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A hi-tech gyártósorokat digitális kapcsolók működtetik, a tömegköz-

lekedés menetrendjei számítógéppel készülnek, a jegykiadás is digitális. 
A telekommunikáció és a digitális technika átszövi a bankok működését. 
Ezek a korszerű technológiák leállnak a villamosenergia-ellátás valamely 
paraméterének alig másodpernyi zavarára (1. ábra). Az áramkimaradás 
a gyáraknak és a többi fogyasztónak Amerikában évente 35–50 Mrd 
USD kárt okoz. 
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1. ábra A súlyos áramminőségi hibák csaknem 98%-a 

15 másodpercnél rövidebb – legtöbbjük feszültségcsökkenés, amelynek 
kezeléséhez a rövid idejű tartalékenergia-forrás megléte döntő 
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A digitális technika fejlődése ezért vonta maga után a tartalékener-
gia-forrás technika fejlődését. Mivel az áramzavar események többsége 
nagyon rövid, rossz hatásuk érvényesülését többféle energiatároló-, más 
szóval tartalékrendszerből álló védelemmel lehet megelőzni. 

Akkumulátorok 

Az energia tárolására többféle akkumulátor áll rendelkezésre:  
Savas akkumulátor. Főleg gépkocsikban használatos. A létező leg-

nagyobb savas akkumulátorokból (lead acid, LA) álló telep Puerto Rico 
villamos energia hálózatának feszültségét és frekvenciáját tart- 
ja szinten. Névleges teljesítménye 20 MW, kapacitása 14 MWh. A tró- 
pusi viszonyok között üzemelő telep teljesítményét meg fogják ket- 
tőzni. 

Az USA Energiaügyi Minisztérium (Department of Energy, DOE) 
támogatásával most készülő mobil LA rendszert beépített elektronika ve-
zérli, így kiküszöbölhetők a mikrokimaradások és a feszültségcsökkené-
sek. 2–16 MW-os LA telepek jó beváltak a polimer extruder üzemekben 
és a félvezetőgyártásban. Megtérülési idejük egy-két év. 

Szelepes savas akkumulátor. Karbantartási igénye kisebb, mint a 
szokványos savas akkumulátoroké. Csak a belső nyomást szinten tartó 
kis nyíláson át lélegzik. Utántölteni nem kell.  

Gél akkumulátor. A gél akkumulátorok kezdenek népszerűek lenni 
Európában, mert erősek, a többi akkumulátor típusénál nagyobb a hő- 
és a töltésterhelhetőségük, viszont drágábbak. 

Nikkel-kadmium akkumulátor. Ritkán készülnek belőle nagy, hely-
hez kötött telepek. A fairbanki, (Alaszka) távvezeték feszültségstabilizá-
lására építettek belőle egy 40 MW-os rendszert, bizonyára e típus nagy 
hidegállósága miatt. A folyékony akkumulátor érdekessége, hogy képes 
teljesítmény és energia szétkapcsolására. A teljesítményt központi cella 
adja le az elektrolittal töltött, bármilyen alkalmas helyen lévő tartályból 
kapott energiából. 

Cink-bróm akkumulátor. Kereskedelemben beszerezhető típus, si-
kerének feltétele, hogy tartozéka legyen a teljesítményvezérlő elektro-
nika. 

Vanádium redox (redukciós-oxidációs) akkumulátor. Az ausztrál és 
japán fejlesztésű akkumulátor 500 kW/10 h teljesítmény leadására ké-
szült. Érdekes jellemzője a műanyag zsákokban lévő elektrolit, amely 
bármilyen kis helyre, holtérbe elhelyezhető. 

 

 



Nátrium-bromid akkumulátor. Nagy az érdeklődés iránta, mert ez a 
korszerű akkumulátor igen kis helyen elfér. Jelenleg egy 15 MW/8 h be-
rendezés készül az EK-ban és Mississippi államban.  

Nátrium-kén akkumulátor. Ez a japán fejlesztésű akkumulátor kü-
lönlegesen magas hőmérsékleten is jól működik. Japánban 38 rend- 
szer épült belőle 2 MW/124 MWh óra összteljesítménnyel. Aktív és 
reaktív energia hálózatra adással szünteti meg a feszültségcsökke- 
nést és a frekvenciaingadozást. Az Egyesült Államokban hamaro- 
san elkészülő egységet terheléskiegyenlítésre és áramellátásra hasz-
nálják. 

