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2.4 
1.6 Szélenergiából nyert nagy mennyiségű 

villamos energia bekapcsolása 
az áramszolgáltatási rendszerbe 

Tárgyszavak: szélenergia; optimalizálás; teljesítmény ingadozása; 
tervezés; szén-dioxid-kibocsátás; gazdaságos üzem; 
indítási többletköltségek. 

 
Az utóbbi években Németországban jelentősen felgyorsult a szélerőmű-

vek létesítése, és a számuk várhatóan a jövőben is számottevően növekedni 
fog. Optimalizálási vizsgálatokat végeztek arról, hogyan lehetne ennek az 
áramforrásnak segítségével az ország áramtermelési költségeit leszorítani. A 
cikk bemutatja a „Weser” elnevezésű irányított energiarendszer-modellt, 
amellyel – az előrelátható fejlemények figyelembevételével – gazdaságilag 
optimális áramtermelési szerkezet érhető el. A modell eredményei kimutatták, 
hogy nagy mennyiségű, szélenergiából nyert áram lényeges költségnöveke-
dés nélkül betáplálható a hálózatba.  

A szélerőművek számának jelentős növekedése kihat a hagyományos 
erőműállományra és azok jövőbeli összetételére. 2002-ben a szélerőművek 
Németországban már 12 GW névleges teljesítményt szolgáltattak, s ez a 
szám 2010-ig várhatóan megkétszereződik, 2020-ig pedig négyszeresére 
emelkedik (1. ábra). 

A szélenergia hasznosítása mellett főleg az szól, hogy szén-dioxid-
kibocsátás nélkül üzemel, s ezzel elősegíti a környezetvédelmi célok megvaló-
sítását. Ezenkívül a szövetségi kormány tervbe vette, hogy a megújuló ener-
giaforrások részarányát 2010-ig a jelenlegi kétszeresére, 12%-ra, emeli, és 
ezen belül a szélenergia hasznosításának jelentős szerepet szán. Célszerű 
lenne továbbá 2020-ig a szén-dioxid-kibocsátást az 1990. évihez viszonyítva 
40%-kal csökkenteni. Fontos fejlemény még, hogy hosszú távon a német 
atomerőművek bezárását tervezik. Ezeknek, valamint más, korlátozott ideig 
működtethető hagyományos erőműveknek kiesése miatt rövid időn belül új 
erőművek építése válik szükségessé. Jelenleg az erőművek összes kapacitá-
sa még meghaladja a 118 GW-ot, 2010-re azonban már – ha addig új erőmű-
vek nem épülnek – több, mint 15 GW, 2020-ban pedig 50 GW ellátási hiány 
keletkezik. 
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1. ábra A szélerőművek teljesítményének eddigi és várható alakulása 
 
A liberalizált külföldi vásárlási lehetőségek ellenére szükség van új erő-

művek építésére, mert a szomszédos országokból szabadon beszerezhető 
készletek nem elegendőek. Ezért már a következő években megkezdődik egy 
jövőbeli áramszolgáltatási rendszer alapjainak megteremtése. Mivel a rend-
szernek még 20 év múlva is gazdaságosan kell működnie, és a környezetvé-
delmi szempontoknak is meg kell felelnie, döntő fontosságú, hogy tervezésé-
ben a szélenergia hasznosítását is figyelembe vegyék. 

