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Energiatárolás – A JÖVŐ

• Ha rákeresünk a neten a következő mondatokkal találkozunk:

Egyértelműen látszik, hogy korunk egyik legfontosabb kérdése a gazdaságos energiatárolás megoldása.



Energiatárolási lehetőségek

• Szivattyú-tározós erőmű

• Lendkerekes energiatárolás

• Sűrítettlevegős 

• Elektromos

• Akkumulátoros
– Ólomsavas

– Ni-MH (Nikkel-metál-hydrid)

– Li-Io (Lítium-ion)

– Nátrium-kén

– Áramlásos akkumulátor

– Hidrogénes



Energiatárolási lehetőségek



Global Electricity Capacity Additions

Revised 
2017

Megújuló energiák: a jövő nagy üzleti lehetőségei



Termékek 
sokfélesége



Monokristályos

Film

Fotovoltaikus (PV) 
napelem modulok

PV Inverterek Időjárási kellékek

PV Inverter 
kiegészítők

Füzér inverterek
- Három fázisú
- Egy fázisú

Kommunikációs adapterek
Gyorsleoldó doboz és vezérlés
AC és DC hullámvédelem
DC csatlakozó egység
Teljesítmény vezérlő
Füzér vezérlő

Cat Napelem Termékek



Li-ionos akkumulátorok

• Cellák - Modulok

Hengeres cella

Prizma cella

Összekötött cellák
Modulba csomagolva



Li-ionos akkumulátorok

• Modul + Rekesz menedzsment + Hűtés + Burkolat

= Rekesz

– Rekesz menedzsment funkciók:
• Minden modultól kap információt

• Kommunikáció a torony menedzsment felé

• Tartalmaz áramköri védelmet és kapcsolókat

• Több rekesz + Torony menedzsment = Torony

– Torony menedzsment funkciók:
• Minden rekesztől kap információt

• A rekesz adatokból rendszer határértékeket képeznek

• Kommunikál az energia átalakító rendszerrel (PCS)



Energia Átalakító Rendszer (PCS)

• Kétirányú Inverter

– AC → DC (töltés) and DC → AC (kisütés)

– Ez a rendszer központi eleme

– Meghatározza, hogy mikor szükséges töltés és kisütés

• Cat BDP250

– (kétirányú inverter – 250kW)

– A Caterpillar munkagépek robosztus villamos hajtásából ered

– Hálózati szinkront és hálózat formálást nyújt

BDP250

Kétirányú inverter

Ultrakondenzátor Lítium ion

Időtartam



Energiatároló komponensei

Batteries

Transformer



Felhasználási lehetőségek

• Villamos rendszer stabilizálása: rövid időintervallumra, fontos az áram 

stabilitás

• Megújuló energiák integrálása: közepes időintervallumra ( akár több 

tíz percen keresztül)

• Áramszünet: hosszú időintervallumra (akár több órán keresztül)



Fontos adatok

• Telepítés

– Megfelelő helyigény

• Technikai

– Áramerősség / Energia

– Akkumulátorok élettartama

– Villamos rendszerre történő csatlakozási lehetőség

• Beruházási költség



Energia
monitoring

Kommunikációs
lehetőségek

Cat Master 
Mikrohálózat

Vezérlő (MMC)

Vezérlés, Kommunikáció, & Monitorizálás



Cat Tucson 
referencia helyszín: 
esettanulmány



Mikrohálózat a tucsoni referencia helyszínen – a projekt 

mozgatói
• Nincs közüzemi áramszolgáltatás a tucsoni referencia helyszínen

• Hálózat kiépítés költségigényes (8 mérföld /13 km Green Valley-től)

• Helyszíni átlagos teljesítmény igény ~300kW.  Csúcsteljesítmény ~ 500kW.