A lendkerék és egyebek 

Míg a hagyományos savas és az újabb áramlásos akkumulátort 
kémiai erők működtetik, addig a lendkerék, a szuperkondenzátor és a 
szupravezető mágneses energiatároló rendszer (SMES) fizikai törvénye-
ken alapulnak. Ezek erősebb, az energiavesztésnek kevésbé kitett szer-
kezetek. A lendkerék mozgási energiát, a kondenzátor sztatikus töltést, a 
SMES mágneses mező energiát tárol. 

Lendkerék (2. ábra). Az évszázadok óta gépek szerves részét ké-
pező lendkerék egyre nagyobb figyelmet kap az energiaminőség-biztosí-
tásban: a rövid (5–30 s) feszültségletörési problémát hidalja át, azaz 
fenntartja a rendszer névleges teljesítményét a hibajelre beinduló ge-
nerátor tartalék áramforrás teljes felfutásáig. A tárolható energia a lend-
kerék sugár- és fordulatszám-növelésével fokozható, de a nagyobb 
igénybevétel miatt a gépet és csapágyazását erősebb anyagból kell ki-
alakítani. 

A forgalomban lévő nagy fordulatszámú lendkerekek (25 000–
85 000 ford/perc) anyaga ötvözet, a kis fordulatszámúaké (2 000–10 000 
ford/perc) acél. A nagy fordulatszámú lendkerék nagy energiáját elektro-
nikus teljesítményszabályzó áramátalakító adja a generátor kimenetre. A 
rendszer előnye a leadott teljesítményhez képest kis mérete. 

A kis fordulatszámú rendszer jóval terjedelmesebb, acélból készül, 
csapágyai is egyszerűbbek, mint a nagy fordulatszámú rendszeré, de 
mágneses felfüggesztésűek a forgórész nagy súlya miatt. Villamos vesz-
tesége kétszerese a nagy fordulatszámú rendszerének. 

A lendkerék legnagyobb előnye az akkumulátorokkal szemben, 
hogy pontosan tudható mennyi energiát tárolnak az adott pillanatban. Az 
Energiaügyi Minisztérium támogatásával fejlesztett hőálló szupravezető 

 



lendkerék minimális áramveszteségű, egyszerű üzemű, fokozott energia-
tároló-képességű berendezés lesz. 
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2. ábra A lendkerekes energiatároló rendszer rövid áramminőségi hiba 

kezelésére jó, a tartalékgenerátor felfutásáig 
 
 
Szuperkondenzátor. Az ultrakondenzátor néven is ismert szuper-

kondenzátor (lényegében kétrétegű elektrokémiai kondenzátor) két 
elektródból, szeparátorból és elektrolitból áll. Az elektród igen jól vezető, 
fémoxidot, szenet és vezető polimereket tartalmazó ötvözet. A szepará-
tor a töltött ionok mozgását engedő, de az elektronvezetést megakadá-
lyozó membrán. Az elektrolit a szuperkondenzátor alkalmazásától füg-
gően szilárd, szerves vagy vízszerű anyag. 

Az akkumulátorhoz hasonlóan egy cellájának feszültsége 1,3–2,5 V, 
de párhuzamosan kapcsolt cellákból több száz voltos szuperkondenzá-
torok készíthetők, így ebben az értelemben az a lendkerekes rendsze-
rekhez hasonlíthatók (1. táblázat). A szuperkondenzátor nagyon ígéretes 
az ipari alkalmazásokhoz, mert: 

– műszakilag kiforrott megoldás, 
– kémiailag semleges, 
 

 



– környezetre alig hat (nincs benne nehézfém), 
– teljesítményre vetített ára kedvező,  

mindezek ellenére nagyteljesítményű rendszer ipari kipróbálása még 
hátravan. 

