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N E M Z ETI E N E R G IASTRATÉ G IA

Az Országgyűlés elfogadta a Nemzeti Energiastratégiát
Az Országgyűlés 2011. október 3-án 225 igen, 103
nem szavazattal, tartózkodás nélkül fogadta el a
2030-ig szóló, de 2050-ig kitekintést nyújtó Nemzeti
Energiastratégiát.1
Az Országgyűlés az Energiastratégia alapján
megerősíti, hogy elkerülhetetlen a szemlélet- és
struktúraváltás az energiaellátás terén. Az érdemi
döntések nélkül a versenyképesség és a fogyasztók
biztonságos ellátása veszélybe kerülhet. E döntések alapja az Energiastratégia, ami a hosszú távú
szempontokat mérlegelve az alábbiak szerint optimalizálja az ellátásbiztonság, a versenyképesség
és a fenntarthatóság mint elsődleges célok együttes
érvényesülését:
a) Az ellátás biztonsága érdekében törekedni kell
a kiegyensúlyozott energiaforrás és fogyasztási
struktúra elérésére és megőrzésére, figyelembe
véve a magyar társadalom jólétére, illetve a gazdaságra gyakorolt hatásokat. Ehhez biztosítani
kell az energiatakarékosság és az energiahatékonyság prioritásként való kezelését, a hazai
források részarányának fenntartását és lehetőség szerinti növelését, az energiahordozó beszerzési útvonalak és források diverzifikálását,
az energiahordozó-szerkezetnek és a biztonsági készleteknek az ellátás biztonsága szempontjából történő optimális kialakítását, valamint
a regionális infrastruktúra platform létrehozását
elősegítő infrastruktúra-fejlesztést és szabályozói környezet létrehozását.
b) A fenntartható energiagazdálkodásnak meg kell
teremtenie a társadalmi és gazdasági dimenziók, továbbá a környezetvédelmi, természetvédelmi és klímapolitikai követelmények közötti
összhangot, figyelembe véve a magyar társadalom jólétére, a gazdaságra, az ellátásbiztonságra és a versenyképességre gyakorolt hatásokat.
A megvalósítás érdekében mérsékelni kell a fajlagos energiafogyasztást, javítani kell az energiahatékonyságot, és szükséges ösztönözni az
alacsony szén-dioxid kibocsátású energiaellátási és -felhasználási technológiák, az intelligens
hálózatok és mérők elterjedését. Kiemelten kell
támogatni a hazai innovációt, valamint a többcélú, fenntartható erdőgazdálkodást. A környezettudatos társadalom kialakítása érdekében
széleskörű szemléletformálási programokat kell
indítani.
c) A gazdaság hosszú távú versenyképességét
elő kell segíteni az Európai Unió egységes
belső energiapiacába történő integrálódással,
a vonzó befektetői környezet biztosításával, a
lokális adottságok kihasználásával, és a hazai
1

2

készletek és erőforrások megfelelő kezelésével. Ezzel egyidejűleg figyelembe kell venni a
fentiek magyar társadalom jólétére, a fenntarthatóságra és az ellátásbiztonságra gyakorolt
hatásait. Kiemelt figyelmet kell fordítani a megfelelő képzési, ipari és innovációs tudásbázis
kiépítésére, különös tekintettel a megújuló
energiaforrások hasznosításához és az energiahatékonyság javításához kapcsolódó kutatás-fejlesztési tevékenységekre.
Az Országgyűlés az Energiastratégia alapján megerősíti, hogy meg kell valósítani a teljes ellátási és
fogyasztási láncot átfogó energiahatékonysági intézkedéseket, az alacsony szén-dioxid intenzitású
villamosenergia-termelés arányának növelését, a
megújuló és alternatív energiaforrásokra támaszkodó hőtermelés térnyerésének elősegítését, és az
alacsony szén-dioxid kibocsátású közlekedési és
szállítási módok részarányának növelését az alábbi
eszközök megfelelő súlyú alkalmazásával:
a) Az energiatakarékosságot és az energiahatékonyság javítását prioritásként kell kezelni. Az
Európai Unió által meghatározott közösségi
célokkal összhangban – különösen az épületek
(megkülönböztetve az épített örökség elemeit),
a közlekedés/szállítás, az ipari folyamatok, valamint az energiatermelés és elosztás területén
– ösztönözni kell az energiahatékonyság növelését, valamint az energiatakarékosságot.
b) A megújuló energiaforrásokból és a hulladékból
nyerhető energia arányát Magyarország természeti adottságainak gondos és költséghatékony
hasznosításával kell növelni. Kompromisszumot
kell találni a vállalás teljesítésének költsége –
tekintetbe véve a lakosság teherbíró képességét –, illetve a járulékos előnyök, mint például
a munkahelyteremtés között. Kiemelt figyelmet
kell fordítani fenntarthatósági kritériumok definiálására és alkalmazására, a környezet- és
természetvédelmi, az erdőgazdálkodással, valamint az élelmiszer- és takarmánytermeléssel
kapcsolatos hatásokra és azok enyhítésére.
c) Az atomenergia békés célú alkalmazásánál és
az atomenergiával kapcsolatos döntéseknél
alapvető és legfontosabb szempont a lakosság
egészségének, életének és vagyonának biztonsága, ezért a nukleáris biztonságnak minden
egyébbel szemben elsőbbséget kell élveznie.
Elengedhetetlen a Paksi Atomerőmű működésének és biztonságának fenntartása, az erre
irányuló rendszeres vizsgálatok lefolytatása és
a vizsgálati módszerek kiemelt fejlesztése.
d) Regionális infrastruktúra platform kialakítása
szükséges az árstabilitás, a forrás diverzifikáció

és a hálózati szabályozó kapacitás növelése érdekében.
e) Megfelelő kormányzati eszköz- és intézményrendszert kell kialakítani az Energiastratégia
végrehajtásának és felülvizsgálatának biztosítása érdekében. Az Európai Unió jogszabályainak,
továbbá a hazai körülményeknek megfelelő szabályozási környezet kialakítása és fejlesztése
során biztosítani kell a piaci verseny feltételeit
és a fogyasztók védelmét, valamint érvényre kell
juttatni a műszaki biztonság, a gazdaságosság
(megtérülés), a környezet- és természetvédelem, az örökségvédelem és a munkaegészség
szempontjait.
A kormányra háruló feladatokat a stratégia a-v pontokba foglalja. Ezek közül példaként néhány:
g) gondoskodjon Magyarország Megújuló Energia
Hasznosítási Cselekvési Tervének és Magyarország Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési
Tervének mint az Energiastratégiához kapcsolódó, annak céljaival összhangban álló szakterületi cselekvési terveknek a rendszeres felülvizsgálatáról, különös tekintettel a jogszabályi és
támogatási környezet változására;
h) az épületállomány energetikai jellemzőinek javítása érdekében dolgozzon ki épületenergetikai stratégiát, különös tekintettel a támogatási
rendszerekre, a fűtési és szigetelési módozatok
energetikai és költségelemzésére, valamint a
közel nulla energiaigényű épületek elterjesztésére;
i) kezdeményezze a fenntartható energiagazdálkodásról szóló törvény megalkotását az Energiastratégiában rögzített elvek alapján;
p) vizsgálja meg az energiahasználatot támogató
szociális jellegű juttatások energetikai céloktól
független kezelésének lehetőségét;
q) vizsgálja meg a távhőtermeléssel kapcsolatos
árszabályozási és jogi rendelkezések végrehajtásának, valamint a távhőszolgáltatást igénybe
vevő fogyasztók támogatásának tapasztalatait,
és ez alapján dolgozzon ki cselekvési tervet a
távhőszolgáltatás versenyképességének biztosítására, hatékonyságának fejlesztésére és a
megújuló energiaforrások bevonására;
s) az energiapiac számára szükséges szakemberképzés szervezeti és pénzügyi feltételeinek
folyamatos biztosítása és a kutatás-fejlesztés
és oktatás magas szintű folytatása érdekében
dolgozzon ki energetikai iparfejlesztési és
kutatás-fejlesztés-innováció cselekvési tervet; segítse elő mintaprojektek megvalósításával a hazai kutatás-fejlesztés eredményeinek gyakorlatba való átültetését.

http://www.parlament.hu/irom39/03839/03839.pdf
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Hulladékégetés és hulladéklerakás
gazdasági környezetvédelmi összehasonlítása
Eörsi-Tóta Gábor

okl. gépészmérnök, gabor.eorsi@erbe.hu
Társszerzők: Kiss Gábor, Tóth István, Mészáros Ákos

