alatt lebonyolítani. Nemrég alapkutatást 
indítottak mintegy 500 millió € büdzsével a fenntartható energiák megvalósíthatóságáról, 
„Shaping the Future” – alakítsuk a jövQt címmel.

Az elektromos áram elQállítása – mint legmagasabb érték_ energiaforrásunk – elméletileg 
már ma lehetséges fosszilis források felhasználása nélkül is.

Az egyre inkább elQtérbe kerülQ környezetvédelmi szempontok mellett minden résztvevQ 
számára az elsQ fQkérdés a gazdaságosság megállapítása. A fosszilis, nukleáris és megújuló 
energiaforrások közül a tudósok megállapítása szerint a nukleáris – a máig is vitatott hulla-
déktárolás figyelembevételével – a legdrágább, tehát ezt a módszert a jövQben eleve kizárták.

Számításaik alapján abban is megegyeztek, hogy a modern környezetbarát sziszté-
mákra való átállás kerek 60 milliárd €-ba fog kerülni. Ezzel szemben, a jelenlegi állapot 
további változatlan fenntartása az importköltségeket beleértve 80–100 milliárd €-t venne 
igénybe (a fosszilis alapanyagok áralakulásának függvényében).

A fogyasztóigények 2050-ig való becslésénél elQvigyázatosan jósoltak. A jelenlegi cca. 600 
TW/h/a fogyasztásból kiindulva a jövQ fogyasztását 400–800 TW/h/a között tételezték fel.

Ezzel a távlati keret meg lenne határozva. Nem valószín_, de ha az évek során a ten-
dencia valamelyik irányban túllépni ígérkezne a kereten, akkor ahhoz mérten igazítani 
kell a terveken.

De hogy is néz ki a helyzet rövid távon? Köztudott, hogy egyrészt az áramigény is in-
gadozik (éjszaka a legalacsonyabb és általában délben nagyobb, mint délután) másrészt a 
megújuló szél- és napenergiák betáplálása az idQjárási viszonyok függvénye.

Egy fontos nagyságrend az ún. „residual” teher (= fennmaradó energiatöbblet). Ez a 
teher, a fogyasztásra kerülQ és a nem flexibilisen szabályozható erQm_vek (szén, atom) 
teljesítménye közötti villamos-teljesítményt jellemzi.

Ennek fedezésére szükségesek és kiválóan alkalmasak a 
• hQerQm_vek
• vízerQm_vek
• geotermikus erQm_vek 
• szivattyús tározók
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• modern akkumulátorok
• biogázas áramszolgáltatók, valamint az áramimport és -export.
Az idQjárástól függQ ingadozások továbbá nagyobb régiók áramcseréjével is elkerül-

hetQek. Mindennek következménye, hogy a betáplálási menedzsmentnek alkalmazkodnia 
kell a növekvQ fluktuációhoz.

Egy m_ködQképes, tehát gazdaságilag is elfogadható megoldás szükségessé tette a me-
teorológusok bevonását is. Empirikus adatok alapján meg kellett határozni, hogy mennyi 
idQt kell legrosszabb esetben áthidalni, amikor egy adott régióban teljes szélcsend van 
és a nap sem süt. Ezt az idQszakot empirikus alapon megint csak nem túl sz_ken, három 
hétben határozták meg.

Itt röviden ki kell térni a németországi „energiafordulat” keretében beindított teherve-
zérlés és az intelligens keresletvezérlés fogalmára. Angolul demand-side management 
(DSM), ill. demand-side response (DSR). Cél az energiarendszer biztonsága, a CO2 és a 
károsanyag-kibocsátás csökkentése, valamint a rendszerárak és áramingadozások szintjé-tás csökkentése, valamint a rendszerárak és áramingadozások szintjé-
nek alacsonyan tartása. Ily módon a szükséges tartalékteljesítmény (pozitív vagy negatív 
irányba történQ) készenlétbe helyezése válik lehetQvé. Míg az idQbeli tehereltolódás miatt 
a napi összteher változatlan marad.

A globális fenntarthatóság fejlesztése érdekében az IEA (Nemzetközi Energiaügynökség) 
15 országgal (köztük Svájc, Ausztria, Olaszország) indított kutatási programot, melyek 
jelenleg folyamatban vannak.

Bár a módszer nem teljesen új, a megújulóenergia-források rohamos terjedésével pár-
huzamosan nQ a jelentQsége.

A könnyebb érthetQség kedvéért néhány példa:
Bizonyos készülékek rendszerszer_ távirányítással való ideiglenes be- és kikapcsolása 

a fogyasztóval való megegyezés alapján már több német városban (például Saarbrücken) 
évek óta m_ködik. A hQszivattyús f_tés_ magánháztartásokban a szivattyúk megszakítha-A hQszivattyús f_tés_ magánháztartásokban a szivattyúk megszakítha-Qszivattyús f_tés_ magánháztartásokban a szivattyúk megszakítha-ivattyúk megszakítha-
tóak, vagy a szupermarketek mélyh_tQszekrényei bizonyos idQre kikapcsolhatóak.

