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Tározós technológiák feladata, a vízszintes tengelyen szükséges beépített 

teljesítményt, a     függőleges tengelyen a tárózási időt láthatjuk
Az ingadozó termelés kiküszöbölésére lehet jó megoldás

az energiatárolás. Számtalan kutatás és fejlesztés folyik e

területen és már kész technológiák is rendelkezésünkre

állnak. Az egyik megoldás, olyan tárolók és tározós

erőművek létesítése, melyek képesek követni a

rendszerben fellépő változásokat, és segíthetik a

megújuló erőforrást használó technológiák könnyebb

rendszerbe illeszthetőségét.

Ez a terület is sok kihívással néz szembe: a legnagyobb

probléma az, hogy a villamos energiát nem lehet, vagy

csak korlátozott mértékben lehet tárolni és a tároláshoz át

kell alakítani más formába. Ez a más forma jellemzően a

kémiai, vagy mechanikai energia.

Energiatárolós technológiák gazdasági elemzése 

a magyar villamosenergia-rendszerben

Tározós technológiák összefoglaló diagramja, vízszintesen: beépített teljesítmény, 
függőlegesen: kisütési idő névleges teljesítményen 

Magyarországnak szüksége lesz valamilyen tározós kapacitásra a jövőben,
annak érdekében, hogy megfelelő ellátásbiztonságot tudjon nyújtani, illetve
hogy teljesíteni tudja a nemzetközi elvárásokat. Többfajta technológia is
rendelkezésünkre állhat, ám e tekintetben, mindenhol akadályokba
ütközünk. Amennyiben centrális energiatermelés marad, és nagyobb
mértékben nagy erőművekben fogjuk termelni a villamos energiát,
véleményem szerint egy szivattyús tározós erőmű az, ami kielégítené a
rendszer szükségleteit, és gazdaságilag is kedvező lenne. Ám szerintem
valószínűbb, hogy ahogy más országokban is, a magyar termelés egy jelentős
része is, inkább az országban szétszórva, kiserőművi keretek között fog
zajlani. A sok megújuló alapú termelő egységeknek szükségük lesz olyan
kiegyenlítő berendezésekre, melyek segítik őket illeszkedni a rendszer
igényeihez. Ez esetben a sűrített levegős technológia, illetve a kémiai lehet a
jó választás.

Fontos megemlíteni, hogy sok faktor közre játszhat abban, hogy
milyen technológia és mekkora méretben fog megépülni, ha
megépül. A nemzetközi törekvések, melyek egy európai egységes
piac felé terelik a tagállamokat, egyaránt segíthetik, és
hátráltathatják az erőmű megépülését. Egy összekapcsolt piac,
melyben nem csak a villamos energiát, de kiegyenlítő kapacitást,
vagy más rendszerszintű szolgáltatásokat is lehet értékesíteni
kedvezően hathatnak egy ilyen beruházásra, ám figyelembe kell
venni azt is, hogy ez egyúttal nagyobb versenyt is eredményez. A
jövőt a közlekedés elektrifikációja is jelentősen befolyásolhatja.
Amennyiben ugrásszerűen megnőne az elektromos gépjárművek
használta hazánkban, egy merőben más fogyasztói rendszerrel
nézne szembe az erőmű. Az okos hálózat, okos mérés elterjedése is
nagy befolyással lehet. ha ezek a technológiák elterjednek a
következő 15 évben, az a kis, illetve háztartási méretű megújuló
alapú erőművek elterjedését segítheti, mely így a decentralizált
termelés felé mozdítaná el a rendszert. Ebben az esetben viszont az
energia tárolása is a decentralizált formában célszerű megoldani.

Összefoglalva az bizonyos, hogy a magyar rendszernek szüksége
lesz egy tározós kiegyenlítő kapacitásra, ám az, hogy milyen
technológia, milyen méretben, illetve hogy egyáltalán egy erőmű,
vagy több kisebb erő fog-e megvalósulni, még kérdés.

Kacsagörbe, kaliforniai energia igény lefutás 

változása 