● A deponált hulladékból csak a biológiailag lebomló szénvegyületekből keletkezik ún. depóniagáz, aminek kb. 50%-a
diffundál a légkörbe a korszerű gázgyűjtő rendszerrel rendelkező hulladéklerakókból, a másik 50% égetéssel ártalmatlanításra vagy hasznosításra kerül.
● A hulladékhasznosító művekben a kommunális hulladék teljes szén tartalma (elméletileg) elég és az égéstermék kéményen keresztül a légkörbe jut.
A klímaváltozás és a globális felmelegedés az emberiség legutóbbi problémái közé tartoznak. A klímaváltozás oka nem tekinthető
tisztázottnak, azonban a legelfogadottabb teória szerint a légkörben
található üvegházhatást okozó gázoknak (ÜHG) a koncentrációja
az emberi tevékenység – a szükségletek kielégítése – hatására a
növekszik. Az ember alapvető igényei a fejlett ipari országokban
teljesítettek. A „mesterségesen fenntartott” növekvő fogyasztás következménye, hogy rengeteg „hulladék értékű” termék jelent meg a
piacon. Az emberiség „hulladék termelése” szintén extrém módon
növekszik, és egyre nagyobb problémát jelent társadalmunk számára. A hulladékkezelési módok egyik csoportosítási formája, ami
az EU legújabb keretirányelvétől eltér ugyan, de az abban rögzített
elvek itt is visszaköszönnek:
● Anyagában történő újrahasznosítás
● Hőtechnikai kezelés
− égetés,
− elgázosítás,
− pirolízis
● Hulladéklerakás
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A cikk a XII. Nemzetközi Hulladékmenedzsment és Hulladéklerakás szimpóziumon tartott előadás alapján készült. A cikk a Magyar Villamos Művek Közleményeiben (XLVIII. évfolyam, 2011.1. szám) is megjelent. A szerzők úgy gondolják,
hogy a cikk témája és a vizsgálat eredményei szélesebb körben is érdeklődésre
tarthatnak számot, ezért szorgalmazták az Energiagazdálkodásban való megjelenést.
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Szakmai vélekedés, hogy a hulladéklerakás olcsóbb, mint az égetés,
azonban a lerakás több üvegházhatású-gáz keletkezéssel és kibocsátással jár, mint a hulladékégetés. A szakmai vélekedés mind környezetvédelmi, mind gazdasági szempontból megkérdőjelezhető, mivel a
két hulladékkezelési eljárás összehasonlítására vonatkozó alapos, az
egész életciklusra kiterjedő elemzés eddig még nem született. A körültekintő szakmai alapossággal elvégzett vizsgálat indokai a következők:
● A hulladéklerakók életciklusa hosszabb, azokat „bezárás”
után is gondozni kell, ami költséget jelent.
● A hulladékhasznosító művekben víz-gőz körfolyamattal villamos energia és hő állítható elő, ami bevételi forrás.
1
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Fogyasztói társadalmunk egyik problémája az egyre nagyobb
mennyiségben keletkező szilárd települési hulladék kezelése.
A hulladékgazdálkodás az új európai hulladék keretirányelv
értelmében egy ötlépcsős hulladékgazdálkodási hierarchia,
megelőzés, újra-használatra való előkészítés, újrafeldolgozás,
egyéb hasznosítás pl. energiahasznosítás, ártalmatlanítás (lerakás, égetés), alapján valósul meg. Az újrahasznosításnak,
újrafeldolgozásnak, a nagyipari elgázosításnak és a pirolízis
technológiáknak egyelőre technikai és gazdaságossági korlátai
vannak, ezért a hulladékkezelési technikák közül elsősorban a
hulladéklerakás és a hulladékégetés műszaki, környezetvédelmi
és gazdasági összehasonlítása indokolt.1
*
The real needs of human beings in our society in our industrialized countries are already well fulfilled. We have enough to eat,
to drink, we have places to sleep and fortunately the approach of
our society to love-life improved in the last century. The rate of
growth of well-being has been increasing extremely owing to the
consumer society. Our consumption has also been growing to a
large extent and this is the reason why the “waste production”
of mankind increases too. We have three different ways to solve
the problem of wastes:
● recycling and biological treatment,
● thermal treatment,
● landfilling.
There are several technological and economic problems of the
absolute recycling (zero weste) and pyrolysis, gasification. The
aim of the study to make a technical, economic, and environmental comparison of landfilling and thermal treatment.
***
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1. ábra. Hulladékkezelési háromszög (Forrás: R. Cusso)
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Eörsi-Tóta G.: Hulladékégetés és hulladéklerakás gazdasági környezetvédelmi összehasonlítása
Hazánkban évente hozzávetőlegesen 5 millió tonna szilárd kommunális hulladék keletkezik. A legutóbbi statisztikák és nyilvántartások
alapján a hulladékok kb. 11%-át szelektíven gyűjtik és újrahasznosítják, kb. 9%-át égetéssel energetikai célból hasznosítják, hazánk egyetlen kommunális hulladékhasznosító művében (HUHA). A legnagyobb
rész, kb. 80%, lerakókba kerül. A lerakott hulladék szervesanyag tartalmából anaerob biodegradáció (rothadás) következményeként ún.
depóniagáz keletkezik, melynek metán és szén-dioxid tartalma jelentősen hozzájárul az emberiség okozta üvegházhatáshoz.

A technológiák rövid bemutatása
Az égetésre kerülő kommunális hulladék lehet válogatott, vagy ún.
tömeg hulladék. Ennek függvényében a hulladék tüzeléstechnikai
tulajdonságai (fűtőérték, hamu tartalom, hamu olvadáspontja, nedvességtartalom) széles határok között változnak, ami nagymértékben befolyásolja a technológiai megoldásokat. Jelen vizsgálat a rákospalotai Budapesti Hulladékhasznosító Mű (HUHA) tapasztalatai
értékein alapul, ahol válogatatlanul hengerrostélyos kazánokban
tüzelik el a beérkező kommunális hulladékot. A korszerű füstgáz
tisztítási technológiának (félszáraz eljárás, SNCR rendszerrel kiegészítve) köszönhetően az előírt füstgáz emissziós értékek betarthatók. (Ezek az értékek alacsonyabbak, mint a biomassza tüzelésű
erőművekre vonatkozó határértékek.) A kazánokban termelt frissgőz
paraméterei: 40 bar, 405 ºC. A gőz kondenzációs turbina-generátor
gépegységet hajtva villamos energiát termel,és/vagy hőcserélőkön
keresztül az energiáját leadva, a közeli lakótelep távhő ellátását biztosítja. A 2. ábra a HUHA egyszerűsített kapcsolását mutatja.

A HUHA éves termelési adatai, amit a vizsgálat is figyelembe
vett:
● 200 GWh/év villamos energia,
● 432 TJ/év hő.
Tervezetten 40 év élettartamú évi 400 000 t mennyiségű hulladékot energetikailag hasznosító égetőmű és a járulékos létesítmények
területigénye, figyelembe véve a keletkező salak és pernye elhelyezését is ~25 ha.
Egy 16 000 000 t mennyiségű (40 év, 400 000 t/év) hulladékot
befogadó depónia területigénye ~60 ha. A korszerű hulladéklerakók
műszaki védelemmel (megfelelő szivárgási tényezőjű agyag, szigetelés vagy vegyi kezelt tömörített altalaj, szivárgást érzékelő geofizikai szenzorrendszer, geo-textília, KPE (nagy sűrűségű polietilén)
fólia, kavicságy csurgalékvíz elvezetés) épülnek. A létesítésük több
ütemben történik, egy-egy ütem 8-12 évre biztosítja a kommunális
hulladék elhelyezését. Az első ütem megvalósítása során a kiszolgáló épületek, létesítmények, bekötő utak, csurgalékvíz kezelő berendezések is megépülnek, ezért az első ütem beruházási költsége
magasabb, mint a további ütemeké. A gázgyűjtő rendszer kialakítását jelen vizsgálat ütemenként, a töltési szint függvényében bontva,
utólagosan veszi figyelembe.
A gázgyűjtő és ártalmatlanító rendszer alapvetően egyenként
szabályozható kutakból, gázgyűjtő állomásokból, gázkompresszorokból, gázfáklyákból és gázmotorokból áll. A 3. ábra a töltés függvényében keletkező és kinyerhető depóniagáz mennyiségét és ennek
függvényében a telephelyen létesített gázmotorok teljesítményének
változását mutatja, abban az esetben, mikor a lerakásra kerülő kommunális hulladék szerves szén tartalma 150 kg/t.

40 bar, 405 °C
FÖLDGÁZ

FÜSTGÁZ

HULLADÉK

PERNYE

LEVEGŐ

SALAK

10 bar, 250 °C

2,5 bar, 200 °C

ÍVÓVÍZ

KONDENZ

2. ábra. HUHA egyszerűsített kapcsolási sémája (Forrás: Bánhidy)
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3 ábra. Évi 400 000 t hulladékból keletkező és kinyerhető depóniagáz mennyisége

Gazdasági összehasonlítás
A gazdasági összehasonlítás számszerűsített célja a fajlagos kezelési
költség (Ft/t hulladék) értékének meghatározása. Az összehasonlítás
során a hulladék összegyűjtésének és beszállításának költségeit a jelen vizsgálat nem vette figyelembe, vagyis a vizsgálat a létesítmény
(egyik esetben a hulladéklerakó, másik esetben a hulladékégető)
„kapu pénzét” határozta meg. Ez a bevétel szükséges – a villamos
energia és hő értékesítése mellett – ahhoz, hogy a létesítmények a
kiadásokat és a beruházási költséget fedezzék. Az összehasonlítás
alapját 400 000 t/év mennyiségű kommunális hulladék kezelése képezte. A hulladékégető technológia élettartamához igazodva összesen
40 évig kell a vizsgált technológiáknak megoldania hulladék kezelését.
A szakmai tapasztalatok alapján a hulladékégető kazán élettartama
40 év, 20 után a kazán égésterére, hőcserélő felületeire és a füstgáztisztítási technológiára kiterjedő nagyfelújítást feltételezve. Vagyis a
40 év alatt az összes kezelendő hulladék mennyisége: 16 000 000 t.
A szemétszállítás beszüntetése után további 30 évig kell a lerakót utógondozni a rekultiváció, a természetnek való „visszaadás” előtt. A két
hulladékkezelési megoldás életciklusa tehát eltér. A hulladékégetés
esetében 40 év, míg a hulladéklerakó esetében 70 év. Alapesetben a
lerakott kommunális hulladék szerves szén tartalmát 150 kg/t értékben
vette figyelembe a vizsgálat, összhangban a nemzetközi elvárásokkal.
Az egyszerűsítés érdekében a gazdaságossági számítások statikus
modellre épülnek, azaz nem tartalmaznak árkövetést, vagy indexálást. Tekintettel egyrészről arra, hogy a beruházási költségek jelentős
hányada EUR-ban jelentkezik, a számítások az uniós valutát alkalmazzák. További feltételezés volt, hogy a hulladékból termelt villamos
energia az üzemeltetés teljes időtartama alatt átvételköteles, ára 10,15
c€/kWh. A két hulladékkezelési technológia szakmai tapasztalatokon
alapuló beruházási költségeit az 1. táblázat tartalmazza.
1. táblázat. A két létesítmény beruházási költsége
Hulladékégetés