Utóbbi estben a termosztátok elQzQleg úgy lesznek beállítva, hogy az élelmiszert valamivel 
alacsonyabb hQmérsékleten h_tik, illetve fagyasztják. Ha tehát az áramfolyást a szolgáltató 
megszakítja, az 1-2 órán át úgy maradhat anélkül, hogy az élelmiszer felolvadna. Az említett 
fogyasztók csúcsterhelési idQben történQ teherkiesés-felvállalása, az ún. „negatív szabályozó 
teljesítmény” (a fogyasztók  hálózati túlterhelés esetén, naponta egy elQre meghatározott idQ-
szakra elfogadják az áramszolgáltatás szüneteltetését) felvállalása ellenében természetesen 
árkedvezményeket vehetnek igénybe. A decentrális energiaellátás folytán egyre fontosabbá 
válik tehát a gyors rugalmasság, ami szervesen összefügg a tárolhatóság lehetQségével is.

A jövQ energiaellátását tehát teljesen újra kell gondolnunk. A fogyasztóból egyenrangú 
szolgáltató is lesz, a szolgáltatóból pedig egyenrangú fogyasztó.

Az energiatárolásban a jövQben az elektroautók is nagymértékben részt fognak 
venni. Hiszen autóink naponta átlagosan csak 1½ órát lesznek használva, és ezalatt 
80%-uk nem tesz meg többet 150 km-nél. A maradék 22,5 óra alatt a megújulóenergia-
többlettermelésbQl tetszés szerint feltölthetQk.

Esetenként ez közvetve, éjjel is megtörténhet a garázsban vagy pincében elhelyezett 
nagyteljesítmény_ akkumulátorokból. Nemcsak magánautóknál, hanem taxik, vállalati 
autók és nyilvános közlekedési eszközök esetében is. Ilyen akkuk már vannak a piacon, 
egyelQre magáncélra még nem elég kiforrottak, de neves konszernek dolgoznak a fejlesz-
téseken, és a tömeggyártás bevezetésével hamarosan esni fog az áruk, aminek következ-
tében széles körben elterjedhetnek.
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Ez az energiaforradalomnak nevezett jelenség a küszöb elQtt áll, visszaszorítja a nagy-
erQm_veket, az évtizedek óta megszokott centrális energiaellátást.

LehetQvé válik tehát számos köz- és magánépület energiaszükségletének részleges 
vagy a geográfiai helyzetétQl függQ teljesen önállóan történQ fedezése.

Klasszikus szinergia jön létre, a környezet az ökonómia és szociológiai elQnyök ösz-
szeadódnak és széles tömegek számára biztosíthatják az általános jólétet. A gáz- és vil-
lanyszámla nem esetenként fog csökkenni, hanem végül szinte teljesen meg fog sz_nni.

ElképzelhetQ egy bizonyos, fogyasztástól független kontingens eladása, a mobiltele-
fon-szolgáltatók mintájára egy bizonyos (mondjuk 1 €/nap) egységáron.

Természetesen nem máról holnapra, de ha az irányt minél több régióban betartjuk, ez 
a vízió egyre több földlakó számára valósággá válhat.

A nap nem küld számlát! Hirdetik a zöldek, sok energiamulti nemtetszésére.
Mint mindig, a legfontosabb a politikai akarat, a vezetQk gyors és helyes döntése. Az 

irány globálisan adott, aki más irányban próbál meg haladni, az visszafelé halad – és a 
kezdetben említett tudományos kutatás értelmében – végül is drágán fog fizetni érte.

Mit értünk pontosan fenntarthatóság alatt?
Németország fenntarthatósági stratégiája négy vezérvonalra oszlik:

- Generációs igazságosság, ez alatt az értendQ, hogy minden generációnak a saját 
problémáit kell megoldani, és nem háríthatja azokat a következQ generációkra. Egyben 
gondoskodnunk kell a jövQben belátható terhelések elkerülésérQl. (Kiegyensúlyozott ál-
lamháztartás stb.)

- ÉletminQség, melynek fQbb szempontjai a környezetkímélQ mobilitás és a levegQmi-
nQség.

- A szociális összetartás, az üzemzárások következményeinek átképzéssel való elkerü-
lése.

- A nemzetközi felelQsség mint a bolygónkon meglévQ flóra és fauna sokrét_ségének 
tartós megQrzése.

A vezérvonal részletesen 21 területen 38 célt nevez meg, melyeknek nagy része meny-
nyiségi indikátorokkal van ellátva. Ezek felsorolása túllépné a megadott keret határait.

A fenntarthatóság célháromszöge végül a szociális a környezeti és gazdasági szempon-
tok relatív határvonalaiból tevQdik össze.

