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Megújuló energiaforrások hasznosítása 
Japán vidéki körzeteiben 

 

Japánban eddig még nem végeztek beható vizsgálatokat az egyszerre több megújuló energiafor-

rásra támaszkodó rendszerek optimalizálásával kapcsolatban, ezért a jelen összeállítás alapját 

képző tanulmányok úttörőnek mondhatóak a szélenergia, a napelemes és a biomasszából kinyerhe-

tő energia központi villamos hálózatra is támaszkodó hasznosítása lehetőségeinek tárgyalásával. 

Ezeken kívül a kutatás kiterjedt a fűtőolaj, a cseppfolyósított gáz és a geotermikus energia hordoz-

ta hőenergia hasznosítására is, megfelelő optimalizálás útján kimutatva az energiatermelő kapaci-

tások leghatékonyabb kombinációját is. 

 

Tárgyszavak: energiarendszer; energetikai gazdasági modell; megújuló energia. 

 
Az éghajlatváltozás lassítására a Kiotói Jegy-

zőkönyvben vállalt kötelezettségek mellett az 

importált fosszilis fűtőanyagokra erősen ráutalt 

Japánt (az elsődleges energiaforrások 99%-a 

importból származik) az energiaellátás bizton-

sága is arra kényszeríti, hogy alternatív ener-

giaforrásként a fenntartható fejlődést lehetővé 

tevő megújuló energiahordozókat is növekvő 

mértékben hasznosítsa. Ennek érdekében ve-

zettek be egy „zöld energia” tanúsítási rend-

szert és most készülnek hatályba léptetni egy 

sor szabványt a megújuló energiaforrások hasz-

nosítására vonatkozóan. Ami a megújuló ener-

giaforrásokat illeti, egyikük sem áll még Japán-

ban sem korlátlanul rendelkezésre – hiszen a 

szél sok helyen nem fúj elég erősen, de ahol 

rendelkezésre áll, ott sem egyenletesen, a víz-

energia szintén csak korlátozottan hasznosítha-

tó, de nincs mindenhol biomassza és igénybe 

vehető geotermikus energia sem, a napenergia 

pedig csak bizonyos napszakokban alakítható át 

hővé és/vagy villamos energiává. 
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A megújuló energiaforrások kiterjedt hasznosí-

tását vizsgálva meg kell állapítani, hogy álta-

lában nem a kellő teljesítményszinten állnak 

rendelkezésre, és nagyobb arányú hasznosítá-

suk többnyire kiterjedt földterületeket is igé-

nyel, ami különösen városi körzetekben okoz-

hat (például egy szélturbina esetében) problé-

mát. Vidéki városok és falvak ellátása szem-

pontjából azonban a területigény nem akadály, 

miközben jelentős távvezeték-beruházások is 

kiválthatók egy megújuló forrásokra épülő 

rendszer kiépítésével. Japánban ugyan a vidéki 

településeket is már rákötötték a villamos há-

lózatra, amit kellőképpen értékelni is kell, vi-

szont a hálózati áram meglehetősen drága. 

Ebből kiindulva hatékony stratégiát lehet ki-

dolgozni a vidéki körzetek helyi megújuló 

energiaforrásokra is támaszkodó energiaellá-

tására, miközben a villamos hálózat alkalmas a 

megújuló energiaforrások szolgáltatta energia 

szakaszos jellegéből fakadó nehézségek ki-

küszöbölésére is.  

 

A szakirodalom beszámolói szerint a világ 

számos részén folytattak tanulmányokat az 

egyszerre több megújuló energiaforrásra tá-

maszkodó rendszerek optimalizálásával kap-

csolatban. Japánban erre eddig még nem vé-

geztek beható vizsgálatokat, ezért a jelen ösz-

szeállítás alapját képző tanulmányok úttörőnek 

mondhatóak – megfelelő modellre támaszkod-

va – a szélenergia, a napelemes és a biomasz-

szából kinyerhető energia központi hálózatra is 

támaszkodó hasznosítása lehetőségeinek tár-

gyalásával. Ezeken kívül a kutatás kiterjedt a 

fűtőolaj, a cseppfolyósított gáz és a geotermi-

kus energia hordozta hőenergia hasznosítására 

is, megfelelő optimalizálás útján rámutatva a 

leghatékonyabban kombinálható energiaterme-

lő kapacitásokra is. 