Hulladéklerakás

„Zöldmezős” beruházás

240 millió €

Rekonstrukció (20 év)
Felszámolás
Összesen:
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1. Ütem „Zöldmezős”

30,0 millió €

80 millió €

2-4. Ütem

32,4 millió €

20 millió €

Gázgyűjtés

17,6 millió €

Összesen

80,0 millió €

340 millió €
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A vizsgálatban szereplő 400 000 t/év kommunális hulladékot
befogadó létesítmények üzemeltetési költségei egyrészről a HUHA
és a Pusztazámori Hulladékkezelő Központ (PRHK) tény adatain,
másrészről a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztályának (KvVM) a kezelésében
készített „Hulladékkezelő létesítmények és egyes hulladékkezelési részfolyamatok fajlagos költségei” című tanulmányon alapulnak.
A hulladékégető éves üzemeltetési költségét a beruházási költség 6%-ban határozta meg a vizsgálat, amely a salak és pernye
elhelyezésének költségét és a bérköltségeket is fedezi. Ezt figyelembe véve a vizsgált hulladékégető fajlagosan üzemeltetési költsége 36 €/t.
A hulladéklerakás esetében az üzemeltetés fajlagos értékét
18€/t értéken veszi figyelembe a vizsgálat, a PRHK adatait és a
KvVM tanulmányát alkalmazva. A hulladéklerakó utógondozásának
költségének nagyobb részét az üzemben maradó gázmotorok karbantartása és üzemeltetése adja, ezért a vizsgálat ezen időszak
üzemeltetési költségét célszerűen az utógondozás alatt termelt
villamos energiából és az erre fajlagosított üzemeltetési költségből
(2,8 c€/kWh) határozta meg. A 2. táblázat a két létesítmény üzemeltetési költségeit tartalmazza.
2. táblázat. A két létesítmény üzemeltetési költsége
Hulladékégetés
Fajlagos költség
Összesen
Életciklus alatt (40 év)

Hulladéklerakás
36 €/t

14,4 millió €/év
576 millió €

Fajlagos költség
Összesen
Üzemelési ideje (40 év)
Utógondozás ideje

18 €/t
7,2 millió €/év
288 millió €
14 millió €

A hulladékégető bevételeinél egyaránt figyelembe kell venni a
hő és a villamos energia értékesítést is, míg a hulladéklerakó esetében a hazai hulladéklerakók elhelyezkedéséből levont tapasztalat
alapján hőszolgáltatással nem lehet számolni. A hulladéklerakók jellemzően a potenciális hőfogyasztóktól messzebb létesülnek, ezért a
hulladéklerakók depóniagázára alapozott gazdaságos távhőellátás
valószínűtlen, bár egyes esetekben lehet létjogosultsága. A 3. táblázat a két létesítmény bevételeit mutatja be.
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3. táblázat. A két létesítmény energetikai bevételei
Hulladéklerakás

Villamos energia

16 millió €/év

Villamos energia
(átlagos)

~2 millió €/év

Hőtermelés

1,6 millió €/év

Hőtermelés

nincs bevétel

Összesen

~2 millió €/év

Összesen
Életciklus alatt

17,6 millió €/év
704 millió €

3,0

Életciklus alatt

136 millió €

Az életciklus alatt jelentkező kiadások és bevételek különbsége az, ami a hulladékkezelését, elhelyezését terheli. A 16 000 000
tonna hulladék kezeléséből a létesítményeknek erre a bevételre kell
szert tennie a „null szaldós” üzemeltetéshez. A 4. táblázat a létesítmények gazdasági összehasonlító számait tartalmazza.
4. táblázat. A két létesítmény gazdaságossági jellemzői
Kiadások és az energetikai
bevételek különbsége

A hulladékkezelés fajlagos költsége a „nullszaldós” üzemeltetéshez
(Kapu pénz)

Hulladékégető mű

~212 millió €

±13,25 €/t

Hulladéklerakó

~246 millió €

±15,36 €/t

A hulladéklerakás beruházási és üzemeltetési költségei alacsonyabbak, mint a hulladékégetés költségei, azonban a hulladékégetése során több hasznos és értékes energiát lehet előállítani, ezért a
hulladék kezelésének tömegre fajlagosított költsége a hulladékégetése esetén ~15%-kal alacsonyabb a vizsgált esetben.

Összehasonlítás az ÜHG kibocsátása alapján
A vizsgálat a környezetvédelmi összehasonlításban a következő
egyszerűsítésekkel élt:
● A hulladékégetésből származó pernye és hamu lerakásából
nem származik ÜHG kibocsátás.
● A vizsgálat a hulladéklerakásnál a depóniagáz metán és
szén-dioxid tartalmából, a hulladékégetés esetén a füstgáz
szén-dioxid tartalmából határozza meg az ÜHG-ok GWP-jét.
A HUHA mérési eredményei rendelkezésre állnak, ezért ismert egyrészről a füstgáz szén-dioxid tartalma ~10%térf, másrészről a 400 000 t/év mennyiségű hulladékot égető mű füstgáz
térfogatárama 310 000 Nm3/h. Figyelembe véve az éves üzemóra számot (7000 h/év), a szén-dioxid sűrűségét (1,967 kg/m3)
a hulladékégető életciklusa (40 év) alatt kibocsátott szén-dioxid
mennyisége: 17 073 560 tCO2eq. Az ártalmatlanított hulladékra
fajlagosítva az érték: 1,07 tCO2eq/t szilárd kommunális hulladék.
A hulladéklerakás során – jó hatásfokú depóniagáz gyűjtő rendszert feltételezve – a keletkező depóniagáznak ~50% a légkörbe diffundál, míg a másik ~50% gázmotorban hasznosul vagy fáklyán ég
el. A légkörbe diffundáló gáz globális felmelegedési potenciáljának
meghatározásakor figyelembe kell venni a metán tartalmat, míg a
gázgyűjtő rendszerrel kinyert depóniagáz metán tartalma a gázmotorokban energiát termelve gyakorlatilag szén-dioxiddá ég el. Ezt
figyelembe véve a hulladéklerakó életciklusa (70 év) alatt kibocsátott szén-dioxid mennyisége: 14 223 302 tCO2eq. Az ártalmatlanított
hulladékra fajlagosítva az érték: 0,889 tCO2eq/t szilárd kommunális
hulladék. A számítás alapján tehát a 150 kg/t szerves széntartalmú
kommunális hulladék lerakása alacsonyabb ÜHG kibocsátással jár,
mint a válogatatlan hulladék égetése. A keletkező depóniagáz men�nyisége a fentebb kifejtett módon, azonban függ a szerves anyag
tartalomtól. Ezért az ERBE megvizsgálta, hogy a hulladéklerakás
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fajlagos ÜHG kibocsátása, hogyan változik a lerakott hulladék szerves anyag tartalmának a függvényében.

Fajlagos ÜHG kibocsátás
(tCO2eq/t)

Hulladékégetés

2,5
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0,889
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4. ábra. A hulladéklerakók fajlagos ÜHG kibocsátása
a szerves anyag tartalom függvényében

A hazai szilárd kommunális hulladék szerves szén tartalma közelítőleg 200-300 kg/t közötti érték, vagyis a válogatatlan kommunális hulladék égetése jelentős ÜHG kibocsátás csökkenést eredményez, azzal
szemben, ha ugyanezen hulladék lerakásra kerülne. Ugyanakkor a hazai
jogszabályok megkövetelik a hulladéklerakók üzemeltetőitől a szerves
anyag folyamatos csökkentését. A lerakásra kerülő hulladékban a szerves anyag szelektív gyűjtéssel, válogatással, előkezeléssel csökkenthető. Az újrahasznosítás technikai, gazdasági korlátai miatt a lerakásra nem
kerülő anyag sorsa a termikus kezelés, vagyis az égetés, aminek a fajlagos ÜHG kibocsátása 1,07 tCO2eq/t. Közelítőleg 180 kg/t szerves szén
tartalmú hulladék lerakásából származik hasonló mértékű ÜHG emisszió.
Ez azt jelenti, hogy a lerakásra kerülő kommunális hulladék szerves szén
tartalmát ÜHG kibocsátási okokból 180 kg/t értékig érdemes csökkenteni,
mert ez alatt az érték alatt az égetés nem jelent kibocsátás megtakarítást.