 
1. táblázat 

A szuperkondenzátor és a lendkerék összehasonlítása 
 
 Szuperkondenzátor Lendkerék 
Előnye Nagy teljesítménysűrűség 

Kis környezeti hatás 
Nincs mozgó alkatrésze 
Csekély karbantartási költség 
Kis üresjárati veszteség (a névleges telj. <0,2%) 
Hűtést nem igényel 
Nem kell hozzá teljesítmény- és vezérlő elektronika 

Nagy teljesítménysűrűség 
Kis környezeti hatás 
Régóta ismert szerkezet 
Hosszú élettartam 

Hátránya Sok a figyelendő rész (általában 50–200 cella) 
Kevés tapasztalat 
Megbízhatóságát és öregedését illetően kevés 

vizsgálat  

Összetett teljesítmény- és vezérlő 
elektronika 

Nagy üresjárati veszteség 
(a névleges telj. több mint 5%-a) 

Sok karbantartandó egység  
(csapágy, vákuumszivattyú, 
hűtőventilátor, vezérlés érzékelő) 

Hirtelen leállás eshetősége 
 

Szupravezető mágneses energiatároló rendszer (SMESs) 

Ez a rendszer végtelenített vezeték által fenntartott mágneses mező 
energiáját tárolja (3. ábra). A nulla ellenállású, sűrű menetű tekercsen 
egyenáram halad át, ezáltal mágneses mező keletkezik, és tárolódik 
nagy energiasűrűséggel és kis ellenállási veszteséggel. A tárolt energia 
a mindenkori átfolyó áram négyzetével arányos. Előnye, hogy 
akkumulátoroknál nagyságrendekkel több energiát tud tárolni és szükség 
esetén leadni, és nagyon jó hatásfokú rövid távú energiatárolásra, azaz 
impulzusszerű kisütésre.  

Bár az SMES rendszer drágább és nagyobb, mint a többi rendszer, 
és tartalék áramforrásnak azoknál kevésbé alkalmas, de egyetlen egy-
ség egyszerre 3 MW energiát is képes a hálózatra adni, ami igen vonzó-
vá teszi. 
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3. ábra A szupravezető mágneses energiatároló rendszer végtelenített 
vezetékben árammal gerjesztett mágneses tere tárolja az energiát 

Üzemanyagcella 
Bár Grove már 1839-ben feltalálta az első – még kezdetleges – 

üzemanyagcellát, korszerű változata csak 1960-ban termelt először 
áramot a Gemini és az Apolló űrhajón. Az üzemanyagcella (4. ábra) hid-
rogént vagy hidrogénben gazdag üzemanyagot (ellentétben a belsőégé-
sű motorral) közvetlenül alakítja villamos energiává, igen jó, 80%-ot el-
érő hatásfokkal. 

Az üzemanyagcella szerkezete hasonló az akkumulátoréhoz: két 
porózus elektródja között elektrolit van. Hidrogénalapú üzemanyagból és 
oxidáló szerből, általában oxigénből állítják elő a villamos energiát. Az 
üzemanyag a cella anódjára, az oxigén pedig a katódra megy, és a hid-
rogénatom egy protonra (H+) és egy elektronra bomlik. A proton az elekt-
roliton át a katódhoz vándorol, az elektronok pedig egyenáramot képez-
ve áramlanak. A katódon a protonok hidrogénnel és oxigénnel való reak-
ciójából víz és hő keletkezik. Az üzemanyagcella típusok elve azonos, 
elektrolitjuk szerint viszont létezik: 

– lúgos, 
– szilárd polimer (protoncserélő membrán vagy PEM), 

 



– foszforsav, 
– olvadt karbonát, 
– szilárd oxid (SOFC) 