 

 

Modell helyi energiarendszerek 
gazdasági leírására 
 

A vizsgálatok tárgya az Észak-Japánban talál-

ható Kuzumaki falu. A Tohoku Egyetem kuta-

tói azt vizsgálták, hogy milyen lehetőségek 

lennének a 8870 lakosú falu igényeinek kielé-

gítésére megújuló forrásokból. A főként tej-

gazdálkodó állattartással és tejfeldolgozással 

foglalkozó település éves villamosenergia-

igénye 38 079 MWh, a csúcsteljesítmény 

pedig 6,69 MW. Az itt jellemző 8,8 °C-os 

éves átlaghőmérséklet mellett az évi fűtési 

igényt 40 579 MWh-ra becsülték. A falut 

évente átlagosan 3,32 kWh/m2 intenzitású 

napsugárzás éri, amely adat Tokió esetében 

3,92 kWh/m2. 

 

A 400 méteres tengerszint fölötti magasságban 

elhelyezkedő falut 1000 méter magas hegyek 

övezik. A faluban és körülötte is jó lehetősé-

gek vannak szélkerekek telepítésére; az átlagos 
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szélsebesség meghaladja az 5 m/s-ot. Egy kö-

zeli fennsíkon már létesítettek is egy szélerő-

művet, ott 36 méteres talajszint fölötti magas-

ságban a szélsebesség 7,9 m/s. További, po-

tenciálisan jelentős megújuló erőforrás a na-

ponta képződő kb. 515 tonna (!) trágya, ame-

lyet fermentálva napi 15 500 normál m3 me-

tánt lehetne fejleszteni.  

 

A modellben megújuló energiaforrásként a 

napelemes, a szél-, a geotermikus és a bio-

masszából előállítható energiát vették figye-

lembe. A rendszer sémáját az 1. ábra mutatja 

be. Az alkalmazott METANet gazdasági mo-

dell-rendszert a Lawrence Livermore National 

Laboratory fejlesztette ki komplex gazdasági 

modellek szerkesztésére és alkalmazására, 

amelyek olyan, hálózatok keretében lejátszódó 

folyamatok leírását szolgálják, mint például a 

végfelhasználás (árérzékeny kereslet), a piacok 

(a relatív árakat figyelembe vevő allokálás), 

konverziós folyamatok (amelyek meghatá-

rozott outputok előállításának input-szükség-

leteit kalkulálják, és tőke, illetve működési 

költség adatok alapján számítanak ki árakat), 

valamint az erőforrások (amelyek lehetnek 

kimerülők, illetve árkövetők). A modell kez-

detben hosszú távú, sokéves kalkulációkra volt 

alkalmas, nemrég kibővítették időszakosan 

rendelkezésre álló erőforrásokat is tartalmazó 

energetikai rendszerek tervezésének és műkö-

désének optimalizálására is, ennél a válto-

zatnál egyéves időtávra egyórás felbontással 

lehet a modellkalkulációkat elvégezni. Beme-

nő adatai sorába az egy órára jutó energiaigény 

és a szakaszosan rendelkezésre álló erőforrás-

ok ugyanúgy beletartoznak, mint az adott 

technológiák tőke- és üzemiköltség-adatai. 

Mindezek alapján a modell meghatározza a 

rendszer legkisebb költséggel működtethető 

változatát.  

