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2.5 Energiatárolás sűrített levegővel 
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elektromos hálózat; optimális üzemeltetés. 

Nagy mennyiségű elektromos energia tárolása 

A szabályozás megszűnése és a megújuló energia növekvő része-
sedése megváltoztatta az árampiac szerkezetét. A csökkenő többletka-
pacitások, az igények és az ellátás növekvő ingadozásai az elektromos 
áram árának ingadozásához vezettek, és szükségessé tették az áram-
termelés optimalizálását. 

A nagy mennyiségű villamos energiát tároló rendszerek lehetővé te-
szik az ellátás és az igények közötti különbség kiegyenlítését, az elekt-
romos hálózatok optimális üzemeltetését. 

Az energiatároló rendszerek segítségével a csúcsidőn kívüli olcsó 
áramból értékesebb csúcsidejű áramot lehet nyerni. A csúcsidejű és a 
csúcsidőn kívüli áram árkülönbségének hasznosítása révén az energia-
tárolás segít az alapszükségletet kielégítő erőművek működésének op-
timalizálásában – ezek működtetését kis igények esetében sem kell 
szüneteltetni. A tárolórendszerek befogadóképességétől és a piac szer-
kezetétől függően e rendszerek használhatók az időben rövid csúcsok 
kiegyenlítésére vagy akár a napi terhelés egyenletesebbé tételére. 

Az energiatároló rendszer elősegítheti a megújuló energiaforrások, 
így a szél és a nap integrálását a hálózatba. E források pillanatnyi elér-
hetősége függ a napszaktól és az időjárástól. A tárolórendszerek segít-
ségével a megújuló forrásokra épülő áramtermelés egyenletesebbé te-
hető. Ha a termelés meghaladja az alapigényt, az energiatároló rendsze-
rek feltölthetők. Amikor pedig a megújuló források nem képesek az igé-
nyeket kielégíteni, a tárolt energia felhasználható. 

Tárolási technológiák 

Különböző technológiák léteznek az elektromos energia tárolására. 
Azonban a legtöbb eljárás, pl. a lendkerék, elektromos kondenzátor, az 

 



elemekkel vagy tüzelőanyag-elem és elektrolízisrendszer kombinációjá-
val megvalósított kémiai energiatárolás csak kis mennyiségű energia tar-
talékolására alkalmas. Nagy mennyiségű elektromos energia tárolására 
csak kevés technológia áll rendelkezésre. 

A meglévő nagy energiák tárolására alkalmas technológiák közül a 
leggyakrabban a hidraulikus energiatárolást alkalmazzák. Számos erő-
mű működik ilyen rendszerrel, azonban az új helyszíneken megfelelő tá-
rozó általában nem áll rendelkezésre. Egy ilyen erőmű létrehozása jelen-
tős környezetterheléssel jár, építése hosszadalmas, beruházási költsé-
gei nagyok. 

A nagyméretű, sűrített levegőt felhasználó energiatároló 
(Compressed Air Energy Storage – CAES) a jövőben ígéretes alternatí-
vának bizonyulhat. A CAES-rendszer tőkeigénye kisebb, mint a hidrauli-
kus energiatárolóé, ezen felül könnyebben telepíthető. CAES-technoló-
giával már két nagyméretű erőmű működik. 

A sűrített levegőt felhasználó energiatározó (CAES) 

CAES-rendszerekben az energiát nagy gáztartályokban tárolt sűrí-
tett levegő biztosítja. A CAES-egységek általában a föld alatt helyezked-
nek el. Ezek lehetnek természetes víztározók, kimerült gázmezők, ko-
rábbi só- vagy kőbányákból visszamaradt üregek. 

A nyomás a tartályban, annak feltöltött állapotában, nagy. A levegő 
összenyomásához szükséges munka csökkentése érdekében, és azért, 
hogy a sűrített levegő hőmérséklete minél alacsonyabb legyen, közben-
ső hűtésű légkompresszort alkalmaznak. Az áramtermeléshez az ala-
csony hőmérsékletű sűrített levegőt a kitágulás előtt felmelegítik. Ez egy-
részt megakadályozza, hogy a kimenő levegő hőmérséklete megenged-
hetetlenül alacsony legyen, másrészt növeli a fejlesztett áram teljesítmé-
nyét. Mivel a kimenő energia meghaladhatja az eredetileg tárolt energiát, 
a CAES az energiatárolás és az áramfejlesztés kombinációjának tekint-
hető. 