Konklúzió
A hulladékártalmatlanítási technológiák egymás mellett, egymást kiegészítve működhetnek hatásosan. Megfelelő szabályzó beépítése a gazdasági rendszerbe jelentős környezetvédelmi, társadalmi kárcsökkentést eredményezhet. Az elvégzett vizsgálat 180 g/kg karbon tartalomnál
javasolja meghúzni a szilárd kommunális hulladékok lerakhatóságának
határát, vagyis csak ez alatti szerves anyag tartalmú hulladékok lerakása javasolt a jövőben. A szerves anyag tartalom csökkentése szelektív
gyűjtéssel és válogatással valósítható meg, ami nagy mennyiségű, magas fűtőértékű, lerakatlan hulladékot eredményez. Ez a nagy mennyiségű lerakatlan hulladék, amennyiben nem alkalmas újrahasznosításra,
vagy újra feldolgozásra, akkor energetikailag hasznosítható. Az energetikai hasznosításának lehetséges módja az égetéssel történő villamos
energia és hő termelés. A kommunális hulladékok tüzeléssel történő
energetikai hasznosítása a környezetvédelmi előnyökön túl a hulladék
kezelésének költségét is csökkenheti – a magas beruházási költségek
ellenére – az értékesített villamos energiának és hőnek függvényében.
Ugyanakkor a szilárd kommunális hulladékok égetéssel történő energetikai hasznosításnak a társadalmi elfogadottsága alacsony, ami a
hulladékhasznosító művek létesítését ellehetetlenítheti. Az égetéssel
történő hasznosítás társadalmi elfogadottságát felvilágosítással és tájékoztatással növelni kell, hogy hulladékhasznosító művek vállalható alternatívák legyenek és a fogyasztói társadalmunk által termelt hulladék
kezelése a legkisebb kárt okozza a környezetben. A szerzők remélik,
hogy jelen vizsgálat ismertetésével hozzájárulhattak környezetvédelmileg, gazdaságilag és társadalmilag helyes döntések meghozatalához.
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KAPC S O LT E N E R G IATE R M E LÉ S

A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés
megváltozott hatékonysága
Dr. Ősz János

okl. gépészmérnök, osz@energia.bme.hu

Általános hazai vélemény, hogy a gázturbinás és gázmotoros kapcsolt
energiatermelés a leghatékonyabb hő- és villamosenergia-termelő
eljárás. A kapcsolt energiatermelés hatékonyságát, versenyképességét ma már a tüzelőanyaga és a fűtőerőmű típusa EGYÜTT határozza
meg. A földgáz-tüzelésű kombinált gáz-gőz erőművek villamosenergia-termelésének 58% névleges hatásfoka „megkérdőjelezi” a földgáz
tüzelőanyagú, füstgáz munkaközegű kapcsolt energiatermelés hatékonyságát, mert a földgáz-tüzelésű közvetlen hő- és villamosenergiatermeléshez képest minimálisra csökkent vagy megszűnt a kapcsolt
energiatermelés tüzelőhő megtakarítása. A cikk elemzi, hogy miért és
hogyan változott meg a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés hatékonysága, s ezzel jövőbeli értékelése.
*
It is general domestic opinion that the gas turbine and gas engine cogeneration is the most effective method of heat and power cogeneration. Fuel and type of power plant TOGETHER determine the efficiency
and competitiveness of cogeneration today. 58% nominal efficiency
of direct power generation in combined gas-steam power plants by
natural gas “queries” the efficiency of cogeneration by natural gas
and flue gas working medium, because saving of fuel heat decreased
to minimal or ceased according to direct generation of heat and power. The article analyses why and how changed efficiency of heat and
power cogeneration, with that its future evaluation.
***
1. A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés lehetőségét a hő teremti meg vagy egész évben fennálló technológiai hőigénnyel, vagy
a fűtési szezonban fennálló fűtési és egész évben fennálló használati melegvíz, együtt lakossági-kommunális távhőigénnyel. A technológiai hőigény a termeléstől, a távhőigény a külső levegőhőmérséklettől
(fűtés) és a fogyasztói szokásoktól (hmv) függ. A termelt hő a lokális
hőellátó, a villamos energia az országos villamosenergia-rendszerbe kerül. A fűtőerőmű-blokk teljesítményét a hőigény határozza meg, villamos
teljesítménye ezért „kényszer” a villamosenergia-rendszer pillanatnyi teljesítménymérlegében.
A kapcsolt energiatermelés fűtőerőmű-blokkban történik, aminek ma
két alapvető típusa különböztethető meg.
● Gőz munkaközegű, ellennyomású és kondenzációs (részleges vagy
teljes hőkiadású) fűtőerőmű-blokk: A gőzkörfolyamat hulladékhője (ellennyomású) és a fűtési gőzelvétel(ek) hője (kondenzációs) technológiai és/
vagy távhő igényt elégít ki, miközben az ellennyomású blokk villamos
teljesítménye kisebb, mint – az azonos kezdő jellemzőjű – kondenzációs
blokké, valamint a fűtési gőzelvételekkel a kondenzációs blokk villamos teljesítménye és a környezetbe távozó hőveszteség-árama a kondenzátorban
egyaránt kisebb.
● Füstgáz munkaközegű, gázturbinás és gázmotoros fűtőerőmű-blokk:
A gázturbina füstgázának hulladékhőjét forróvíz-kazán (távhő) vagy gőzkazán (technológiai hő) vagy a gőzkazánhoz kapcsolódó ellennyomású
vagy elvételes-kondenzációs gőzturbina hasznosítja. A gázmotor kenőolaj
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és hűtővíz (~50%) valamint a füstgáz (~50%) hulladékhőjét forró- vagy
melegvizes hőellátó rendszer hasznosítja.
2. A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés a közvetlen hő- és villamosenergia-termeléshez képest tüzelőhő megtakarítást eredményez
QüQ+E<QüQ+QüE,
azaz a fűtőerőmű-blokkban előállított hő- és villamos energia
tüzelőhője kisebb, mint a forróvíz-kazánban előállított hő és a hőerőműben
előállított villamos energia tüzelőhőjének összege. A kapcsolt energiatermelés tüzelőhő megtakarítását a hőerőmű villamosenergia-termelésének
viszonylag kicsi hatásfoka eredményezte. Az elmúlt 20 évben – a villamosenergia-termelés hatékonyságának növelése (CO2-kibocsátás csökkentése) érdekében – jelentősen megnőtt a hőerőművek villamosenergia-termelésének hatásfoka, ezért a jövő számára a legjobb hatásfokú (best practice)
közvetlen hő- és villamosenergia-termeléshez képest kell a tüzelőhő megtakarítást meghatározni!
A földgáz tüzelőanyagú forróvíz-kazánban előállított távhő legjobb hatásfoka 0,94, a gázturbinás kombinált gáz-gőz erőműben előállított villamos
energia legjobb hatásfoka 0,58, ezért a földgáz tüzelőanyagú kapcsolt hőés villamosenergia-termelés csak akkor jár tüzelőhő megtakarítással, ha a
villamosenergia-termelés fajlagos tüzelőhő felhasználása qüE<2,79 Jü/JE,
illetve hatásfoka ηE>0,36 JE/Jü.
A szén (szilárd biomassza, kommunális hulladék) tüzelőanyagú forróvíz-kazánban előállított távhő legjobb hatásfoka 0,88, a széntüzelésű
gőzerőműben előállított villamos energia legjobb hatásfoka 0,42. Ezért a
szén (szilárd biomassza, kommunális hulladék) tüzelőanyagú kapcsolt hőés villamosenergia-termelés csak akkor jár tüzelőhő megtakarítással, ha a
villamosenergia-termelés fajlagos tüzelőhő felhasználása qüE<3,52 Jü/JE,
illetve hatásfoka ηE>0,28 JE/Jü.
3. A legjobb gázmotoros és gázturbinás kapcsolt energiatermelés – a
legjobb gyakorlathoz képest ma már – nem vagy minimális földgáz
tüzelőhő megtakarítást eredményez.
A legjobb gázmotor ηE=40% átlagos hatásfokkal (qE=2,5 kJü/kJe) állítja
elő a villamos energiát, miközben 80% átlagos (kenőolaj, hűtővíz, füstgáz)
hőhasznosítási hatásfokkal a hőt 1,2 kJth/kJe, ami a távhőrendszer 10%-os
elfogadott hőveszteségével 1,08 kJth/kJe fogyasztónál hasznosítható távhőt
eredményez. A hazai gázmotorok többsége azonban ηE=32-34% átlagos
hatásfokú (qE=3,13-2,95 kJü/kJe), a hő nagyobb részarányával (1,7-1,55
kJth/kJe, a távhő elfogadott veszteségével 1,53-1,39 kJth/kJe).
A legjobb (nyílt ciklusú) gázturbina ηE=33% átlagos hatásfokkal
(qE=3,03 kJü/kJe), állítja elő a villamos energiát, miközben 80% átlagos
(füstgáz) hőhasznosítási hatásfokkal (1,62 kJth/kJe) 1,46 kJth/kJe a távhőt.
A legjobb kombináció (gázturbina és elvételes-kondenzációs gőzturbina több budapesti és a debreceni fűtőerőműben) ma már minimális
tüzelőhő megtakarítást eredményez: a kiadott hőteljesítménytől függően
ηE =38-44% átlagos hatásfokkal (qE=2,63-2,27 kJü/kJe) állítja elő a villamos
energiát, 0,7-1,3 kJth/kJe hasznosítható távhő mellett. A megvalósult hazai
kapcsolt energiatermelés többségénél – a legjobb gyakorlathoz képest –
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tehát nincs tüzelőhő megtakarítás, miközben egységnyi villamos energia
mellett általában kb. 1,3-1,5 egységnyi távhőt kell hasznosítani a fűtési
szezonban és nyáron. A nyári távhőigény (hmv) néhányszor kisebb, mint a
fűtési szezon minimális távhőigénye (fűtés+hmv), így „folyamatos” hasznosítására számos helyen nincs is igény.
A megállapításból következik, hogy a legjobb hatásfokú egyedi gázfűtés és kombinált gáz-gőz erőmű villamosenergia-termelése együtt kevesebb földgázt használ fel, mint amit a hazánkban megvalósult kapcsolt
energiatermelő fűtőerőmű-blokk és forróvíz-kazán kooperációjának többsége (a távhő 10% elfogadott hővesztesége mellett).
4. A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés CO2-megtakarítását a
közvetlen hő- és villamosenergia-termelés fosszilis tüzelőhőjéhez képest kell meghatározni!
A hazai erőművek 2009-ben 35,81 TWh/év (128,9 PJ/év) villamos energiát termeltek, amihez 198,98 PJ/év (~52%) karbon-mentes és semleges
valamint 184,75 PJ/év (~48%) fosszilis, összesen ~384 PJ/év tüzelőhőt
használtak fel [1]. Tehát a hazai villamosenergia-termelésben 2009-ben
már kisebb részarányt képviselt a fosszilis primerenergia. A 113,02 PJ/év
szénhidrogén (106 PJ/év földgáz) CO2-kibocsátása 6,4 Mt/év, a 71,14 PJ/
év széné 7,7 Mt/év, összesen 14,1 Mt/év volt. Tehát az itthon termelt villamos energia fajlagos CO2-kibocsátása 0,394 kg CO2/kWhe volt.
2009-ben a hazánkban értékesített üzemanyag tüzelőhője ~112 PJ/
év volt [2], aminek évi CO2-kibocsátása 7,4 Mt/év volt. A nyersolaj becsült
tüzelőhője – feldolgozási veszteségekkel és a nem energetikai felhasználással – ~250 PJ/év.
A hazai becsült hőtermelés 2009-ben 406 PJ/év, amiből 279,6 PJ/év
(69%) földgáz volt (~38 PJ/év távhő mellett) [1], míg a szén és tűzifa együttesen ~88 PJ/év (21%) tett ki. A hőtermelés évi CO2-kibocsátása – 40 PJ/
év lakossági biomassza mellett – 15,4 (földgáz) + 5,2 (szén) = 20,6 Mt/
év lehetett. A hő ~10%-a származhatott karbon-semleges tüzelőhőből, így
~90%-nak volt CO2-kibocsátása, aminek 77%-a földgáz volt.
Tehát a hő ~70-80%-ának tüzelőhőjét, a villamos energia fosszilis
tüzelőhőjének ~60%-át a földgáz adta.