Nehéz tervezhetőség 
A szélenergiából nyert áramtermelés a hagyományos áramtermeléstől lé-

nyegesen különbözik abban, hogy sokkal nehezebben tervezhető. Akkor ke-
letkezik áram, amikor a szél fúj, nem pedig akkor, amikor a kereslet különösen 
nagy. A probléma megoldásának egyik módja az időjárási előrejelző rendsze-
rek – például az Oldenburgi Egyetemen kidolgozott ún. Tool Previento – figye-
lembevétele. Ezek alapján építhetnék be a szélerőművek szolgáltatta áramot a 
hagyományos erőművek üzemeltetési tervébe. A módszer alkalmazását meg-
nehezíti a kiegyenlítésre szoruló ingadozások nagysága, s még inkább az idő-
járási előrejelzések pontatlansága. Ez utóbbiból a szélenergiával megtermelt 
árammennyiség 6–8%-át kitevő eltérés adódik, ezért ez a módszer – tekintet-
tel a jövőbeli áramtermelési volumenre – a jelentős ingadozások kiegyenlítésé-
re nem alkalmas. A 2020-ban várható 43 GW-nyi termelés esetében ugyanis 
az időjárás-előrejelzés bizonytalansága több, mint 4000 MW eltérést jelentene, 
amelyet a jelenlegi európai hálózatszabályozási rendszer keretében nem le-

 



hetne kompenzálni. Az előrejelzési hibának legalább egy nagyságrenddel kel-
lene csökkennie ahhoz, hogy az áramtermelési rendszer jelenlegi, hosszú táv-
ra szóló tervezhetősége megmaradjon. 

Az áramfogyasztók viszonylag rendszeres keresletét, előre jól jelezhető 
terhelési hullámhegyekkel és -völgyekkel, a szélenergiából nyert áram bekap-
csolása 2020-ra jelentősen megváltoztathatja. A statisztikai adatok alapján ar-
ra lehet következtetni, hogy a várakozások szerint a több, mint évi 3500 órá-
ban, teljes kapacitással üzemelő szélerőművek bekapcsolásával jelentősen 
csökken az erőművek alapterhelése.  

Azonnal látható, hogy így az erőművek üzemeltetését az eddiginél lénye-
gesen rövidebb időre lehet csak előre tervezni. A nagy, és gyakorlatilag előre 
nem látható ingadozások miatt a tervezés nehezen megoldható. Ez a tény kü-
lönösen az atomerőművekre vagy a barnaszén üzemelésű erőművekre nézve 
kedvezőtlen. Ezeknél a beruházási költségek magasak, de az üzemanyagkölt-
ség csekély. Az ilyen erőművek annál gazdaságosabbak, minél nagyobb éves 
óraszámban üzemelnek teljes kapacitással. Ha a csekély kereslet miatt, a 
tervtől eltérően, csak részlegesen üzemelnek, vagy működésüket szüneteltetni 
kell, akkor az áramtermelési költségek jelentősen megnövekednek (2. ábra). A 
tipikusan csúcsterhelésre járó erőművek viszont sokkal kevésbé függnek a 
kihasználtságtól. A szélenergia felhasználásának ezen elképzelések szerinti 
kiépítése kérdésessé teszi, hogy továbbra is fenn kell-e tartani az alapjáraton 
működő erőművek részarányát, jelenleg ugyanis ezek elégítik ki az éves né-
met áramfogyasztás 60%-át. 
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2. ábra Az áramtermelési költségek összehasonlítása 
(csak tőke- és üzemanyagköltségek) egy tipikus barnaszén- és egy tipikus 

gázerőmű esetében a teljes terhelésű óraszámtól függően 

 



A jövőbeli áramtermelés összetételének elemzésére 
szolgáló „Weser” modell 

A Brémai Energiaintézet (Bremer Energie Institut) kidolgozta az ún. 
„Weser” (Wind Energy Substitutes Conventional Electricity Resources = szél-
energia helyettesíti a hagyományos energiaforrásokat) modellt, hogy ezen 
vizsgálja a szélenergia nagy részarányának hatását a német áramtermelés 
költségszerkezetére. A Weser optimalizálási modellel azt vizsgálják, hogy 
adott szélenergia-részarány esetén a többi áramtermelőnek milyen összetéte-
le mellett elégíthető ki a kereslet országos szinten a legkisebb költséggel. A 
Weser tehát nem hosszú távra készített szimulációs modell annak meghatáro-
zására, hogy milyen legyen az egyes áramtermelők részaránya az eljövendő 
50 évben meghatározott költség és kibocsátás mellett. A Weser arra szolgál, 
hogy meghatározott elképzeléseket, becsléseket megvizsgáljon, és adott 
esetben ajánlásokat tegyen olyan lépésekre, amelyek elősegítik a lehető leg-
gazdaságosabb áramtermelést. 