üzemanyagcella. Az első két típus 50–260 °C között működik, főként 
járművekre alakították ki. A többit nagyobb hőfokon (a SOFC-t akár 1000 
°C-on) használják ún. ko-generátor (hő- és villamosenergia-fejlesztő) al-
kalmazásokban és nagy központi erőművekben. Az üzemanyagcella 
NOx- és CO-kibocsátása, az elektrokémiai energiaátalakításnak köszön-
hetően, csekély. Legdrágább részét, ami az elektródokat és az elektroli-
tot tartalmazza, ki kell cserélni, ha hatásfoka csökken. 
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4. ábra Az üzemanyagcella hatásfoka igen jó: az üzemanyag kémiai 

energiájának 80%-át villamos energiává alakítja 

A jövő 

A sokféle energiatároló megoldással szemben egyre inkább köve-
telmény, hogy mindegyik azonnal helyszínre telepíthető és máris alkal-
mazható, ún. kulcsrakész berendezés legyen, a megrendelőnek az op-
timális üzemmódra hangolással se legyen semmi teendője. Természete-
sen a berendezés szerves része a beépített vezérlő/szabályozó elektro-
nika és áramátalakító, esetleg az időjárásra és piaci jelzésekre is rea-
gálni képes intelligens elektronika. Hamarosan kombinált szünetmentes 
áramminőség-védő és tartalékrendszerek is elérhetők lesznek. A tartalék 

 



általában dízel generátor, de a mikroturbina és az üzemanyagcella is 
szerephez jut a jövőben. 

Az energiatároló rendszerek egyre nagyobbak lesznek, hogy 
biztonságossá tegyék a félvezetőgyárak és más, több megawattos 
üzemek és a távvezetékek működését. Energiagazdálkodási 
alkalmazásban elérhetik a 100 MW teljesítményt is. 

A kiválasztott típustól függetlenül, világos, hogy ma, amikor a digitá-
lis technika uralkodóvá válik, valamilyen tartalékenergiára szükség van, 
mert az áramkimaradással járó károk csak így kerülhetők el. 

Tartalék energiaforrás kiválasztása szórakoztató 
és hírközlő elektronikához 

A szórakoztató és a hírközlő elektronika biztonságos üzemeltetésé-
hez, a berendezések mechanikai és villamos részeinek is zökkenőmen-
tes áramellátására képes tartalékgenerátor szükséges. 

A generátor kiválasztása 

Az első kiválasztási szempont a feszültség. A generátorok általában 
közepes és kisfeszültségre készülnek. A legtöbb erőátviteli, villamos- és 
elektronikai eszköz háromfázisú, 480 V-os hálózatról táplálkozik. Ezek-
hez természetesen 480 V-os generátor kell. A generátorokat a hírközlő 
és szórakoztató berendezéseken kívül legtöbbször a biztonsági rendsze-
reknél használják mint vészvilágítás, tűzoltó szivattyú, tűzjelző készülék. 

Terhelés 

A generátorterhelés megállapítása a különböző berendezésosztá-
lyok, hűtés-szellőzés-légkondicionálás (HVAC), szünetmentes tápegy-
ség (UPS), az egyéb gépek és berendezések, a világítás számbavételé-
vel kezdődik. 

Egy szerkezet névleges teljesítményértékével számolni néha félre-
vezető lehet. Például, ha az UPS-t kiszolgáló generátor terhelését az ak-
kumulátorfeltöltés és a mágnesezés teljesítményének összegével azo-
nosra vennék, akkor a szükségesnél esetleg 60%-kal nagyobb generá-
tort választanának. Ha a nehéz indítású gépekhez indítóáramuk szerint 
választanák meg a generátort, az is túlméretezés lenne. Egy gép indító-
áramának nagysága erősen függ az indítás módjától és vezérlésétől. Ki-
sebb rendszereknél az indítóáramokat úgy veszik figyelembe, hogy az 

 



UPS és a HVAC összteljesítményének (kW-jának) kétszeresét tudó ge-
nerátort választanak. A világítási rendszerekhez és a szokványos (nem 
nagy indítóáramú) fogyasztókhoz egyidejű összteljesítményüknél nem 
kell nagyobb generátort választani. 

A teljesítményekből és az említett növelő tényezők figyelembevéte-
lével meghatározható a hozzávetőleges generátorterhelés. Minden osz-
tályban minden egyes, üzemzavar esetén a generátor által ellátandó fo-
gyasztó mértékadó teljesítményét jegyzékbe kell venni: a HVAC rend-
szerek összes szivattyúját, a kompresszorokat, a hűtőtornyokat és ve-
zérlőrendszereket, mert ha ezek nem kapnak áramot, akkor az összes 
vezérelt berendezés leáll. Az egymáshoz közeli épületeket, helyiségeket 
célszerű központi gépházból hűteni, a távoliakat egyedi HVAC berende-
zéssel kiszolgálni, és ezek összes energiaigényét a generátorterhelésbe 
felvenni. 