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

6. A távhőellátás jövőbeli versenyképességét az olcsó, hazai tüzelőanyagú, kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés (alap-) és a földgáztüzelésű forróvíz-kazán (csúcshőforrás) kooperációja teremti meg.
A fosszilis energiahordozók ára a jövőben monoton nő a „láthatóan”
fogyó készletük és a fejlődő/feltörekvő nagy országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) növekvő energiaigénye között nyíló olló miatt. A készletek „fogyását” mérsékelheti az olajpala, olajhomok, illetve palagáz nem
konvencionális kitermelési módszereinek jövőbeli, jelenleg még kérdéses
elterjedése. Legdrágább primer energiahordozó a (legnagyobb fűtőértékű,
legkisebb CO2-kibocsátású) földgáz marad, és hosszú távon valószínűleg
realizálódik a GAZPROM törekvése is: a földgáz ára másfélszer jobban nő,
mint a villamos energia átlagára. A hazai hő- és villamos energetika egyrészt a hatékonyabb (első lépésben fűtési) energiaigényekkel, másrészt
hazai forrású, olcsóbb tüzelőanyagok és karbon-mentes (geotermikus) és
karbon-semleges (biomassza) technológiák alkalmazásával tehető a jövő
számára versenyképessé.
A nagyvárosokban koncentráltan keletkező kommunális (és ipari) hulladék (54-134 PJ/év) a nagyvárosok, a kisebb városok környékén termeszthető biomassza (a mezőgazdasági melléktermékekkel együtt, 96-130 PJ/
év) a kisvárosok távhőellátó rendszereiben az alaphőforrás tüzelőanyaga
lehet [3]. A gazdaságos potenciál hazánkban rendelkezésre áll (a 2006.
évi végfelhasználás szerint hő, ipari hulladék 53 PJ/év [3], aminek nagy
része távhő). Korszerű, a hazai biomasszákhoz adaptált, környezetbarát,
az eddigi eljárásokat kombináló technológiák szükségesek. Mivel ilyen
hazai technológiák nem ismeretesek, a kommunális hulladékot hasznosító technológiák továbbfejlesztett változatai Németországból, Hollandiából
és Ausztriából, a biomassza technológiák pedig főleg a skandináv országokból szerezhetők be. A technológiákat a hazai kommunális hulladékra,
szennyvíz-iszapra és biomasszára adaptálni kell.
7. Miért ne lehetne a fejlett országok jó példáját egyszer hazánkban is
megvalósítani?
A nyolcvanas években, Ausztriában összehasonlították az egyedi és
távfűtést. Megállapították, hogy az egyedi fűtés fajlagos tüzelőhő felhasználása qQ≈2 Jü/JQ, míg a távfűtésé qQ≈1,5 Jü/JQ. A vizsgálatnál figyelembe

qfo=1,0
qfo=0,7
qfo=0,5

-15 -13 -11 -9

-7

-5 -3 -1
tk [°C]

1

3

5

7

9

11

Fűtési hőigény [kW]

Relatív fűtési hőigény [kW]

5. A hazai energiapolitika – helyesen! – az elkövetkező 10-15 évben
~2 millió, köztük 0,65 millió távfűtéses lakás kisebb hőigényű fűtését kívánja elősegíteni. A fejlett EU országok lakásainak átlagos fűtési
hőfelhasználása 70 [kWhth/m2év] (252 [MJ/m2év]), míg a hazai lakásoké
140-250 [kWhth/m2év] (500-900 [MJ/m2év]) tartományban változik, tehát a
fűtési hőfelhasználás felével, kétharmadával csökkenhet.
Ha a terv megvalósul, az épületek fűtési hőigénye átlagosan 30%-al,
hőfelhasználása 50-70%-al csökkenhet (1. ábra) a műszaki átalakítások
(az épületek jó hőszigetelése; zárt, napsugárzás hőjét jól hasznosító nyí-

lászárók; kisebb fűtési rendszer; új szellőzési rendszer) valamint a fűtési
szezon rövidebb időtartama eredményeként. Kérdés hogyan viszonyulnak
az 5-3 hónapos fűtési szezonhoz a lakossági-kommunális fogyasztók.
A hazai távhőellátás – a tervezett és remélhetőleg megvalósuló átalakítások következtében – évről-évre csökkenő hőigénnyel bír majd. Kérdés,
ki és hogyan fogja megfizetni a „leépülő”, döntően földgáz-tüzelőanyagú
többletkapacitás (hőforrás, távvezeték, fogyasztói hőközpontok) évről-évre
növekvő „befagyó” költségét.

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

qFo=1,0
qFo=0,7
qFo=0,5

0

1000

2000
3000
Időtartam [h/év]

4000

5000

1. ábra. A relatív fűtési hőigény a levegőhőmérséklet és az időtartam függvényében (tb= 20 °C)
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Dr. Ősz J.: A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés megváltozott hatékonysága
vették, hogy az egyedi fűtés jó minőségű tüzelőanyagot (szénbrikett, kénmentes fűtőolaj, földgáz, biomassza-pellet) igényel, míg a távfűtés alaphőforrásai gyenge minőségű tüzelőanyaggal (faapríték, városi szennyvíziszap, kommunális hulladék stb.) olcsóbban üzemeltethetők. A jó minőségű
tüzelőanyagok előállításának hő- és villamosenergia-, a fogyasztói sokasághoz való kiszállítás üzemanyag-felhasználása eredményezte a 2 Jü/JQ
értéket. Megállapították továbbá, hogy a gyenge minőségű tüzelőanyaggal
működő távhő környezetszennyezése kisebb, mint a jó minőségű tüzelőanyaggal működő egyedi fűtéseké az üzemanyag-szállítással együtt, mert
a központi hőforrás „tisztított” kibocsátása kisebb, mint a nagyszámú egyedi fűtésé, a magas kémény pedig nagyobb mértékű szennyezőanyag-hígulást eredményez a levegőben. Ennek következtében az 1990. évi 1-2%-ról
a távfűtés részarányát húsz év alatt 10% fölé emelték, és a távhő ára a
hazai ár 50-60%-a.