A turbina- és a kompresszortelep lehet soros (egy tengelyen) és 
többtengelyes elrendezésű. A turbinák tengelykapcsolóval a generátor-
ra/motorra kapcsolhatók; a generátor és a motor a kompresszor- és a 
turbinatelep között helyezkedik el. Áramtermelő üzemmódban a turbina 
működteti a generátort, a kompresszort pedig kikapcsolják. Az üregben a 
túlnyomás biztosításához a generátor mint motor üzemel, működteti a 
kompresszort, a turbina ki van kapcsolva. 

 



Többtengelyű elrendezés esetében a turbinatelep és a kompresz-
szortelep külön-külön működhet. A generátor és a motor külön egységet 
alkot. Egy ilyen elrendezés rugalmasabban működtethető. 

Működő CAES üzemek 

Az első CAES-áramfejlesztőt 1978-ban Huntorf-ban (Németország) 
helyezték üzembe, és a mai napig működik, 290 MW csúcsteljesítményt 
biztosít 50 Hz frekvencia mellett. Az erőmű jelenlegi tulajdonosa az E.ON 
(a német elektromos művek), gyártója a BBC volt (jelenlegi neve – 
ALSTOM). Általában rövid ideig tartják üzemben, feladata a terhelési 
csúcsok csökkentése és szükségtartalékként szolgál. 

Az 1. ábra szemlélteti a huntorfi üzem elvi működését áramtermelő 
üzemmódban. A sűrített levegő kitágul a nagynyomású (high-pressure – 
HP) és kisnyomású (low-pressure – LP) turbinákban (HPT&LPT). A HP-
égéstér biztosítja a nagynyomású turbinába bemenő gáz megfelelő hő-
mérsékletét. A kisnyomású turbinába lépés előtt a gázt újra felmelegítik 
az LP-égéstérben. A turbinákba belépő gáz hőmérséklete és nyomása 
823 K/4,2 MP, illetve 1102 K/1,1 MP. 
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1. ábra A Huntorfban működő CAES áramtermelési folyamata 
 
A kisnyomású turbinát a BBC tervezte, a nagynyomású turbinát a 

vállalat által tervezett gőzturbinából fejlesztette ki. Mindkét égéstér meg-
felelően átalakított silótípusú, és egy gázégőt tartalmaz. A légsűrítést két 
sorosan elhelyezett turbókompresszor biztosítja, ezek közbenső-, illetve 
utóhűtésűek. A kompresszor légárama a turbina névleges légáramának 
csak egynegyede. A kompresszor névleges teljesítménye 60 MW. 

A sűrített levegő tárolása egy 0,3×106 m3 térfogatú sóbányában tör-
ténik. Ez lehetővé teszi, hogy a turbina két óra hosszat üzemeljen teljes 

 



terhelés mellett. Ez alatt az üregben a nyomás 7,5 MPa-ról 4,6 MPa-ra 
csökken. Ez után a maximális nyomás eléréséhez 8 óra szükséges. 

1991-ben a Dresser-Rand cég az Alabama Electric Cooperative 
(McIntosh, Alabama, USA) részére egy 110 MW névleges teljesítményű 
CAES-egységet tervezett. A huntorfi üzemhez hasonlóan itt is soros el-
rendezést alkalmaztak. 

A 2. ábra szemlélteti az alabamai áramfejlesztő elvi működését. A 
turbinatelep nagynyomású turbinából és kisnyomású turbinából áll, a 
huntorfi üzemhez hasonlóan LP és HP égésterek vannak. Új elem a re-
kuperátor, mely a kilépő gáz energiájának egy részét felhasználja a táro-
lóból kilépő sűrített levegő fűtésére. Ez üzemanyag-megtakarítást ered-
ményez. 

A két üzemben megvalósuló termodinamikai körfolyamat nem telje-
sen azonos. Bár a nagynyomású turbinákban a belépő nyomás hasonló 
(4,2 MPa), a kisnyomású turbinában az alabamai erőműben a belépő 
nyomás nagyobb (1,5 MPa), mint a huntorfi erőműben (1,1 MPa). A 
nagynyomású turbina bemenő hőmérséklete némileg kisebb (811 K), a 
kisnyomású turbina bemenő hőmérséklete (1144 K) némileg nagyobb az 
alabamai erőműben. A kilépő gáz a sűrített levegőt 558 K-re melegíti fel. 
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2. ábra Az alabamai CAES áramtermelési folyamata 

