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A mikroturbinákról 
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A mikroturbina nem nagyobb, mint egy hűtőszekrény, és akár 500 kW vil-

lamos energia fejlesztésére képes szinte füstgázkibocsátás nélkül. Az ameri-
kai Energiaügyi Minisztérium szerint megjavíthatja az ország nem megfelelő 
villamos infrastruktúráját azzal, hogy mérsékli függését a hálózattól. Az idő 
múltával egyre nő az ország energiaigénye, s a gyakran már évi 300 órát is 
üzemelő csúcserőművi egységek működtetése is kevésnek bizonyul. Hosz-
szabb ideig működtethető generátorra van szükség. Ilyen a mikroturbina, 
amelyből már 3000 működik világszerte. 

A mikroturbina kisméretű 25–500 kW teljesítményű belsőégésű gép, jól 
bevált folyamatos és kiegészítő energiatermelésre is. Igen sokféle üzem-
anyaggal működhet, mint a földgáz, kerozin, propán, metanol, dízelolaj, hulla-
déklerakó-gáz és biogáz. Fő részei a turbina, a hővisszanyerő, a kompresszor 
és a villamos generátor 

Működhet hálózatra kapcsolva és teljesen önállóan is. Alkalmas szállo-
dák, boltok, éttermek villamosenergia- és hőellátására. Az említett alkalmazá-
sokon kívül tartalék energiaforrásként is nagy szerepe van olyan felelős üze-
mekben vagy helyeken, ahol az áramkimaradás nagy veszélyt vagy kárt okoz-
hat (pl. kórház). Például gumiabroncs-kordbetét gyártó üzemben, ahol egész 
kemencényi polimeranyag szilárdul meg, ha megszűnik a villamos fűtés, vagy 
gyógyszergyárban, ahol tönkremehet egy egész töltet, ami több millió dolláros 
veszteség lehet. 

A mikroturbina a nagy áruházakban is jól beválik, mert szolgáltatja telje-
sítményigényük nagy részét, és csökkenti az áruház villamos fogyasztását 
azáltal, hogy a hűtőrendszerbe is bekapcsolódik. A széntüzelésű erőművek 
35%-os hatásfokához és a 7–8%-os feszültségesésből származó vonalvesz-
teséghez viszonyítva a mikroturbina jobb, mert hulladékhőjéből nyert fűtéssel 
és/vagy hűtéssel együttes hatásfoka elérheti a 70–80%-ot, és feszültségesés 
sincs. Éppen az együttes hőtermelés és energetikai alkalmazás (CHP – 

 



combined heat and power) folytán gazdaságosabb, mint a különálló villamos 
energia és hőtermelés. Ezt nevezik kapcsolt energiatermelésnek. 

Kiváló például szállodába, mert a szálloda energiájának nagy része (a 
szakstatisztika szerint 40%-a) vízmelegítéshez szükséges. A Hillton Garden 
Inn-be (Chesterton, Indiana), a szállodához illő kis épületbe a NiSource 
Energy Technologies, Merillville, Ind., három mikroturbinát telepített, amelyek 
90 kW-os teljesítményükkel a szálloda villamos fogyasztásának 30%-át fede-
zik, melegítik az uszoda vizét, meleg vizet szolgáltatnak a mosodának, a für-
dőszobákba, és az épület egy részének a fűtését is ellátják. A gépek a villa-
mos művek hálózatával szinkronban működnek, vihar miatt vagy más okból 
bekövetkező áramkimaradás esetén teljes mértékben ellátják a szálloda lét-
fontosságú részeit árammal. A NiSource szándéka, hogy a jövőben a 
mikroturbinát a vízmelegítő és/vagy légkondicionáló egységgel együtt tervez-
ze, szállítsa és építse be, hogy ezzel is egyszerűsítse a gépek telepíthetősé-
gét, elősegítse terjedésüket. 

Leggazdaságosabb a mikroturbina azokban az államokban, ahol a vil-
lamos energia drága, és a földgáz viszonylag olcsó. A többi üzemanyag kö- 
zül a legjobb az ingyenes hulladéklerakó-gáz, bár míg a földgáz sűrítés után 
egyből a mikroturbinába mehet, addig a hulladéklerakó gázt először a ned-
vességtől és az idegen anyagoktól mentesíteni kell. Ez a kis többletberuhá- 
zás azonban hamar megtérül, mert ezzel a gázzal 1 kWh villamos energia ön-
költsége 5–6 cent, földgázzal 8-9 cent, a hálózati villamos energiáé pedig 
14 cent/kWh.  

A SCS Engineers, Long Beach, California környezetvédelmi cég új cél-
részlegének feladata a mikroturbina hulladéklerakó gázzal való alkalmazásá-
nak terjesztése. Munkájában igénybe veszi a vonatkozó szövetségi és állami 
támogatásokat, adókedvezményeket és alacsony kamatú hiteleket. Eddig több 
mint 2 M USD pályázati pénzhez jutott, és nyolc mikroturbina-telepet tervezett 
meg és alakított ki hulladéklerakóknál. A mikroturbinát és az üzemeltetéséhez 
szükséges eszközöket nem a cég gyártja, de az energiatermelő egységet 
megtervezi és kulcsrakészen kivitelezi. A mikroturbinás energiatermeléshez 
ugyanazokat az engedélyeket kell beszerezni, mint egy nagy erőműhöz. Ez 
tudvalevőleg bonyolult, hosszadalmas folyamat, de megéri az erőfeszítést, 
hisz végeredményként jó üzletet hoz a cégnek. Az egész munka a megrende-
léstől az energiatermelés beindulásáig jellemzően négy és nyolc hónap közötti 
idő alatt lebonyolítható. A mikroturbina a villamosenergia-ellátó vezetékre köt-
ve, azzal párhuzamosan üzemel. A hulladéklerakó energiaigényét általában 
teljesen fedezi, ezért a lerakóknál a hálózat játssza a tartalék szerepét. 