A hazai megvalósuláshoz szemléletváltás szükséges! Például nem
a sokadik osztrák hulladék-hasznosító, távhő termelő fűtőerőmű ellen kell
tüntetni Szentgotthárdon, hanem azért tenni, hogy a város hozzákapcsolódhasson az osztrák távhőforráshoz a lakosság fűtési költségének „elfelezése” végett. Ennek érdekében számos hasonló fűtőerőművet kellene
hazánkban is megvalósítani az elkövetkező 15-20 évben.
Irodalom
[1]

Tájékoztató a Magyar Energia Hivatal 2009. évi tevékenységéről. Budapest,
2010. november.

[2]

Nemzeti energiastratégia 2030. Munkaanyag, Budapest, 2011. április.
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Ősz J.: A fenntartható energetika hazai feladatai. Magyar Energetika, 2009/4,
p13-18.

Újabb jelentős biomassza-fejlesztés Pécsett
Jövő decemberben már működhet a szalmatüzelésű blokk
A Dalkia Energia cégcsoporthoz tartozó PANNONPOWER Holding
Zrt. tíz éven belül immár a második jelentősebb biomassza-alapú fejlesztését hajtja végre pécsi telephelyén. A tervek szerint jövőre kezdi
meg működését az a 24 milliárd forintos beruházásból megvalósuló 35 MW-os szalmatüzelésű erőműi blokk, amelynek köszönhetően
Pécs lesz az ország első, csaknem teljesen zöld eredetű távhővel
fűtött városa.
Stratégiai tartalékká válnak Pécsett az erőmű gáztüzelésű blokkjai, miután
jövő év végén megkezdi működését a PANNONPOWER új, szalmatüzelésű
kazánja. Ezáltal minimálisra csökken a pécsiek importált fosszilis tüzelőanyagoktól való függése. A gázt váltó szalmát ugyanis a régión belüli termelőktől
szerzi be az erőmű, amely így munkahelyeket teremt, többletjövedelmet generál és kitörési pontot kínál a helyi gazdáknak, akik a korábban melléktermékként kezelt anyagokból rendszeres jövedelemre tudnak szert tenni.
Magyarország legnagyobb szalmatüzelésű erőműve kizárólag a gabona
melléktermékét képező bálázott szalmaszárat használja fel, az élelmiszeripari alapanyagot jelentő gabonaszemeket nem. A szalmatüzelésű kazán
működtetéséhez évente 240 000 tonna bálázott lágyszárú mezőgazdasági
melléktermék szükséges, ami a régióban keletkező mennyiségnek csak töredéke, így a blokk nem veszélyezteti más szalma-felhasználók, így az állattartók ellátását sem.
Az ellátásbiztonság érdekében az erőmű már a szükséges mennyiség
mintegy 80%-át lefedő, hosszú távú szerződéseket kötött a régió gazdáival,
akik így biztos és kiszámítható többletjövedelemhez jutnak. A szalma bálázása és szállítása részben foglalkoztatási gondokkal küzdő térségekben, például az Ormánságban teremt munkát és jövedelmet. A szalmatüzelésű blokk
150 embernek ad munkát a régióban.
Szakértői becslések szerint az új biomassza erőmű megépítése 4,6 milliárd forint plusz jövedelmet generál nemzetgazdasági szinten, míg a központi
költségvetés összesen 3 milliárd forint többlettel számolhat, a helyi adóbevételek pedig több mint 100 millió forinttal emelkednek.
Az új biomassza-blokk CO2-semleges lesz: a tüzelés során csak a növény által meg-kötött CO2-mennyiség szabadul fel, amelyet viszont a következő évi termés újra megköt. Ez a pécsi erőmű esetében évente legkevesebb
85 000 tonnányi CO2-kibocsátás megtakarítását jelenti, azaz ennyivel kevesebb kvótát kell az erőműnek (és az országnak) felhasználnia.
A 24 milliárd forintos beruházást jelentő új blokk kereskedelmi üzeme
legkésőbb 2012 decemberében indul. Ekkortól Pécs lesz az ország első,
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gyakorlatilag teljes egészében biomassza-eredetű távhővel fűtött megyeszékhelye.

Háttér
Előzmények:
● 2004: A PANNONPOWER átadja Közép-Európa legnagyobb,
faapríték-tüzelésű biomassza erőművét.
● 2006: A biomassza-alapú megújuló energiatermelésben felhalmozott
tudásra alapozva egy új, bálázott lágyszárú mezőgazdasági melléktermékek eltüzelésére alkalmas erőműi blokk tervezése indul meg.
● 2007: az új, 35 MW beépített teljesítményű kazán megkapja a kivitelezéshez szükséges engedélyeket.
● 2010: Nyilt pályázat útján kiválasztott EPC-M vállalkozóval, a Kraftszer
Kft.-vel és a kazán-beszállító vállalkozóval, a dán DP Cleantech-el
aláírják a kivitelezési szerződést. Elkezdődik az építkezés.
Tények
A projekt három, szervesen összetartozó részből áll:
1. Egy zárt, 3 és fél napra elegendő tüzelőanyag-mennyiséget befogadni képes szalmabála-tároló, kiszolgáló daru és szállítópálya rendszer
építése.
2. Egy 137,2 tonna/óra névleges frissgőz teljesítménnyel rendelkező,
100 bar nyomású, 540 Celsius fokos gőzt előállítani képes, rezgőrostélyos szalmatüzelésű kazán kivitelezése.
3. A meglévő erőművi berendezések (generátorok, turbinák, transzformátorok, hálózati csatlakozás, egyéb segédrendszerek), illetve
épületek (hűtőtorony, kémény) felújítása és összekapcsolása az új
kazánnal.
Érdekességek:
● Az épülő kazánban 9 km csővezeték lesz, egymás mögé fektetve ez
az erőműtől a pogányi repülőtérig érne.
● A bálatároló mintegy 2500 tonna (~6500 bála) bálázott tüzelőanyagot
lesz képes befogadni.
● Ennek az alapozásához 1780 m3 betonra volt szükség.
● Az eddigi munkálatok összesen 107 000 munkaórát vettek igénybe.
További információ: www.pannonpower.hu
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Energia- és költségtakarékosság egy családi (iker) házban
Hanzély György

okl. mg. gépészmérnök, okl. energiagazd. szakmérnök, gyorgy.hanzely@freemail.hu

Az Energiagazdálkodás mindig örömmel ad helyt gyakorlati, szakmai javaslatoknak, esettanulmányoknak, érintsenek azok akár nemzetgazdasági, akár ipari, akár családi volumenű kérdéseket. Ennek
szellemében adjuk közre Hanzély György úr cikkét, amiben saját
lakhelyének fűtési energia és használati melegvíz ellátásának rendszerét mutatja be, továbbá gazdasági információkat is közöl a megújuló energia források költséghatékonyságáról.
*
Energiagazdálkodás is always happy to publish practical and
energy-related suggestions or case studies whether they concern issues of the national economy, the industry or households. In this spirit this article by György Hanzély is published,
presenting the heating energy and domestic hot water system
used in his house, and providing economic information about
the cost efficiency of renewable energy sources.
***

külső hőcserélőn keresztül egy 2 m3-es – 10 cm üveggyapot borítással
hőszigetelt – puffer tárolóba juttatja (a kollektorkörben természetesen
egy – 20 literes – tágulási tartály is van).

Előzmények
1999 nyarán vettük meg egy iker családi háznak a délnyugati oldalát.
Az épület az 1980-as években készült. A megvásárolt rész alapterülete 5×15 m, falazata B 30-as blokktégla, hagyományos homokvakolattal.
Akkor egy szuterén (tároló, lakókonyha, kamra, WC) és egy lakószint (2
szoba, fürdőszoba, WC) volt készen, valamint ki volt alakítva egy belső
lépcső a két szint között, mely továbbment az akkori padlástérhez. Ezt
a padlásteret 2003. nyarán tetőtérré képeztük ki (2 szoba, fürdőszoba,
közlekedő). Így a fűtött alapterület (a szuterénben lévő tárolóval együtt
– az ott elhelyezett hőközpont és kazánok miatt – kényszerűen szintén
fűtött) közel 200 m2-re növekedett. A tetőtér kialakítása során természetesen megtörtént a hőszigetelés (15 cm perlitbeton a födémen, 15 cm
üveggyapot a héjazat felé).

1. ábra. Síkkollektorok a háztetőn

A puffer tartályra egy 24 kW-os FÉG gyártmányú C 24 cirkógejzír fűt
rá, illetve 2008. októberétől a földgáztüzelésű cirkó helyett egy felváltva,
illetve párhuzamosan üzemeltethető 18 kW-os ATMOS gyártmányú faelgázosító kazánnal biztosítjuk a fűtést.