Az abszolút határ az életbázis fenntartása az említett szempontok optimalizálásához 
szükséges intézkedések segítségével.

Tehát a fenntarthatóság nem fejezhetQ ki egy határozott nagyságrendben, hanem in-
kább egy állandó folyamatot jelent, melynek alakítását és alakulását rendszeresen érté-
kelni, esetenként módosítani kell.

Milyen új tárolási szisztémákra lesz szükség a decentrális ökoáram (megújuló energia-ökoáram (megújuló energia- (megújuló energia-
források) tárolására?

Egyik lehetQség az említett elektromobilitás bevonása. Az elektrokémiai tároló akku-
mulátorok erre a viszonylag magas energia- és teljesítménys_r_ségük miatt különösen 
alkalmasak.

Másrészt legalább ugyanakkora szerepet játszik majd a stacioner tárolás, melynek vég- tárolás, melynek vég- vég-
sQ célja: ökoáram a nap 24 órájában.

Ennek a tárolási módszernek fontos tényezQi: az energiamennyiség és a ciklusszám. A 
költségek elfogadhatósága pedig a különbözQ idQ-skálabeosztás szerint lesz prognoszti-
zálva (másodperc – perc / perc – nap / hónap – év).
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A differenciált követelmények miatt tehát nem várható egy egységes technológia 
érvényesülése, hanem inkább több, az egyedi feltételeknek megfelelQen, speciálisan opti-
malizált technológia érvényesülése várható.

Különbséget kell hát tennünk ebben az összefüggésben az alacsony energiamennyiség 
tárolására szükséges rövidtávú tárolók között, melyek magas ciklusszámot feltételeznek, 
és a szezonális (hosszútávú) tározók között, melyek rendszerszinten is nagy energiameny-
nyiséget képesek tárolni, de alacsony ciklusszámmal.

A nemzetközi kutatások az utóbbi években a következQ, három nagy csoportra osztható 
tárolási lehetQségekre fókuszálnak:

1. Lítiumion (Li-ion) akkumulátor
A hagyományos ólomakkumulátorral szemben a lítiumion bázisú szisztémák csak két 

éve vannak a piacon. Ez az oka annak, hogy még nem rendelkeznek általánosan elismert 
minQsítéssel. AlapvetQen rövidtávú stacioner energiatárolásra alkalmasak.

Nagy elQnyük, hogy jóval robusztusabbak mély lemerülések (DoD = Depth of 
Discharge) esetén is. Magas raktározási s_r_ségük és ciklus-állóképességük 3-as faktorral 
jobb az ólomakkunál. Ez azt jelenti, hogy ugyanaz a beszerelt kapacitás az ólomakku-
mulátornál háromszoros súllyal és háromszoros térfogattal jár. Összhatásfokuk 90–96% 
között van, önlemerülésük évi 2% százalékkal extrém alacsony.

A cellák le vannak plombálva, tehát a talajvizet nem veszélyeztetik, és egy aktív szel-
lQztetQ-rendszer sincs elQírva (az ólomakkumulátorral ellentétben).

A naptári öregedés nemcsak a töltöttségi állapotuktól, hanem a környezet hQmérsék-
letétQl és a fel- és letöltési teljesítménytQl is függ. A katód anyaga szén, az anódanyag 
többféle fém-összetevQbQl állhat.

A legrobusztusabbnak ígérkeznek a LiFePO (lítium-vas-foszfát), vagy újabban az NCA 
(nikkel-kadmium-alumínium) anódos technológia. Ezek naptári élettartama állítólag 15-
20 év, utóbbinál a 30 évet is felülmúlja.

De itt vigyázni kell a fogyasztónak, mert a ciklusállóság is meg van adva, és a rendszer 
élettartalmát a két adat összege szabja meg. Tehát ha a gyártó által pld. 6000 ciklus és 20 
év élettartam van megadva, akkor 3000 ciklusnál a tartalék fele elhasználódott.

Ugyanez történik 10 év leteltével is. A kettQt összeadva 10 év elteltével nem áll több tar-
talék rendelkezésre. Gazdaságosság szempontjából jelenleg 10 év a minimálkövetelmény.

Ezen a téren még széleskör_ kutatások folynak, bár a jó minQség_ rendszerek nagyrészt 
már ma is kifizetQdQek, az általános elterjedésükhöz szükséges árcsökkenés még néhány 
évig eltarthat.

2. Nátrium-kén vagy Redox Flow
Néhány éve kaphatóak a 10-100 megawattórás kapacitással rendelkezQ ipari nátrium-

kén vagy Redox Flow elemek. Leginkább elterjedt a Vanádium Redox (VRB) elem, mely-
nél az oldatként tartályokban lévQ nehézfém reakciója elektródák segítségével történik.