 

Az elemzés kiindulási adatait az 1. táblázat 

tartalmazza. Japánban a tőkeköltség rendszerint 

kulcsfontosságú paraméter. Az 5%-os kamatláb 

mellett végzett számításokhoz az USA energe-

tikai főhatósága (DOE) által megadott tipikus 

költségadatokat használták. Japánban más or-

szágokhoz viszonyítva ez az adat rendszerint 

kétszer nagyobb – egy kapcsolt hőtermeléssel 

üzemelő gázturbina esetében például a jellem-

zőnek tekinthető 500 USD/kW-hoz képest 1000 

USD /kW. Ami pedig az áramszükséglet becs-

lését illeti, tipikus hétköznapi és hétvégi adato-

kat vettek figyelembe tavaszi és őszi hónapok-

ban (április, május és szeptember, október), 

nyáron (június, július, augusztus) és télen (de-

cember, január, február). A teljes áramszükség-

letet a falu népessége alapján, az órákra bontott 

áramigényt pedig megfelelő keresleti függvé-

nyek segítségével határozták meg. Ami pedig a 

hőigényeket illeti, ezt kutatói adatbázisból, il-

letve a fűtés és a melegvíz esetében a megfelelő 

áramfogyasztáshoz igazodva becsülték.  
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1. ábra Egy vidéki körzet megújuló forrásokra alapozott 
energetikai hálózata 

 
 

1. táblázat  
A modell bemenő adatai 

 
Típus Élet-

tartam
(év) 

Tőke- 
igényesség 
(USD/kW) 

Fix működési 
költség 

(USD/kW/év) 

Változó 
működési 

költség 
(UScent/kW/év)

Hatékonyság 
(%) 

Tüzelőanyag 
költsége 

(UScent/kWh) 

CO2 kibocsátási 
tényező 

(kg/kWh) 

Villamos energia 
    Napelem 
    Szélenergia 
    Biomassza 
    (metán, fermentálással) 

 
20 
20 
20 
– 

 
5 000 
2 000 

47 486 
– 

 
12,86 
50,02 

589,43 
– 

 
0 
0 
1,63 
– 

 
100 
100 
  25 
– 

 
  0 
  0 
  0 
18 

 
0 
0 
0 
0,101182 

Hőenergia 
    Geotermikus 
    Fűtőolajból 
    Gázból 

 
20 
10 
10 

 
1 800 

125 
92 

 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 

 
400 
  85 
  80 

 
  0 
  4 
12 

 
0 
0,066135 
0,059017 

 
Kamatláb: 5%. 
 

villamos-
energia-
temelés 
napelemmel 

villamos-
energia-
temelés  
szélenergiából

villamos-
energia-
temelés bio-
massszából 

villamos 
energia 
a hálózatból 

geotermikus 
hőszivattyúk 

hő 
fűtőolajból 

hő csepp-
folyósított 
gázból 

villamosenergia-
szükséglet 

hőenergia-
szükséglet 

a villamos energia 
piaca a hőszolgáltatás 

piaca 

fény-
elektromos 
energia-
forrás 

szél mint 
energia-
forrás 

biomassza 
energia-
forrás 

hálózati 
villamos-
energia-
forrás 

geotermikus 
hőenergia-
forrás 

fűtőolaj-
forrás 

csepp-
folyós gáz 
forrása 

villamos energia megújuló források fosszilis források hő 
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Az elemzés eredményei 
 

Megújuló energiaforrások nélkül a falut a köz-

ponti elektromos hálózat és olajfűtés látja el. A 

hálózathoz viszonyítva a geotermikus hőszi-

vattyúk túl költségesek ahhoz, hogy számottevő 

teret nyerhessenek a piacon, de ugyanez a vi-

szony a cseppfolyósított földgáz-, illetve az 

olajfűtés között is. Amennyiben a kalkuláció-

ban megújuló forrásokat is számításba vesznek, 

a rendszer felépítése jelentős mértékben meg-

változik (2. táblázat). A modellkalkulációk 

alapján a költségek szempontjából optimális 

összetételre ugyanis a következő adódott: az 

áram 71%-át szélenergiából nyerik, a hálózat 

részesedése csak 27,6%, a biomasszáé 1,2%, a 

napelemeké pedig mindössze 0,1%.  
 