Beruházások
Az energiatakarékossági, illetve a megújuló energiaforrások alkalmazását célzó beruházásoknál alapvető szempont volt, hogy akkoriban
jövedelmi viszonyaink nem könnyen, de megengedték ezek finanszírozását. Számításba vettük azt is, hogy a néhány év múlva bekövetkező
nyugdíjba vonulásunk után – a várhatóan emelkedő energiaárak mellett
– is meg tudjuk majd fizetni az energiaköltségeket. Ma már elmondható,
hogy számításunk bevált; az évente, illetve havonta fizetendő költségek
nyugdíj mellett is elviselhető szinten maradtak.
Még a padlástér beépítése előtt 2001. nyarán kialakítottunk egy
síkkollektoros rendszert, mely a használati melegvíz előállítása mellett a
fűtési rendszerre is rásegít. A délnyugati tájolású, 45° lejtésű tetőn 28 m2
síkkollektor került elhelyezésre (1. ábra), melyből a melegvizet (a fagyásveszély elkerülése érdekében glikolos oldat) a kollektorköri szivattyú két
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2. ábra. A puffertartály, a bojler és a kazánok

2004 nyarán megtörtént az épület teljeskörü hőszigetelése (7 cm
Dryvit rendszer a falakra, SOFA nyílászárók).
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Üzemeltetés

Karbantartás

A puffer tartályról közvetlenül üzemel az alacsony hőmérsékletű (max.
50 ºC előremenő hőmérsékletű) fűtési rendszer, melybe egy 100 literes
tágulási tartály is beépítésre került. Sem padló-, sem falfűtés nincs; a
radiátorok megfelelő méretezésével és a rendszer beszabályozásával is
megoldható volt az alacsony hőmérsékletű fűtés. A használati melegvizet
egy, a puffer tartályról külön körben hőcserélővel fűtött 200 literes bojler
biztosítja. (A bojlerhez külön fűtés nem szükséges, mert a puffer tartályt
vagy a napkollektor, vagy a faelgázosító kazán, vagy a cirkó melegen
tartja.)
A rendszert (az elvi vázlatrajzát a 3. ábra szemlélteti) – a faelgázosító kazán tüzelésének kivételével – automatika működteti.

A napkollektornál külön karbantartási igény nincs, de tekintettel arra, hogy
nyáron alacsonyabb a hőelvétel, időnként előfordul, hogy a kollektornál a
hőfok 130-140 ºC-ra emelkedik. Emiatt a kollektorkörben párolgás következik be és a rendszer biztonsági szelepén anyagveszteség van. Ilyenkor
a nyomás leesik, de másnap – az éjszakai lehűlés után – a rendszer
újra indítható; esetleg légtelenítés válhat szükségessé. 10 év üzemeltetés
után vált szükségessé a rendszer utántöltése, mert a kollektorköri nyomás már 3 bar alá esett.
A faelgázosító kazánnál évente a hátsó részén elhelyezkedő hamutáska, valamint a kémény alsó részének – a kaminajtó kinyitásával –
kihamuzása szükséges.

Beruházási költségek
K

B

A napkollektoros rendszer 2001-ben (kollektor, puffer tartály, szivattyúk,
hőcserélők, automatika, szerelvények, szerelés):
2 500 000 Ft, ebből pályázati úton támogatás: 200 000 Ft
Hőszigetelés 2004-ben (anyagok, beépítés):
2 000 000 Ft, ebből pályázati úton támogatás: 500 000 Ft
Faelgázosító kazán 2008-ban (kazán, szerelvények, beépítés):
550 000 Ft

T

M
3. ábra. Elvi kapcsolási séma

A faelgázosító kazánt természetesen kezelni kell: naponta kihamuzás
(kb. 1/3 vödör) bekészítés és begyújtás. A leghidegebb téli napokon
is elég volt a délutáni begyújtás és az azt követő, estig tartó óránként
tűzrerakás, mert az éjszakai óráktól a következő délutánig a puffer tartály
tárol annyi hőt, hogy az biztosítsa a lakás és a melegvízellátás hőigényét.
A tüzelésnél természetesen figyelni kell arra, hogy a puffer tartály
● ne hűljön 45 ºC alá,
● ne melegedjen 80 ºC fölé.

4. ábra. A mosógép bekötése

Az energiatakarékos üzemeltetéshez az is hozzátartozik, hogy bár
az általunk használt mosógép sem tud melegvizet venni, de úgy került
bekötésre, hogy a melegvízhálózatról is feltölthető legyen. Így a mosáshoz használt víz nem árammal kerül felmelegítésre.
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Földgáz és tűzifa felhasználás és költsége
Földgáz és tűzifa felhasználás és költségét 1999-től fűtési szezononként az alábbi táblázat tartalmazza. (2001. szeptembertől fűtés és HMV
együtt)
1. táblázat. Földgáz és tűzifa felhasználás és költsége fűtési szezononként
Fűtési
szezon

Gáz
(m3)

Légszáraz
fa (q)
(felhasznált)

1999/2000

2347

75 890

75 890

2000/2001

1888

68 787

68 787

2001/2002

2479

99 039

99 039

2002/2003

2152

87 708

87 708

2003/2004

2615

120 726

120 726

2004/2005

1592

76 303

76 303

2005/2006

1768

90 378

90 378

2006/2007

1188

101 570

101 570

2007/2008

1368

2008/2009

518

30

20

74 359

44 000

118 359

2009/2010

31

65

80

16 155

135 000

151 155

2010/2011

477

55

48

71 914

153 000

224 914

Vásárolt
fa (q)

Gáz (Ft)

Felhasznált
fa költsége (Ft)

141 207

Összes
(Ft)

141 207

A táblázat értelmezéséhez néhány segítség:
● A napkollektort 2001. szeptemberében üzemeltük be, ez a
2001/2002 szezonban még nem sokat hozott a fűtésben, a megtakarítás a táblázatban nem szereplő áramfelhasználásban mutatkozott.
● 2003. októberében vettük használatba a tetőteret, megnőtt kb. 60
m2-tel a fűtött alapterület, ez látszik a 2003/2004. szezon gázfelhasználásán.
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● 2004. nyarán történt meg az épület hőszigetelése és a nyílászárók
cseréje, attól kezdve látványosan csökkent a gázfelhasználás.
● 2009/2010-ben gázt csak főzésre használtunk, ezért alacsony a
felhasználás, a költség viszont nem csökkent lényegesen, mert
akkor emelkedett a földgáz alapdíja 15 000 Ft/év mértékűre.
● A 2010/2011. szezonban február eleje óta gázzal fűtöttünk.
● Az „Összes Ft” oszlopban a főzésre használt földgáz (átlag havi
4 m3) költsége is szerepel.

Megtakarítások
A napkollektor belépésével megszűnt éjszakai (vezérelt) áramfelhasználásunk, mivel a használati melegvizet is a kollektor, illetve a fűtési célú
gáz, vagy a fatüzelés alkalmazásával állítjuk elő. Ugyanakkor a mosógéphez is ezt a melegvizet használjuk. Így számításaim szerint az első
teljes évben (2002) kb. 100 000 Ft volt a kollektor által az áramszámlán
megtakarított összeg, ami napjainkra – az azóta bekövetkezett áramár
emelkedések miatt – kb. 180 – 200 ezer Ft/év értékre tehető.
Tekintettel arra, hogy a kollektorból lejövő víz hőmérséklete – napsütés esetén – január-februárban is eléri a 65-70 ºC-t, ez jelentősen rásegít
a puffer tartály fűtéséhez télen is. Ez különösen érzékelhető a faelgázosító kazán alkalmazásakor: a napi felhasznált famennyiség – még 0 ºC
alatti külső hőmérséklet esetén is – a 80-100 kg-ról 60-70 kg-ra csökkent
(3-4 vödör fa helyett elég volt 2-3 vödör is).
A faelgázosító kazán használatával a fűtési és HMV költségben – a
gáztüzeléshez képest – a gázköltségben
● a 2008/2009 fűtési szezonban mintegy: 60 000 Ft,
● a 2009/2010 fűtési szezonban mintegy: 66 000 Ft volt a megtakarítás,
● a 2010/2011 fűtési szezonban a gáz költségéhez képest megtakarítás nem volt, mert „elvitte” részben az, hogy nem volt a korábbi évekhez hasonló – különböző forrásból származó – saját
kitermelésű „ingyen” fa (évente kb. 15 q), illetve a február-márciusi gázfelhasználás.

Általános megjegyzések
1. Faelgázosító kazán
A tűzifa – és minden biomassza (szalma, kukoricacsutka, fűrészpor) tüzelőanyag – égése 800-850 ºC-on történik, melynek során a keletkezett
füstgázban maradnak éghető anyagok. Az éghető anyagok a hagyományos berendezéseknél (cserépkályha, kandalló, vegyes tüzelésű kazán)
a füstgáz részeként együtt távoznak a kéményen át és nem hasznosulnak. A faelgázosító berendezéseknél az égéshez szükséges levegőt
több részletben elosztva vezetik a két részből álló égőtérbe. Ezáltal az
égés tökéletesebb és további hő szabadul fel. Így e kazánok hatásfoka
elérheti a 90%-ot, szemben a hagyományos berendezések 70-80%ával.
2. A tűzifa minősége, nedvességtartalma
A különböző fafajták fűtőértéke egymástól nem különbözik lényegesen,
nincs 10%-nál több eltérés például a nyárfa és a tölgy fűtőértéke között.
Lényeges azonban a nedvességtartalom. Egy frissen kivágott fa nedvességtartalma elérheti a 60%-ot is. Ezért nem érdemes télen fát vásárolni,
mert akkor általában a friss vágást árulják. A nyár elején megvásárolt fa
(amit télen vágtak) lényegesen szárazabb, de az akkor száraznak látszó
fa is még kb. 20%-ot veszít a súlyából a tüzelés megkezdéséig (október),
s még az is csak ún. „légszáraz” állapotú, tehát 14-15% a nedvességtartalma. A tüzelés folyamán nem csak nehezen gyújtható meg a nagy
nedvességtartalmú fa, hanem az égés folyamán fűtőértékének jelentős
részét e nedvességtartalom elpárologtatására használja fel és a kazán
hatásfoka jelentősen romlik, vagyis megnő a tűzifa felhasználás. Fentiek miatt ajánlják a kazángyártók a legalább két évvel korábban kivágott
tüzelőanyag felhasználását, mert az már várhatóan légszáraz állapotú
és jól tüzelhető.
3. A C24 gázkazán (cirko)
Üzemeltetés esetén folyamatosan égnie kell az őrlángnak, melynek gázfelhasználása napi 0,5; havi 15 m3, mely négyszer – ötször annyi, mint a
főzéshez felhasznált gáz.