A teljesítmény az elektródák nagyságától, míg a tárolási kapacitás a tartályok nagyságától 
függ. Az üzemi hQmérséklet 300–350 °C között mozog, úgy hogy ilyen rendszerek csak egy 
viszonylag magas ciklusfrekvencia esetében alkalmasak. Különben a m_ködési hQmérsék-
let fenntartásához szükséges energiafogyasztás lényegesen csökkentené a hatékonyságot. A 
tárolási költségek (cca. 30 cent/KWh) ennél az elemtípusnál még amúgy sem gazdaságosak.

Biztatóbbnak t_nik a legújabb nehézfém és mérgezQ anyagok nélkül m_ködQ sósvizes 
akkumulátor, mely egy pennsylvaniai gyártótól származik. Az anód szén, a katód 
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mangánoxid. Ezek lemezformában lesznek egymásra helyezve és pamutfilc szeparátorok 
segítségével elválasztva. A kémiai reakció pedig sósvíz-elektrolit segítségével történik.

Ennek a rendszernek legfQbb elQnye, hogy egyszer_, robusztus és alig igényel kar-
bantartást. A tárolási költségek jelentQs csökkenése a gyártó (AHI) szerint 2019 végétQl 
válhat (a jelenlegi ár ¼-ével) gazdaságossá. Jelenlegi ára 450 $ / kWh beszerelt kapa-¼-ével) gazdaságossá. Jelenlegi ára 450 $ / kWh beszerelt kapa--ével) gazdaságossá. Jelenlegi ára 450 $ / kWh beszerelt kapa-ével) gazdaságossá. Jelenlegi ára 450 $ / kWh beszerelt kapa-vel) gazdaságossá. Jelenlegi ára 450 $ / kWh beszerelt kapa- / kWh beszerelt kapa-/ kWh beszerelt kapa-
citásonként. További fontos elQny, hogy ez a technológia jól kombinálható az elsQként 
említett lítium akkuval, és ellentétben azzal, 100 százalékig lemeríthetQ. Tehát nem kell 
túldimenzionálni, mert ez esetben a bruttó- megegyezik a nettókapacitással.

A sósvízakku gyártása (a lítiumakkuhoz mérten) relatív egyszer_, azon kívül rendelkezik az 
ún. „Cradle to Cradle” inkább az angolszász területen elterjedt (’bölcsQtQl a bölcsQig’) minQsí-n. „Cradle to Cradle” inkább az angolszász területen elterjedt (’bölcsQtQl a bölcsQig’) minQsí- bölcsQig’) minQsí-’) minQsí-
téssel. Ez annyit jelent – és szerintem akkumulátorokra vonatkoztatva ez az igazi innováció –, 
hogy minden összetevQje fenntarthatóan lesz alkalmazva, mint egy végtelen körforgalomban. 
A körforgás (recycling) témájára általánosan a késQbbiekben még külön kitérek.

3. Kémiai energiatárolás: power-to-X, power-to-Gas, Power-to-Fuels
Ökoáramból energiaszolgáltató „nyersanyag” is nyerhetQ, mint például gQz, metángáz, 

metanol vagy hidrogén. A rendszer lényege, hogy a fölösleges (többlet) ökoáram és egy 
innovatív, ún. protoncsere-membránból álló (PEM) elektrolizáló cella (stack, máglya) 
segítségével felbontja a vizet hidrogénre és oxigénre.

A hidrogén az árammal ellentétben tovább és elQnyösebben tárolható. A folyamat ha-
tásfoka a legújabb kísérletek alapján eléri a 75 százalékot. A maradék negyed energia 
– „hulladékhQ” – szintén hasznosítható, meglévQ (vagy létesíthetQ) távhQhálózatokban, 
illetve vidéken, hozzákapcsolt biogáz- vagy egyéb berendezések f_tésére.

A tárolt hidrogén több módon is felhasználható: magához a biogázhoz 30% hidrogént 
lehet hozzákeverni, ami ezáltal 30:70 keverékarányban különösen hatékonyan égethe-
tQ el az úgynevezett blokk-hQerQm_vekben (robbanómotorral m_ködQ áramgenerátor 
segítségével). Ezúton egy 100%-ig megújuló energiából származó rugalmas energiaellá-Ezúton egy 100%-ig megújuló energiából származó rugalmas energiaellá-
tás biztosítható. Ezt tanúsítják példaként a dán határ közelében lévQ Reußenköge faluban 
létrehozott pilótaprojekt eddigi eredményei.

Az ökogázt nem kell feltétlenül újra árammá alakítani. Az ipar több ágában is nagy 
szükség van a hidrogénre. A máglyák tömegelállítása csökkenteni fogja a tárolási költsé-
geket, melyek jelenleg kilowattóránként 8–12 centbe kerülnek.

Csak az elQállítási költséget 2020-ig 2-3 eurócentre akarják csökkenteni, amihez az 
áramszolgáltatói díjakat még hozzá kell adni. Ezen az áron már versenyképes lehet a mo-
bilitási piacon és a kémiai iparban is.