2. táblázat 
A rendszer kapacitás szerinti összetétele 

az optimális esetben 
 
Összetevő Nem megújuló 

(MW) 
Megújuló 

(MW) 
Elektromos rendszer 
Villamos hálózat csúcsüzemben 
Szélenergia 
Napelem 
Biomassza 

 
  6,69 

 
  6,67 
  9,64 
  0,01 
  0,07 

Hőszolgáltató rendszer 
Fűtőolaj 
Geotermikus hőszivattyúk 
Cseppfolyós földgáz 

 
17,87 

 
  0      

 
16,69 
  1,69 

 
Általában véve a szakaszos működésű kapaci-

tások túl nagy részesedése problémákhoz ve-

zethet a rendszer stabilitását illetően, és jelen-

tős forgótartalékot tehet szükségessé – ahogy 

azt a 15%-os szélerőmű-kapacitás mellett mű-

ködő dán hálózat tapasztalata is bizonyítja. Az 

itt figyelembe vett, ennél jóval nagyobb szél-

energia-arány mellett ez szinte biztosra vehető. 

Természetesen itt azt is számításba szükséges 

venni, hogy a szélturbinák aránya csak a falu 

viszonylatában nagy, az egész hálózatban ele-

nyésző, a stabilitás tehát csak helyi szinten 

foroghat kockán.  

 

Noha a figyelembe vett csúcsterhelés 6,69 MW, 

a számításba vett teljes beépített szélturbina-

kapacitás 9,64 MW, ezért a szélerőmű még 

gyengébb szél esetén is képes fedezni a helyi 

igény nagyobb részét. A 2. ábra az áramterme-

lés augusztus hónap elején kalkulált megoszlá-

sát mutatja a különböző energiaforrások között. 

Augusztusban a faluban 6 MW körüli a csúcs-

terhelés, ezért szelesebb időszakokban a szél-

erőmű akár még fölös áramot is termelhet. Ha 

viszont a szélenergia nem elegendő, a hiányt a 

hálózatból lehet pótolni. Egyébként azért is 

nagyobb a kalkulált szélerőmű-kapacitás, mert 

a hőszivattyúk is igényelnek bizonyos villamos 

energiát, az ábrán ezért kissé nagyobb időnként 

az energiatermelés, mint az igény.  

 

Ami pedig az áram árát illeti (3. ábra), itt a 

piaci ár a marginális költség. Szeles időszak-

okban viszont a szélenergia a határköltséget 

meghatározó áramforrás, ezért a villamos 

energia ára a szélerőművek marginális költsé-

geinek szintjére (közel 0) csökken. Ha nem 
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elég erős a szél, a hálózat lesz a marginális 

szolgáltató, és az ár 180 USD/MWh-ra emel-

kedik. E kalkuláció eredményei részben a há-

lózati villamos energia magas marginális költ-

ségeivel, a vidéken különösen drága áramdí-

jakkal magyarázhatók. A nagyobb felhaszná-

lók fogyasztásuk időbeni megoszlásának meg-

felelően speciális tarifastruktúrában is megál-

lapodhatnak a szolgáltatóval, de ebbe a körbe a 

falubeliek közül senki sem sorolható. 
 

12

10

8

6

4

2

0
1                25               49                73               97               121              145             169              193             217 

a rendszer indításától eltelt órák száma 

a termelt villamos energia, MWh 

pótlás a villamos hálózatból 
áramszükséglet 

szélenergiából 

 
2. ábra Az villamos energia termelésének megoszlása augusztus elején 

 

 