A Weser modell az eddigiektől eltérő megközelítéssel a hagyományos 
erőművek üzemeltetését egy egész évre, óránkénti bontásban optimalizálja. 
Így figyelembe vehető a szélenergia-termelés ingadozó jellege. A modell pon-
tossága az alkalmazott erőművek részletes bemutatásának rovására megy. 
De szerepelnek benne az erőművek beindításával járó többletköltségek. A 
modell az elektromos hálózati hatásokat figyelmen kívül hagyja. 

A Weser modell urán-, barnaszén-, kőszén-, kőolaj- és gázüzemű erőmű-
vekkel foglalkozik, mindegyiknél két blokknagyságot különböztet meg. Ezenkí-
vül számításba veszi még a vízerőműveket, jellemző évi teljesítményel-
oszlásukkal. A modellben kizárólag az erőművek gazdasági adatai szerepel-
nek, elsősorban beruházási költségük évi tőkeköltség formájában, továbbá az 
üzemeltetési és üzemanyagköltségek. Az erőművek műszaki paramétereit 
mindig hozzáigazítják a technika állásához. Így a hatásfok a jelenlegi beren-
dezések átlagos hatásfokánál lényegesen magasabb, a szennyezőanyag-
kibocsátás alacsonyabb, az áramtermelési költség kisebb lesz. Egyébként 
minden, a mintában szereplő erőmű élettartamának a végén teljes költség-
számítást végeznek. A modellben figyelembe vett paramétereket az 1. táblá-
zat foglalja össze. 

A különböző típusú erőművek beindításával kapcsolatos többletköltsége-
ket – szakemberek becsléseire támaszkodva – a 2. táblázat foglalja össze. 
Megjegyzendő, hogy az értékek hidegindítást vesznek figyelembe, márpedig 
az erőműveket általában igyekeznek magas hőfokon tartani, hogy gyorsab- 
ban és kisebb veszteséggel újraindíthatók legyenek. A Weser modellben 
feltüntetett újraindítási költségek tehát túlságosan magasak, ezt azonban 
részben ellensúlyozza, hogy a modell a részleges üzemeltetést nem veszi fi-
gyelembe. 

 

 



1. táblázat 
A Weser modellben szereplő erőművek paraméterei. 
A vízerőműre vonatkozó értékek tájékoztató jellegűek 

 
Típus Blokk-

nagyság 
MW 

Hatás-
fok 

Beru-
házási 

euró/MW 

Leírás 
időtar-
tama 

év 

Tőke- 
igény 

euró/MW/év 

Fix üzem- 

euró/MW/év 

Változó 

euró/MWh 

CO2-
kibocsátás 

kg/MWh 

Gáz 1   200   60%    650 000 20   66 204   15 000 0,68 368 
Gáz 2   500   60%    500 000 20   50 926   15 000 0,68 368 
Kőszén1   500   46%    950 000 35   81 513   40 000 2,00 812 
Kőszén2   750   46%    875 000 35   75 078   40 000 2,00 812 
Barnaszén 1   500   45% 1 140 000 35   97 816   50 000 3,36 933 
Barnaszén 2 1000   45% 1 225 000 35 105 109 50 000 3,36 933 
Urán 1   750   33% 1 700 000 40 142 562 100 000 0,81   32 
Urán 2 1250   33% 1 600 000 40 134 176 100 000 0,81   32 
Kőolaj 1   200   42%    750 000 20   76 389   25 000 1,35 784 
Kőolaj 2   500   42%    700 000 20   71 297    5 000 1,35 784 
Víz 1   150 100% 3 500 000 60 282 793 150 000 0,00   39 

költség költség 
költség 

 
2. táblázat 

A beindítás paraméterei a Weser modellben, 
valamint az egyes erőműmodellek maximális kihasználtsági foka 