Sok híradástechnikai mérnök feltételezi, hogy a hűtőcsőrendszerben 
lévő hidegvíz elég a berendezések hűtésére hosszas áramkimaradáskor 
is, holott a legtöbb, ilyen esetben legfeljebb egy-két óráig képes helytáll-
ni. A tartalék áramellátás kialakításakor a jó HVAC mérnök ezt a tényt 
feltétlenül figyelembe veszi. 

Tanulmányterv, előterv készítésékor, amikor a berendezések még 
nincsenek kiválasztva, célszerű a következő mértékadó teljesítményigé-
nyekkel számolni: hűtés 2 kW/t hűtendő anyag, számítóközpont 1000 
W/m2, stúdió 750 W/m2, vezérlőhelyiség 250 W/m2. Amikor már minden 
berendezés ismert, meg lehet határozni a generátor terhelését. 

Célszerű a működtetendő berendezéseket (HVAC, UPS), gépeket 
mintegy 15 másodperces késleltetéssel indítani, hogy a generátort ne 
érje egyszerre nagy terhelés. A kíméletes indítás révén a rendszert ki-
sebb teljesítményű generátor ki tudja szolgálni, mint az egyszerre indított 
rendszert. 

Ezután kell meghatározni a létesítmény legkényesebb áramkörét, és 
ehhez a generátorgyártóval együttműködve kiválasztani (a belső égésű 
motor mellé) az alkalmas áramfejlesztőt, a huzamos terhelésre és a hir-
telen terhelés viselésére kialakított típusok közül. 

Tartalék és megbízhatóság 

Az áramellátás megbízhatóságának alapfeltétele a kellő mértékű 
tartalék. Ideális esetben minden rendszernek van tartalékáram-ellátása. 
A műsorsugárzó rendszereket így alakítják ki, azonban a tartalékáram-
ellátó rendszerekben is több hibalehetőség van. Ezért nem elég bizton-

 



 

ságos, ha élő adást közvetítő adónak csak egy tartalékáramköre van. 
Sokkal jobb, ha a műsorszórás folyamatosságát tartalékadó szavatolja, 
amire a főadó kimaradásakor az automata kapcsoló haladéktalanul át-
kapcsol. Az automata kapcsoló hibája vagy karbantartása esetére kézi 
kapcsolást kell kialakítani. 

A teljes biztonságot célzó stratégia szerint a kényes berendezéshez 
célszerű lehet több párhuzamos tartalékgenerátort, illetve önálló hálózati 
csatlakozót rendelni. Egyre gyakoribb a berendezések kétkábeles 
(kétbetápos) ellátása a generátortól egészen a gép kapcsolójáig. 

Az elhelyezésről 

A generátor elhelyezésekor figyelembe kell venni az üzemanyagot, 
a zajt és füstkibocsátással kapcsolatos szempontokat: 

Üzemanyag: Fontos a tartályméret és utántöltés módja. A nagyobb 
gépek több, mint 300 liter gázolajat fogyasztanak óránként. Méretes 
üzemanyagtartályukat tetőtérbe helyezni, oda az üzemanyagot felnyom-
ni, a tűzvédelmi szabályokat szerkezetileg, biztonságtechnikailag megte-
remteni túl drága lenne. A legtöbb műsorszóró létesítménynek utcáról 
tölthető tartálya van, ahol a szállító üzemanyaggal megtölti. 

Zaj: A rezgés és a zaj minimalizálása végett a generátort szükséges 
lehet zárt szekrénybe foglalni, minősített hangtompítóval ellátni, az épü-
let alapjától különálló alapra rögzíteni. 

Füstkibocsátás: Tervezéskor a helyi 

lhessen.  

engedélyezési határértékeket, 
a generátor üzemidejére vonatkozó szabályokat kell alapul venni. A 
füstkibocsátás a friss levegő szívónyílásától elegendő távolságban 
legyen. A füst épületfalat ne szennyezzen, az épületbe ne kerü
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