A JARA csoport szerint, ha ezt a költséget azzal hasonlítjuk össze, ami akkor vár ránk, 
ha így folytatjuk 2020-ig, ugyanis akkorra 6-7 cent / kWh lehet ez az ár, akkor még ked-
vezQbb a helyzet.

A ma felhasznált (például m_anyaggyártáshoz szükséges) hidrogén elsQsorban 
földgázból lesz elQállítva. Csak Németország évente 8 milliárd m³ földgázt használ föl 
hidrogéngyártásra. Tehát a hidrogéngáz vételárára (az elQállítás során) még jelentQs 
emissziós terhek is rakódnak.

Ha a hidrogén mint hajtóanyag egyelQre kezdeti fázisban is van, létezik már a piaca 
teherautóknál, buszoknál és villástargoncáknál.

Konklúzió
A Németországban 2050-re kit_zött 80%-os megújuló energia-keverékarány becsvágyó 
cél, de elérhetQ. Az ehhez szükséges 4 Terawattóra tározókapacitás jelentQs részének 
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megvalósulása csak 2040 utánra várható. Így hát rendelkezésre áll még 10-20 év az 
alapkutatásokra és az egymástól eltérQ szisztémák gyakorlati próbaüzemeltetésére is.

Ennek ellenére intenzíven ki akarják használni ezt az idQt a különbözQ kezdeményezé-
sek üzem alatti vizsgálatára és innovatív anyagok és komponensek fejlesztésére.

A jövQ megújuló energiaellátásának tehát egyik lényeges oszlopa abból fog állni, hogy 
egy ún. intelligens rendszerben („smart grid”) több decentrális berendezés egy virtuális 
erQm_vé lesz összekapcsolva.

Azt, hogy mindez nem utópia, hanem már létezik, vagy belátható idQn belül megvaló-
sítható, kontinensünkön is számtalan példa bizonyítja.

Nézzünk meg néhányat közelebbrQl, kezdve közvetlen szomszédunknál!

Ausztria: Salzburg, Graz, Wels
Aki Salzburgra gondol, annak elQször is Mozart, vagy a róla elnevezett kis marcipángo-
lyók jutnak az eszébe.

Viszont az, hogy a hasonló nev_ tartomány az energiafordulatra vonatkozóan egy am-
biciózus célt t_zött ki, kevésbé ismert. A kormány 2015 októberében döntött úgy, hogy a 
tartomány 2050-ig az áramellátást autonóm és klímaneutrális alapokra helyezi.

ElsQ lépésben az elektrovoltaikus berendezések 2020-ig történQ 112 megawattra való 
kiépítését szorgalmazzák. Ez csupán számtanilag 22 400 db öt kilowatt teljesítmény_ 
naperQm_rendszer létesítését jelenti, nagyságrendileg bQségesen fedezve egy átlagos 
családi ház energiaszükségletét.

Ennek elérése céljából Ausztria eddigi legnagyobb támogató kezdeményezése indult 
be. Salzburg egy napberendezés (1–3 kW közötti nagyságrendben) beszerelését 600 euró-
val támogatja kilowattonként. Invesztíciós hozzájárulást ad továbbá ipari célú napenergia-
berendezésekre 100 kW-os nagyságrendig. Ennek ugyan legalább 60%-os önfogyasztási 
arány a feltétele.

A tározók szubvencionálásában is elöl járt a tartomány. Már 2014-ben indítottak éllo-
vasként egy elQmozdító programot az energiatározók beépítésének ösztönzésére.

Bécs és Steiermark szintén támogatják a tározók telepítését még 2016 végéig. Családi házak-
nál a névleges kapacitás 5 kWh, a társasházakat és ipari üzemeket Bécs 10 kWh nagyságrendig 
támogatja. A tározó lehet nagyobb is, de a támogatás csak a megadott kapacitásig lehetséges.

Bécs 500 € kezdeti ösztönzést nyújt egy kWh létrehozott kapacitástelepítésért, de ez az 
összeg a támogatható önköltségnek csak maximálisan 40%-áig vehetQ igénybe. A juttatást 
összesen 100 szisztémára terjesztik ki.

Graz egyelQre felsQ határ nélkül szabott ki 200 €-t, mellyel a hagyományos ólomakkuk 
kW-onként számított bruttó tározó kapacitás betelepítéséhez járul hozzá. Az illetékesek a 
nagy érdeklQdésre való tekintettel jelenleg a programok felújítását veszik fontolóra.

Az eredmények értékelésével a welsi „Asic” (Austria Solar Innovation Center) lett 
megbízva, akik a tározók és a beszerelés minQségét is ellenQrzik.

Az eddigi vizsgálatok azt mutatják, hogy a tározók hatásfoka a felsQ-ausztriai Welsben, 
ideiglenes kiértékelések alapján 97-98 százalékos. Tehát az önfogyasztásuk viszonylag 
alacsony. Sokkal fontosabb viszont hogy a szolárenergia-termelésük önfogyasztási aránya 
a tározó használatbavételével kb. 飴-ról 絢-ra nQtt.