 
Az alabamai erőmű hatásfoka a rekuperátor alkalmazása miatt na-

gyobb, mint a huntorfié. 
Az alabamai erőműben három kompresszor közbenső-, egy utóhű-

tésű. A névleges kompresszorteljesítmény 50 MW. A tartály itt is sóbá-

 



nya, melynek térfogata 0,65×106 m3, ez 24 órás teljes terhelés melletti 
üzemelést tesz lehetővé. A működéshez a tartályban a nyomás 4,6 MPa 
és 7,5 MPa között kell, hogy legyen. A tartály kapacitása lehetővé teszi, 
hogy a CAES-erőművet hetes ciklusok egyenletesebbé tételéhez hasz-
nálják fel, a feltöltése éjszaka és hétvégén történhet. 

A politikai és műszaki érdeklődés ellenére az alabamai erőmű 
üzembe helyezése óta újabb CAES-erőmű nem épült. Az árampiac de-
regulációja után az USA-beli áramtermelők érdeklődése a nagyléptékű 
energiatárolás iránt ismét megélénkült. 

Új CAES-technológia 

A piac igényeinek megfelelően az ALSTOM új 60 Hz-s CAES-
turbinarendszert fejlesztett ki. A rendszer teljesítménye 300 MW, meg-
újult CAES-technológiát és javított termodinamikai ciklust alkalmaz. 

Az eddigi üzemektől eltérően a turbina és a kompresszor nincs ösz-
szekapcsolva, ez rugalmasabbá teszi az üzemeltetést. 

A 3. ábra bemutatja az áramtermelő ciklust. Itt a rekuperátor teljes 
mértékben helyettesíti a nagynyomású turbina fűtését. A nagynyomású 
turbinát csak levegő működteti, így ez légturbina (AT). Az innen jövő sű-
rített levegőt felmelegítik a kisnyomású turbina égésterében, majd a gáz-
turbinába engedik. A rekuperátorba való belépés előtt a gázturbinából 
kilépő gázt még felmelegítik.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tároló 
térfogat 

kémény 

GT G AT 

 
3. ábra Az ALSTOM által tervezett új CAES-folyamat 

 

 



 

Mind a nagynyomású turbina (5,5 MPa), mind a kisnyomású turbina 
(1,3 MPa) nyomása nagyobb, mint a huntorfi ciklus esetében. A légturbi-
na bemenő hőmérséklete ugyanakkora (823 K), a gázturbina bemenő 
hőmérséklete (1300 K) lényegesen nagyobb, mint a kisnyomású turbina 
bemenő hőmérséklete a huntorfi és az alabamai erőmű esetében. Ez 
lényegesen megnöveli a kisnyomású égés közepes hőmérsékletét. Rá-
adásul az utánégetés közepes hőmérséklete nagyobb, mint a már mű-
ködő erőművek nagynyomású égésterében megvalósuló hőmérséklet. A 
rekuperátort is lényegesen átalakították. 

A turbinába belépő gáz magas hőmérséklete, a hővisszanyerés jó 
hatásfoka biztosítja a kis fajlagos hőfogyasztást. A kimenő teljesítmény 
valamivel nagyobb, mint a huntorfi erőműé, ugyanakkor a körfolyamat 
hatásfoka és a fajlagos teljesítmény lényegesen nagyobb, mint a huntorfi 
és az alabamai erőmű esetében. 

Az erőmű tervezése során felhasználták az ALSTOM sokéves ta-
pasztalatát a gőz- és gázturbinák tervezésében. A légturbinában a nyo-
más és hőmérséklet hasonló mint a közepes nyomású gőzturbinákban. 

A nagynyomású égés kiküszöbölése a károsanyag-kibocsátás 
szempontjából is hasznos, mivel így a nagy nyomáson nem keletkezik 
NOx. Az üzemanyag és a sűrített levegő jó hatásfokon való alkalmazása 
a CAES-rendszert vonzóvá teszi közepes mennyiségű energiatárolásá-
ra. Egy ilyen erőmű alkalmas naponkénti indításra és a napi vagy a heti 
áramfogyasztási ciklus csúcsainak kiegyenlítésére. 

Az egyes tartozékelemek korszerűsítése és az alkalmazott körfo-
lyamat tökéletesítése alkalmassá teszi a CAES-t, hogy megfeleljen a jö-
vőbeli energiapiaci várakozásoknak, és fontos szerepet játsszon a jövő 
villamoshálózatának optimalizálásában. 
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