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                   Vízlépcsők a Duna felső szakaszán 

 Németország:   

                       25 db. Összes termelés      2 391   GWh/év 

 Ausztria: 

                       10 db.  Összes termelés   12 663   GWh/év 

 Szlovákia: 

                         1  db. Összes termelés     2 635   GWh/év 

------------------------------------------------------------------- 

                                                    alsó szakaszon 

 Szerb  -  Román: 

                           1  db.   Összes termelés       11 500    GWh/év 



               
 
               Hazai  erőmű építési   lehetőségek:   
 
    2015 – 2030-ig  az atomerőmű mellett  kb.  3000 MW új  
                                 erőműre lenne szükség!!! 

                             Mit is építsünk ? 

 Megújulókat?  például                        

                                         Szél 

                                         Nap 

                                         Víz  erőművet ? 

 Ligniterőművet ? 

 Gázerőművet ? 

                            Vagy importáljunk még többet? 

                       



                                                            --- 

EEX    European  Energy   Exchange 



         Hazai dunai vízlépcsők lehetséges helyszínei: 

Helyszín Teljesítmény 
MW 

Esés 
m 

Termelés 
GW/év 

Nagymaros 160 9,1 960 

            BNV 300 21/9,1 1800 

Adony 150 8 950 

Fajsz 145 7,5 900 



                    Az összehasonlítás  kiinduló feltételei: 

 Az összehasonlítás önköltség szintű. 

 Haszon, CO2 járulék, adó  nincs figyelembe véve  

 A változatok egységesen 20 éves hitelből épülnek. 

 Kamatszint  ( k. ) egységesen   5 %. 

 A hitel drágító hatása  (k.  5%-nál )  20 éves 
megtérülésnél  +58%, 10 éves megtérülésnél  +28%. 

 A szél, nap teljesítményét a vízerőmű termelése 
determinálja.  

  Tüzelőköltségek:  gáz  3 c/kWh,  lignit  1,2  c/ kWh. 

 Hatásfok:  lignit erőmű 42% , gázerőmű  52%. 

 Nukleáris változó költség  Aszódi A.  MTA előadása 
alapján felvéve   (fűtőelem,  O&M,  leszerelés). 

   





                             Néhány következtetés: 

 A legjobb változatot a Nagymarosi erőmű megépítése 
adja, mivel ezzel hozzájuthatnánk a Bősi erőműből 
részünkre járó termelés 50 %-ához! 

 Adony, Fajsz  ugyancsak jobb a többi megújulónál. 

 A napenergia (PV ), csak hitelköltség nélkül lenne 
versenyképes, elsősorban megosztott energia 
termelésnél. 

 A lignit erőmű változatlanul jó alternatíva 

 Az atomerőmű hosszú távon, változatlanul a rendszer 
gerincét adja . 

 

 

 

 



              Vízerőmű  csúcsrajáratás   problémája 

 Folyami vízerőművek : 

       alaperőmű,  a  teljesítmény    vízjárás függvénye 

       korlátozott  szab.  , megengedett   +/-   10   % 

       hajózás, árhullám, partfal védelem 

 Szivattyús-tározós erőmű: 

       jól szabályozható, gyors terhelés változtatási sebesség 

       nagy teljesítmény  pl.  Prédikálószék  4*300 MW 

       elsősorban  atomerőmű  éjszakai minimum   

       kiszabályozására  való, kevésbé jó a  szél és nap  

       terhelés kompenzálására 

                    

                          



                 A megújulók problémái: 

 Szabályozhatatlanság 

 Rosszul tervezhetők 

 Alacsony kihasználási tényező   ( 1900,1100 óra ) 

 Viszonylag rövid élettartam        ( 35,  25 év  ) 

 Termelés tartalékolása  megoldatlan 

 Drága 

 Rendszerszabályozási problémákat okoz. 

 Kis egységteljesítmény ( 500 MW =  100 db.  5 MW 
szélturbina   vagy  80 négyzetkilométernyi  napelem )   

 



             
 
 
  
 
 
 
 
 
                   Szélerőművek termelése 

                      (Németország, 2013. jan. – ápr.) 
                                                                



       Szélerőművek kihasználása 
                                               (Németország, 2013. jan. – ápr.) 

                                                 



                    Napenergia termelés  
                    (Németország, 2010. júl. – 2013. febr.) 

      



                   Németország   terhelés és megújulók       
                                              2013 jan, febr, márc 



              Kumulált megújuló költségek 
                         Németország 
                 

Németország eddig kb. 30 
db. Paks II.árát költötte az 

Energiewende-re! 



VGB   2011 évi számításainak kiinduló adatai: 



                 Hagyományos technológiák 



Megújulók 



        Következtetések: A  vízerőmű… 

 Megtérülés után  legalább 60 évig a legolcsóbban termel! 

 A legmagasabb hazai értékkel kivitelezhető! 

 A termelés tervezhető, stabil, alaperőműnek számít. 

 Korlátozott mértékben ( +/- 10 % ) szabályozható. 

 A folyami vízerőmű 20 éven belül megtérül! 

 Számos előnyös tulajdonsága van:  

          Hajózás, Árvízvédelem, Talajvízszint tartás,  Híd,  

          Vízszint süllyedés megállítása. 

 Az erősen túlzott környezetvédelmi aggályokat az élet nem 
igazolta ! 

 A tájba jól illeszthető. 

 Az atomerőmű  jó kihasználásához  SZET  építése 
szükséges! 



          Nagymarosi  vízlépcső  látképe 



    Köszönöm  megtisztelő figyelmüket! 