A jövőt illetően: a mikroturbina tisztán és megbízhatóan termeli meg az 
energiát, de jelenleg mint beruházás viszonylag drága. Fajlagos beruházási 
költsége kb. 1000 USD/kW, ami az üzemanyagelemének csak tizede, viszont 
a dízelüzemű dugattyús generátorénak kétszerese. Ennek ellenére, ha az 
emberek jobban megismerkednek vele, rájönnek a minőségi különbségre, s 

 



aki teheti, úgy dönt, hogy tisztán, környezetbarát módon mikroturbináról akarja 
megkapni a szükséges villamos áramot, fűtést és a hűtést. Ez a felismerés 
fogja igazán erőteljesen fellendíteni a mikroturbina piacát. A döntés előtt fon-
tos megismerni a mikroturbinák előnyeit és hátrányait, a piac alakulását és a 
fejlesztés távlatait, az Energiaügyi Minisztérium céljait. 

A mikroturbina előnyei és hátrányai 
Előnyök: 
– kis alapterület, 
– jó hatásfok, főként hőtermeléssel kapcsolt üzemben, 
– csekély füstgázkibocsátás, karbantartása a dízelüzemű generátorok-

hoz képest olcsó, 
– nagy fordulatszámmal dolgozik, nem okoz kisfrekvenciás rezgést, 
– szerkezete egyszerű, a lehető legkevesebb mozgó alkatrész van ben-

ne, 
– többféle üzemanyaggal működhet, 
– elegendő abszorpciós hűtésre és más hőhasznosításra alkalmas hőt 

bocsát ki. 
Hátrányok:  
– kisebb teljesítmény és hatásfok magasabb környezeti hőmérsékletnél 
– nagy beruházási költség 
– ismeretlen élettartam 

A mikroturbina piaca 
A mikroturbina piaca 2000-ben négyszeresére nőtt, de 2001-ben csak 

szerény növekedést lehetett tapasztalni: a 30–300 kW-os tartományban 15%-
kal lett több az eladás (1400), bár az ipari elemzők és a gyártók 5500-at vár-
tak. A Primen energiapiac-kutató cég szerint azért, mert a 2001-re szóló előre-
jelzésnél figyelmen kívül hagyták a következőket: 

– A tervezettnél nagyobb földgázárak a mikroturbinás technológiát ver-
senyképtelenné tették az áramszolgáltatóval szemben. 

– A kaliforniai energiaválság rendeződése rontotta a mikroturbina piacát. 
– A közműelőírások, a tartalékgépek után fizetendő díjak és más díjin-

tézkedések erősen drágították a különálló energiarendszerek létesíté-
sét. 

– A berendezések sokszor nem működtek olyan jól, mint a hirdetések-
ben szerepelt. A fejlesztők és a forgalmazók gyakran kerültek szembe 
műszaki problémákkal. A Honeywell Power Systems például 2001 au-

 



 

gusztusában bejelentette, hogy szünetet tart, és visszavásárolja beépí-
tett gépeit. 

– A fejlesztők és a forgalmazók nem jöttek rá, hogy 30–75 kW-os tarto-
mányban a mikroturbina-beruházás fajlagos költsége túl nagy. 

– A fogyasztók, a villamosenergia-kiskereskedelemben várható verseny 
miatt árcsökkenésre számítottak, ezért vonakodtak különálló, különö-
sen új technológiájú energiarendszerbe beruházni. 

Az Energiaügyi Minisztérium céljai 
a mikroturbinákkal kapcsolatban 

A minisztérium a Capstone Turbine Corp., a General Electric, az 
Ingersoll-Rand, Solar Turbines és az UTC cégekkel együttműködik az új 
mikroturbina generáció kidolgozásában. Ennek a jövőbeni különlegesen tiszta 
üzemű, nagy hatásfokú gépnek öt feltételt kell teljesítenie: 

– Nagy hatásfok – az üzemanyag villamos energiává átalakítás hatás-
foka legalább 40%. 

– Környezetkímélő üzemelés – NOx -kibocsátás < 7 ppm (földgáz ese-
tében). 

– Tartósság – 11 000 órát működjön nagy javítás nélkül, és teljes üzem-
ideje legalább 45 000 óra legyen. 

– Ár – A kiépített rendszer beruházási költsége kisebb legyen, mint 
500 USD/kW, a termelt áram költsége versenyképes az áramszolgálta-
tóval és az egyéb versenytársakkal (pl. a dízelgenerátorral). 

– Többféle üzemanyag – többféle, pl. dízel-, etanol-, hulladéklerakó-gáz 
és bio-üzemanyagra alkalmas választékban készüljön. 

 
(Herczegh József) 
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