(évi óraszám, %) 
 
 A beindítás 

időtartama 
óra 

Többlet- 

igény 

Változó 
beindítási faktor 

KW 

Állandó 
beindítási faktor 

KW 

Kihasználtság 
foka 

Gáz 1   1 20%   0 0,00 85% 
Gáz 2   1 20%   0 0,00 85% 
Kőszén1   6 50%   3 0,01 85% 
Kőszén2   8 50%   4 0,01 85% 
Barnaszén 1   9 50%   5 0,05 85% 
Barnaszén 2 15 50%   8 0,05 85% 
Urán 1 24 50% 12 0,05 85% 
Urán 2 24 50% 12 0,05 85% 
Kőolaj 1   2 25%   1 0,01 60% 
Kőolaj 2   2 25%   1 0,01 60% 
Víz 1   1   0%   0 0,00 50% 

üzemanyag-

 



 

Az üzemanyagárak „szokásos” és „magas” változatban szerepelnek a 
modellben. A szokásos árak a jelenlegi árakon és a 2020-ig terjedő előrejelzé-
seken alapulnak, a magas árak elsősorban a gáz- és olajárak közel megkét-
szereződését jelentik. Az a feltevés ugyanis, hogy az urán és a szén ára a kö-
vetkező évtizedekben stabil marad. 

A Weser modell egyik lényeges szempontja a környezetvédelem. Német-
ország nemzetközi kötelezettséget vállalt arra, hogy 2010-ig az üvegházhatá-
sú gázok kibocsátását az 1990. évihez képest 21%-kal csökkenti. A föld lég-
körének védelmére alakult vizsgálóbizottság ajánlása szerint a szén-dioxid-
kibocsátást 2020-ra 40%-kal kellene visszaszorítani 1990-hez viszonyítva. 
Ezeket a célkitűzéseket a Weser modell magába foglalja, s ezek döntő szere-
pet játszanak eredményeiben. Mivel a modell nem vesz figyelembe áramim-
portot vagy -exportot, sem hálózati vagy egyéb veszteségeket, hanem csupán 
a nettó áramszükségletre vonatkozik, a szén-dioxid-kibocsátás abszolút érté-
keit módosítani kell. A 3. táblázat mutatja a helyes értékeket 1990-re, 2000-re, 
2010-re és 2020-ra. 

3. táblázat 
A múltbeli és tervezett szén-dioxid-kibocsátás 

 
Év 1990 2000 2010 2020 
CO2-kibocsátás, millió tonna 289 280 229 175 
Csökkenés, %     0   –3   –21   –40 

 
A modell az optimalizálási számításnál az UCTE (Union for the 

Coordination of Transmission of Electricity – Villamos Energia Továbbítását 
Koordináló Szövetség) adataira támaszkodik, így figyelembe tudja venni a ke-
reslet éves alakulását, valamint a hétvége és a munkanapok egymástól eltérő 
fogyasztását. Feltételezi továbbá, hogy a nettó áramfogyasztás 2010-ben és 
2020-ban is a 2000. évi szinten marad. 

A szélerőművekben termelt áramot pontos mérési adatok szerint vezetik 
be az országos hálózatba. Az 1999. évi mérési adatokból és a modellben sze-
replő teljesítményből kiindulva, az Oldenburgi Egyetem közreműködésével, 
éves görbét készítenek, amely a szélerőművekből nyert áram bevezetését 
óránkénti bontásban tartalmazza. 2020-ra a magas óraszámban teljes kapaci-
tással működő szélerőművek túlsúlyba kerülnek. 

 
(Szabó Ildikó) 
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