400

300

200

100

0
1               25              49              73              97              121           145             169            193            217 

a rendszer indításától eltelt órák száma 

a villamos energia árai, USD/MWh 

hálózati ár

piaci ár 

 
3. ábra A villamos energia marginális költsége augusztus elején 
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A fűtési energiát lényegében teljes mértékben 
geotermikus hőszivattyúkból és fűtőolajból 
szolgáltatja a modell (4. ábra), mivel a földgáz 
túl drága ahhoz, hogy fűtésre használják fel. A 
villamos energiát is fogyasztó hőszivattyúk 
termelte energia ára követi az áramárak inga-
dozását. Mint a 4. ábrán látható, a geotermikus 
hőszivattyúk termelte hőenergia részaránya 
igen jelentős – annak ellenére, hogy a hőszi-
vattyúk termelte hő több mint tízszer tőkeigé-
nyesebb a fűtőolajból előállítottnál. A hőigé-
nyek nagyobb részét a modell mégis geotermi-
kus energia hasznosításával elégíti ki, mivel az 
jelentős mértékben képes csökkenteni a rend-
szer teljes költségszintjét. A hőszivattyúk gaz-
dasági értékét ugyanis az határozza meg, hogy 
mennyire tudják mérsékelni a rendszer működ-

tetésének teljes költségét. A kiegészítő kapaci-
tás gazdasági értékességét pedig a rendszer 
termelte hő marginális ára, illetve a teljes ka-
pacitással termelt geotermikus energia határ-
költsége közötti különbség szabja meg. Egy-
szerűbben megfogalmazva, a geotermikus hő-
szivattyúk nagy beruházási költségük ellenére 
gazdaságosak, mivel üzemeltetési költségük 
csekély és nem fogyasztanak üzemanyagot. 
 
Az energiatermelés megoszlását és a marginá-
lis költségeket bemutató ábrák bizonyos köl-
csönhatásra utalnak a villamos enrgia piaca és 
a geotermikus hőszivattyúk termelte energia 
részaránya között. Például a 3. ábrán, a 199. és 
a 152. üzemóra közötti időszakban a villamos 
energia  szinte  semmibe  sem  kerül, mivel azt 

 

 

a termelt hőenergia, MWh 
8 

 
 
 

6 
 
 
 

4 
 
 
 

2 
 
 
 

0 
1               25              49               73               97              121             145           169             193            217           241 

a rendszer indításától eltelt órák száma 

a teljes 
hőszükséglet 

geotermikus hőszivattyúktól fűtőolajból cseppfolyós gázból

 
4. ábra A hőtermelés megoszlása augusztus elején 
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szélenergiából állítják elő. Ugyanebben az 
időszakban többnyire a geotermikus hőszivaty-
tyúk termelte hő ára is alacsony, kivéve azt a 
néhány órát (a 132. és a 139–145.), amikor 
teljes kapacitásra futnak fel. 
 
A nap azon óráiban, amikor a hőszükséglet a 
hőszivattyúk kapacitásánál nagyobb, és az 
áram olcsó, a marginális költséget a fűtőolaj 
határozza meg (47 USD/MWh). Amikor a 
hőszivattyús rendszer teljes kapacitással 
dolgozik, az általa termelt energia ára is 
47 USD/MWh-ra emelkedik, hogy megfeleljen 
a rendszer marginális költségszintjének. E ma-
gasabb ár a geotermikus termelő kapacitást 
meghaladó igényeket a fűtőolaj felé tereli. 
Miután a geotermikus energiát a rendszer mar-
ginális árszintjén számolták el, minimális 
üzemi költségei miatt ez gyakorlatilag nettó 
bevételnek (nyereségnek) is tekinthető, ami 
ellensúlyozza a hőszivattyúk magasabb tőke-
költségeit. Ugyanakkor ez egyben azt a mar-
ginális értéket is képviseli, amelyet a geo-
termikus hőszivattyú kapacitás esetleges nö-
velése hozhatna a rendszer számára (az így 
kiváltott fűtőolaj révén elérhető megtakarítás 
47 USD/MWh). Ha a hőszivattyúk a kisebb 
hőigény miatt nem működnek teljes kapacitás-
sal, a hőenergia ára megegyezik a rendszer 
marginális árát meghatározó marginális költ-
ségszinttel. Ilyenkor a rendszer marginális ára 
és a hőszivattyúk marginális költsége közötti 
különbség 0 – a hőszivattyú semmit sem „ke-