• Tradícionális dízel aggregátor: 3 x C15 410ekW folyamatos terhelhetőségű aggregátor

• Dízel üzemanyag fogyasztás ~250,000 gallon / 1.140.000 liter évente

• Aggregátorok üzemideje 11.000 óra évente



Megújuló energia lehetőség bevonása a projektbe
• Kiváló napelemes energiatermelő lehetőség a tucsoni referencia helyen

– Magas az éves napsütéses órák száma //  forró klíma

– CAT vékonyfilm napelemek magas teljesítménye

• Kiváló üzemanyag fogyasztáscsökkentő lehetőség

– Jelenleg 17 és 33% közötti az üzemanyag fogyasztáscsökkenés…a jövőben mégtöbb lehetőség



Napelemtáblák:  CAT-márka vékonyfilm -
250 kW rögzített dőlésű
- 250 kW különálló-tengelykövető

Energiatároló:
Lítium-Ion akku 250kW
Ultrakapacitás 250kW
20 lábas konténerben

Irodák és üzletek

Földalatti kábelkapcsolat

C15 C15 C15

Meglévő aggregátorok

Tucson referencia helyszín

műhold látvány



Mikrohálózat

rendszerdiagram

CAT

kapcsolóberendezés

A helyszín

folyamatos

villamos

terhelése

PV fix dőlésszögű 250kW

Energiatároló

Lítium Ion akkumulátor

250kW  /  10 min

x 10

PV napkövető 250kW

x 10

Energiatároló

ultra-kondenzátor

250kW  /  30 sec

3 x CAT C15 

410ekW

Rendszer vezérlés

• “üzemanyag megtakarító” vezérlés

• Microgrid Master Controller – 2X 



Tucson referencia helyszín mikrohálózat – végső vonzerő

Üzemanyag költségcsökkenése 33% 

Aggregátor karbantartás és felújítás költségcsökkenése 25%

Projekt IRR:  15%  $2.98/gallon ~ 197 Ft/liter dízel üzemanyagárnál



Hazai hasonló példa háztartási méretben



Hazai energiatároló projektek



Energiatárolók térhódítása a közeljövőben Magyarországon

• akkumulátoros energiatároló egység hálózat stabilizálás céljára (E.ON, NKM Áramhálózat, ELMŰ-

ÉMÁSZ) > 8-10 db. 500 kWh kapacitású, 2-3 éven belül

• akkumulátoros energiatároló egység napelemmel kiegészítve elektromos autók gyorstöltése céljából 

(benzinkutakhoz) > 50-60 db. kb.200 kWh ;1-2 éven belül; 

• akkumulátoros energiatároló egység gázmotorral mélyvölgy időszakban termelt villamosenergia 

tárolására és csúcsidőben való értékesítésére (FŐTÁV, megyei hőszolgáltatók) > 5-6 db., kapacitás 

változó, 4-5 éven belül

• akkumulátoros energiatároló egység csúcsidejű csúcsfogyasztás biztosítására (peak shaving) és egyúttal 

napelemes rásegítés a visszatöltésre (nagyüzemek, nagy gyárak, ahol van jellemző csócsfogyasztás) > 

nincs felmérve

• hibrid rendszer (napelem-akkumulátoros energiatároló egység-aggregátor) (olyan üzemeknél, ahol 

hálózatbővítésre lenne igény, de az nem megoldható, vagy egyáltalán nincs hálózat) > nincs felmérve



A Caterpillar energiatárolók és hibrid rendszerek előnyei

• Világméretű gyártói elérhetőség az elektronikára és az eszközökre

• egy gyártó az egész rendszerre

• saját CAT tervezés amely bizonyított már a munkagépek robosztus és durva alkalmazásában

• kompatibilis többféle technológiával, úgymint Li-Ion akkumulátor, ultra-kondenzátorok 

és karbonszennyezésű biztonsági szelepes ólomakkumulátor

• szállítható konténer az akkumulátorok legmagasabb szintű védelmére

• hálózathoz formált inverter

• kétszeres túltöltési kapacitás

• ISO kompatibilis tűzvédelem a Li-Ion akkumulátoroknak



Tervezési mintapélda
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