Az elsQ adatértékelés alapján a termelt ökoáram önfelhasználási aránya a tározóknak 
köszönhetQen jelentékenyen, éves átlagban 70 százalékig növekedett. Most már csak az 
árakat kell gazdaságossá tenni!
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A jelenlegi tározási költség túl magas, (a lítiumakkuknál) 1000 € / kWh beszerelt ka-ítiumakkuknál) 1000 € / kWh beszerelt ka-) 1000 € / kWh beszerelt ka-
pacitás. Tehát 3000 teljes ciklusnál a kilowattórára mért áram költsége 32 centet tesz ki.

A tározó gazdaságos üzemeltetéséhez Németországban ennek az árnak 20 cent alá kell 
kerülni ahhoz, hogy a piaci árakhoz viszonyítva legalább paritást érjen el. Ez beszerelt 
kapacitásonként 750 €-t jelent. Ausztriában, ahol még olcsóbb az áram, a gyártóknak 500 
€-s szintet kell elérniük.

SzakértQk meggyQzQdése alapján az árdegresszió a napenergia-berendezésekhez ha-árdegresszió a napenergia-berendezésekhez ha- a napenergia-berendezésekhez ha-
sonlóan a tározás terén is be fog következni.

A szolárenergia (6 cent) és a tározási energia (10 cent) költsége összesen 16 centtel már 
Ausztriában is kifizetQdQvé válhat.

Alpesi szomszédunk persze szerencsés helyzetben van, mert sok könnyen szabályoz-
ható vízerQm_vel rendelkezik. A megújuló energiaforrások aránya náluk összesen 67%, 
ebbQl csak a vízenergia 56 százalékot tesz ki. (Az EU átlaga kb. 17%.) Viszont ugyanúgy, 
ahogy Magyarország is, rá van kapcsolva az összeurópai hálózatra.

Ha tehát Németország (ahogy egyre gyakrabban elQfordul) fölöslegesen sok ökoáramot 
termel, és azt részben ingyenesen Európa-szerte továbbadja, akkor a szomszédos Ausztria 
vagy bármelyik európai ország számára a tározókapacitási (legyen az szivattyús vagy ak-ármelyik európai ország számára a tározókapacitási (legyen az szivattyús vagy ak- a tározókapacitási (legyen az szivattyús vagy ak-
kumulátoros) tartalékok külön-készpénzt jelentenek, és idQvel 4-5-szörösen térülnek meg. 
A megújuló energiafogyasztás aránya Németországban tavaly érte el a 30%-ot.

Az Európa-szerte növekvQ ökoáram-termelés tehát feltétlenül indokolttá teszi a magán 
és ipari, kis és középnagyságú tározók telepítésének a kezdeti fellendítését. Paksról jelen-
leg Ausztriába szállítanak éjszaka olcsó áramot szivattyús tározók m_ködtetésére.

Belgiumban pedig, ahol hasonlóan 50 százalék körüli az atomenergia aránya, mint ná-
lunk, éjszaka kivilágítják az autópályákat. Így nyújt a kis Belgium a világ_rbQl nézve a 
kínai nagyfalhoz egyedülállóan hasonló látványt.

Indokoltnak t_nik még két nagy európai ország álláspontjának rövid ismertetése:
Olaszország: nem közvetlen szomszédunk ugyan, de talán érdemes néhány adatot megem-
líteni az ország energiaszolgáltatásával kapcsolatban. Már csak azért is, mert legnagyobb 
szolgáltatójuk az ENEL, mint nemzetközi konszern, a magyar piacon is jelen van.

Az olasz cég vezetQi több okból is nyugodtabban tudnak aludni, mint a német RWE 
vagy E.ON vezetQi, akik az atomenergiából való kiszállás költségei miatt kemény idQket 
élnek meg. A lakosság persze ezért nem túlzottan sajnálkozik, jól tudva hogy az Q bQrén 
hosszú éveken át már sok milliárdot kerestek.

A legfQbb ok, hogy az olaszoknak atom- és jelentQsebb szénerQm_veik nincsenek.
E mellet az olasz cég nem rég megegyezett az algériai beszállítójával, hogy a gáz 

jelenleg hátrányos, hosszú távú, olajárhoz való kötését a szerzQdés lejárta után meg 
fogják változtatni.

A cég az elkövetkezQ években 20 milliárd eurót invesztál a megújuló energiákba. Új kon-Új kon-j kon-
vencionális erQm_veket nem építenek, sQt jó néhány erQm_vet lekapcsolnak a hálózatról. 
Az állam egyre hatékonyabban gazdálkodik az energiával, így hát a fogyasztás csökken.

A megújulók aránya 2014-re a tervezettnél jobban, 26% helyett 28%-ra növekedett. 
Megújuló pilótaprojektekbe hasonló nagyságrendben fektetnek be, mint Németország.