res” a rendszer számára, mivel a hőszivattyú 
többletkapacitása által kiváltott marginális költ-
ség 0. A többletkapacitásnak tulajdonítható 
éves megtakarítást az elérhető nettó bevételek 
összege adja meg. Amennyiben ez az érték 
meghaladja a többletkapacitás létrehozásához 
szükséges ráfordításokét, úgy a hőszivattyú-
kapacitás növelésével mérséklődni fog a teljes 
rendszerköltség. A hőszivattyú-kapacitás akkor 
optimális, amikor az esetleges kapacitásnöve-
léssel elérhető megtakarítás megegyezik a be-
ruházási többlettel.  
 
A hőszivattyúk elterjedését az adott esetben az 
segíti, hogy az év nagyobb hányadában a szél-
turbina lehet a marginális áramtermelő egység, 
és ilyenkor a hőszivattyúk gazdasági hozama 
meghaladja a költségeket. Ha nem állna ele-
gendő szélenergia rendelkezésre, a hőszivaty-
tyúk számára is a hálózati költségszint lenne a 
mérvadó, amikor is a geotermikus hőenergia 
költsége közel megegyezik a fűtőolajéval, te-
hát megtakarítás nem érhető el.  
 
A kétféle rendszer összesített költségeit össze-
vetve: a hagyományos energiarendszerek éves 
összköltsége 8,9 millió USD-ra adódott, meg-
újuló energiaforrások esetében ez 6,1 millió 
USD. A költségcsökkenés túlnyomó része a 
központi hálózattól kisebb mennyiségben vá-
sárolt villamos energiából adódik, amit rész-
ben felemészt a szélenergetikai kapacitás ki-
építésének beruházási költsége. 
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Korszerű energetikai berendezések 
 

 
 

A szén-dioxid-kibocsátás 
 
A hagyományos és a megújuló energiarendsze-
rek CO2-kibocsátását az 5. ábra szemlélteti. 
Míg a hagyományos energiarendszer kibocsátá-
sa 7023 tonna szén-dioxid/év, a megújuló forrá-
sokat hasznosító rendszeré csak 3494 tonna/év. 
A csökkenés alapvetően a szélenergia hasznosí-
tásának köszönhető, illetve közel egynegyede a 
geotermikus hőszivattyúk által kiváltott fűtő-
olajnak köszönhetően érhető el. Természetesen 
a két rendszerhez kötődő teljes CO2-kibocsátást 
csak a megfelelő termelési tényezők kibocsátá-
sainak teljes életciklusra vonatkozó becslésével 
lehetne felmérni, de számottevő arány-eltoló-
dásra ez esetben sem kell számítani.  
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5. ábra Hagyományos és megújuló energia-
rendszerek éves szén-dioxid-kibocsátása 

 
 
Következtetések 
 
A modellszámítások megmutatták, hogy a 
költségek szempontjából melyik a leginkább 

hatékony helyi energiarendszer, ha szél- és 
napelemes energiát, illetve biomasszából és 
geotermikus hőszivattyúkból származó energi-
át és a kieső üzemi időszakokban hálózati 
energiát használhatnak fel. Leggazdaságosabb-
nak a szél és a hőszivattyúk energiájának háló-
zati áram, illetve fűtőolaj felhasználásával ki-
egészített hasznosítása bizonyult. A hálózati 
energia magas ára miatt (Japánban 180 
USD/MWh) a szélenergia széles körű haszno-
sítása is gazdaságos. Ennek köszönhetően az 
adott év folyamán számos üzemórában a szél a 
határköltségeket meghatározó áramtermelő, és 
ez ilyenkor igen alacsony marginális költsége-
ket eredményez. Az alacsony határköltség ja-
víthatja az igen drágán létesíthető hőszivattyús 
megoldás versenyképességét. A szél- és a geo-
termikus energia együttes hasznosításának 
köszönhetően az éves energiaköltség a számí-
tások szerint 31%-kal, a CO2-kibocsátás pedig 
mintegy 50%-kal csökkenne. 
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