Az intelligens mérQórák (smart metering) otthonokba való példátlan nagyságrend_ 
90%-os (40 millió készülék) beépítése után, most az intelligens hálózatok (smart grid) fej-
lesztésébe invesztálnak a legtöbbet. Csak ezen a téren 2020-ig 60 milliárd euróra taksál-
ják a piaci befogadóképességet. Az ún. intelligens mérQórák teszik lehetQvé a fogyasztó 
számára legelQnyösebb áramtarifa kiválasztását.
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A decentrális megújuló energiaforrásokban központi helyet foglal el a biomassza. 
Olaszországban 2012-ben 580 biomassza-berendezés m_ködött közel 900 MW teljesít- közel 900 MW teljesít-zel 900 MW teljesít-
ménnyel. Ebbe a kategóriába sorolhatók a hulladékégetQk és a pelletkazánok is.

Az olasz nemzeti energiastratégia célja a megújuló energiaforrások kiépítése mellet a 
hagyományos gázerQm_vek modernizálása. A hatékonyabb technológiák forszírozása és 
az energiaimport visszaszorítása révén bekövetkezQ tartós árcsökkentés.

Logikus tehát, hogy az ipar versenyképességének további növelése érdekében a meg-
újuló forrásokra vonatkozó új célt 2020-ig 35–38% részarányban határozták meg.

Franciaország: hogy viselkednek a franciák, ahol jelenleg 75 százalékkal a legmagasabb 
az atomenergia aránya?

Az utóbbi években Franciaország is kedvet kapott a zöld energiára. A környezet-
védelmi miniszterasszony, Ségolène Royal rajong a tiszta energiáért. A kormány az 
atomenergia arányát 10 éven belül radikálisan 50 százalékra akarja csökkenteni. A 
megújulók aránya akkorra a mostani 14-rQl 23 százalékra fog emelkedni. Az energia-
fogyasztást pedig 2050-re még radikálisabban, 50 százalékkal szándékozzák csökken-
teni. Egyben a jelenleg Németországból és Svájcból történQ áramimport csökkenését 
is szeretnék elérni.

A francia–német határ közelében fekvQ Fessenheim melletti atomerQm_ helyére egy 
1000 MW-os (egy gigawatt) nagyságrend_ naperQm_vet terveznek, ily módon új perspek-
tívát teremtve az európai fotovillamos iparágban. Ebben a földrengésveszélyes övezetben 
1977–78-ban adtak át két nukleáris blokkot, melyeket Hollande elnök bejelentése szerint 
idén, 2016-ban elQvigyázatosságból leállítanak.

A körforgás (Recycling)
Minden energiaszolgáltató eszköznél fontos szempont az újrafelhasználhatóság, illetQleg 
körforgás (újrahasznosítás) lehetQségeinek és költségeinek a kérdése. A gondos újra-örforgás (újrahasznosítás) lehetQségeinek és költségeinek a kérdése. A gondos újra-(újrahasznosítás) lehetQségeinek és költségeinek a kérdése. A gondos újra-
felhasználás vagy megsemmisítés a tiszta energiaellátás szerves része kell legyen, úgy, 
ahogy ez az évekkel ezelQtt bevezetett Recycling módszer például a zseblámpaelemeknél 
már általánosan ismert és jól bevált módszer. Ezek a szigorú elQírások ugyanúgy vonat-
koznak az új lítium-tározókra is.

A technikai lehetQségek fejlesztése immár lehetQvé teszi a fotovoillamos elemek 95%-
os újrahasznosítását.

Az EU már 2003-ban kötelezte az elektromos készülékek gyártóit, azok ingyenes visz-
szavételére. (Vö. WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment.) Azóta az összes 
piacra hozott készüléket kötelezQen regisztrálni kell.

A WEEE irányvonal 2012-es novellálása szerint erre a fotovillamos elemek forgalma-
zói is kötelezve lettek. 

A törvény szerint ez alól nincs kibúvó, mivel Németországban a kereskedQtQl kezdve 
az importQrön keresztül az internetes kereskedQkig kivétel nélkül mindenkire vonatkozik, 
aki az árut piacra hozza.

Így a kötelezQ recycling újabb piacot is teremtett. Az European Recycling Platform 
(ERP) nev_ Európa-szerte m_ködQ szolgáltatói hálózat már 2002-ben létrejött. 
Feladata egy szolárberendezés minden elektromos összetevQjének a visszavétele 
és innovatív menedzselése. Ez a törvényileg meghatározott irányelvek alapján lét-
rehozott stratégia biztosítja a fogyasztó, a vállalkozó és a környezet védelmét is. 
Németországban ez a törvényjavaslat röviddel az érvénybe léptetés elQtt áll, tehát 
egyelQre még önkéntes alapon történik.



34 EDVI ILLÉS PÁL: TISZTA ENERGIA

Valóság ザ 2016. június

Konklúzió magyar vonatkozásban – milyen lenne a helyes energiapolitika?
Az ökoáram technológiák ily mérték_ fejlQdését és térnyerését 10 évvel ezelQtt még el-
képzelni sem lehetett. Sallefeald, Harrisburg, de fQleg Csernobil és Fukushima után nem 
fog sok ideig tartani, amíg a nukleáris energia történelem lesz.

A technológiai környezet az utóbbi években rohamosan megváltozott, és ez a fo-
lyamat napjainkban sem lassul. Az innovatív megújuló decentrális energiaforrások 
jelentQs árcsökkenése kihúzza a talajt a megainvesztícióval járó központi energia-
források alól.

Ezek az olcsóbb technológiák jóval gyorsabban megvalósíthatók, csökkentik a nagy 
távolságra történQ szállítás vezetékköltségeit, új munkahelyeknek adnak lehetQséget és 
kímélik a természetet is. Tehát esedékes a paradigmaváltás!

Magyarországon a megújulók aránya az Eurostat szerint 2014-ben 9,5% volt (a teljes 
energiafelhasználás százalékában). Az ország ezzel jóval a lehetQségei alatt maradt. Az 
EU átlaga ugyanakkor 16% volt. Mi hátulról a harmadik helyen állunk.

Az európai gazdasági rendszer az energiapiacon is nyílt határokat teremtett. Ha nem 
állunk át idQben, akkor egyre nagyobb árat kell fizessünk érte.

Az atomenergiát a magas elQállítási költségek és az esetlegesen végzetes 
következményekkel járó balesetveszély mellet, a mai napig tisztázatlan tárolási mód és 
annak horribilis költségei teszik elfogadhatatlanná.

Mi a cél ?
A leírt lehetQségek és tapasztalatok alapján a cél világos és egyértelm_:

Magyarországnak a megújuló energiaforrások részesedését, a jelenleg üzemelQ 4 paksi 
blokk kifutási idejével párhuzamosan kell fejleszteni, azaz a 30-as évek közepéig meg-
sz_nQ, kereken 50 százalékos nukleáris kapacitást kell pótolni.

Ennek a 2012 óta stagnáló 9,5 százalékos aránynak ilyen jelentQs lépték_ távlati nö-
velésére független energiaszakértQk bevonásával új tartóssági stratégiát kell kidolgozni.

Hogy nézhet ki az új stratégia?
• A már korábban fontolóra vett, és a Duna Bizottság által elfogadott, Adonynál és 

Fajsznál kijelölt környezetkímélQ vízerQm_vek létesítését is felül kellene vizsgálni.
Vízenergiával a szakértQk szerint az éves magyarországi villamosenergia-fogyasztás 
kerek 10 százalékát fedezhetnénk.

• A termálvizek áramtermelésre és f_tésre való hasznosítása lokálisan nagy potenciált 
jelent. Az ország ¾ részén a geotermikus gradiens kétszerese az európai átlagnak.

• Energiaszükségletünk további 25-30 százaléka fedezhetQ biogáz, szél- és fotovillamos 
erQm_vek létesítésével. Az Alföld Németország legdélibb tartományainál is jobb be-
napozási területnek számít.

• Magas hatásfokú modern gázerQm_veinkre, jelenleg meghatározhatatlan ideig tovább-Qm_veinkre, jelenleg meghatározhatatlan ideig tovább-m_veinkre, jelenleg meghatározhatatlan ideig tovább-
ra is szükség lesz.

• Végül, de nem utolsósorban, a legjobb energiaforrás a megtakarításban rejlik. 
Ezen a téren elsQsorban az épületszigetelés, f_tés- és ablakcsere támogatásával az 
építQiparnak adhatunk új impulzusokat. Az izzócsere lehetQségeire és a háztartási 
gépek lecserélését is figyelembe véve (a német energiahivatal számításait alapul 
véve és hozzávetQlegesen átszámítva a magyar energiaviszonyokra) 10-15 éven 
belül ily módon 30-40% energiát lehetne megspórolni. A kiesQ paksi kapacitás 
pótlása tehát 20 éves távlatban elméletileg elérhetQ.
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A váltás ésszer_, és elQnyös lenne a fogyasztó, a népgazdaság és a klíma számára is.
A már meglévQ tározók az ökogáz térnyerésével különös elQnyt jelentenek az ország 

energiafüggQségének csökkentése szempontjából.
Jó példák már vannak: a Mátrai ErQm_ Zrt. például megértette az idQk változását. 

Néhány hónapja adtak át egy 15 megawattos teljesítmény_ 30 hektáros szolármezQn lé-
tesített napenergiaparkot� Közép-Európa legnagyobb kapcsolt szén- és megújulóenergia 
erQm_vét. GyQrben a PannErgy nev_ cég pedig geotermikus energiával fedezi az Audi 
teljes hQ-szükségletének hatvan százalékát. Bízzunk benne, hogy sok követQre találnak.