Elkészült a Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv
A Kormány 2011. október 25-i ülésén elfogadta
Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági
Cselekvési Tervét1, melynek elsődleges célja a
lehető legnagyobb megtakarítás elérése a végső energiafelhasználásban a rendelkezésre álló
források hatékony felhasználásával.
Az Európai Unió tagállamainak az Európai Bizottság által meghatározott tartalmi és formai keretek betartásával Nemzeti Energiahatékonysági
Cselekvési Tervet készítenek a 2008-ban kezdődő 9 éves időszakra. Ezen időszak alatt összesen 9 százalékos elvárt energiamegtakarításra
törekednek a végfelhasználásban. Ennek megfelelően Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve azokat a már folya-

1

http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesiminiszterium/hirek/elkeszult-a-nemzetienergiahatekonysagi-cselekvesi-terv
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matban lévő és tervezett energiahatékonysági
intézkedéseket vázolja fel, amelyekkel a meghatározott ágazatok végső energiafelhasználása átlagosan évi egy százalékkal mérsékelhető
2008 és 2016 között.
A Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési
Terv végrehajtása érdekében született kormányhatározat meghatározza az egyes feladatok felelősét és határidejét. A kormány a Cselekvési
Tervet hamarosan benyújtja az Európai Bizottság
részére.
A jelentős fejlődési potenciállal rendelkező
zöldipar a megújuló energiaforrások fokozódó
felhasználása révén a jövő egyik fontos iparága
és kitörési iránya lehet a mezőgazdaság, a vidék
és tágabb értelemben a nemzetgazdaság számára. Az energiahatékonysági programok hozzájárulnak a hazai versenyképesség fokozásához.
Az e programok eredményeképpen megjelenő

piaci kereslet 2020-ig akár 80 000 új munkahely
megteremtését is elősegítheti. Az energia megtakarításon kívüli további járulékos hatások a
komfortfokozat növekedése, az alacsonyabb zajhatás, épületeken belül a karbantartási költségek
csökkenése, a hazai ingatlanvagyon értékének
növekedése.
A tervezett intézkedések közvetett célja, hogy
példájuk szemléletváltozást indítson el a társadalomban, melynek eredményeképpen az energia valós értéke tudatossá válik. Ez a szemléletváltozás
visszahat a természeti erőforrásokkal való bánásmódra, és így a környezetvédelmi, klímavédelmi és
fenntarthatósági törekvéseket is támogatja.
A Cselekvési Tervet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a közeljövőben közzéteszi a kormányzati honlapon.
(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
Kommunikációs Főosztály)
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MEGÚJULÓK

A nyári használati melegvíz termelés veszteségei
Dr. Balikó Sándor

okl. gépészmérnök, baliko@t-online.hu

Severnyák Krisztina

okl. építészmérnök, severnyakk@yahoo.co.uk

A 7/2006 TNM rendelet mellékleteiben olyan fajlagos értékeket
javasol, amelyeket mérések hiányában a hőveszteségek meghatározására számításba vehetünk. Felméréseink során számos olyan esettel találkoztunk, ahol a valóságos veszteségek
jelentősen eltérnek a javasolttól. Különösen nagy az eltérés a
központi HMV termelések esetén a nyári időszakban. A cikk az
eltérések legfőbb okait mutatja be.
*
The annexes of 7/2006 TNM regulation suggests unit values – at
the absence of measurements –�����������������������������
������������������������������
which can be taken into consideration to determine the heat losses during DHW production.
In the course of our surveys we met number of cases when the
real losses significantly differ from the the ones recommended.
Particularly, there is great difference in the cases of DHW production during the summer period. The article presents the main
reasons for the differences.
***
Egy lakótelepi (nem panel) blokk két db. négyszintes épületében,
ahol mérik a használati melegvíz (HMV) fogyasztást is, az alábbi
nyári fogyasztási adatokat mérték:
A épület

B épület

gázfogyasztás
m3/hó

HMV fogyasztás, m3/hó

gázfogyasztás
m3/hó

HMV fogyasztás, m3/hó

VI.

1944

28

1773

52

VII.

1717

25

1645

43

VIII.

1782

27

1643

36

Ha ezekből az adatokból kiszámítjuk a HMV termelés hatásfokát, az A épületre 7,9-8,3%, a B épületre 12-16% értéket kapunk.
Egy rendelőintézetben ötnapos mérést végeztünk. Itt – a kazánköri veszteségek csökkentése érdekében – egy villanybojler is
rásegít a rendszerre. A mérés eredményei és a számított hatásfok
az alábbiak szerint alakult:
Gáz
m3

Villany
kWh

HMV
liter

Bevtt hő
MJ

Hasznos
MJ

Hatásfok

2011. 05. 16.

27

30

840

1026

140,45

13,69%

2011. 05. 17.

41

8

1080

1422,8

180,58

12,69%

2011. 05. 18.

37

–

1070

1258

178,90

14,22%

2011. 05. 19.

25

27

800

947,2

133,76

14,12%

2011. 05. 20.

23

22

740

861,2

123,73

14,37%

Összesen

153

87

4530

5515,2

757,42

13,73%

Dátum

A számításokban a víz felmelegítésének hőmérsékletkülönbségét 40 ºC-ra vettük, ami kissé túlzott, de a jobb hatásfokok irányába
tolja el az eredményeket.
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Ezek a gyakorlatban nem kirívó értékek messze elmaradnak
a 7/2006 TNM rendelet mellékleteiben javasolt fajlagos értékekből
számítható hatásfok értékektől.
A rendelet alapján készített, és a gyakorlatban elterjedt modell
30 kWh/(m2év) fajlagos nettó HMV hőigényt javasol figyelembe
venni egy ilyen nagyságrendű lakóépületnél. Ehhez 12% cirkulációs veszteség és 2% tárolási veszteség társul, azaz a HMV készítés
éves fajlagos hőigénye 34,2 kWh/(m2év).
Esetünkben a HMV ellátás a fűtési rendszer osztójáról történik.
A fűtési rendszer fajlagos veszteségei felmérés alapján a modellel
számítva (télen, üzem közben):
hálózati veszteség		
1,6 kWh/(m2év)
szabályozási veszteség
9,6 kWh/(m2év)
tárolási veszteség		0
Nyáron nyilvánvalóan kisebb a fűtési rendszer vesztesége, hiszen csak az osztóig üzemel a rendszer, de egyelőre maradjunk
ennél a becslésnél. Ez a veszteség nyáron teljes egészében a HMV
termelést terheli.
Figyelembe véve továbbá, a hagyományos gázkazán Ck=1,15
értékű teljesítménytényezőjét, a HMV termelés modellel számított
fajlagos tüzelőanyag igénye nyáron 52,44 kWh/(m2év). Ezzel az átlagos hatásfok, ha nincs fűtési fogyasztás: 57,21%.
Láttuk, hogy ez egy durva, a legkedvezőtlenebb értékre vonatkozó becslés, de még így is lényegesen magasabb a tényleges méréseken alapuló hatásfok értékeknél. Az eltérés olyan nagy, hogy
érdemes annak okait keresni.

A fogyasztás változásának hatása
A 30 kWh/(m2év) fajlagos fogyasztás 65 m2 átlagos alapterületű lakások esetén 95-115 liter melegvíz fogyasztását jelenti naponta, lakásonként. Ez átlagban nem túlzó érték, de a nyári időszakban szinte nincs olyan nap, amikor ne lenne egy-két lakás üres, azaz a lakók
házon kívül vannak, így nem fogyasztanak. Gyakori, hogy csak egy
fő tartózkodik a lakásban, aki nem használ ennyi melegvizet.
Azokban a lakásokban, ahol felszerelték a melegvíz órákat,
megfigyelhető, hogy takarékoskodnak a melegvízzel, a korábbinál
lényegesen kevesebbet fogyasztanak. Ez ebben a házban is így
történt.
Ugyanakkor belátható, hogy a cirkuláció és a keveredés okozta
veszteségek nem változnak a fogyasztás csökkenésével, de általában a fűtési rendszer veszteségei sem. Emiatt a csökkenő fogyasztás a veszteségek relatív növekedését jelenti (1. ábra). Ezért sem
szerencsés a HMV termelés veszteségeit százalékos formában
megadni. Az ábrán látható, hogy esetünkben, ha a fajlagosok szerint számított fogyasztás 30%-kal csökken, ugyanebben az épületben a HMV termelés hatásfoka 7%-kal romlik akkor is, ha a tényleges veszteségek nem változnak.
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A HMV
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55%

zötti DN 100 méretű fűtési vezetékpár semmiféle szigeteléssel nem
rendelkezett. Számításaink szerint (amit a mérések nagyságrendileg igazoltak is) a fűtési vezetékpáron kb. azonos nagyságrendű
hőveszteség lépett fel, mint a cirkulációs vezetékeken.
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Fogyasztás a névlegeshez viszonyítva

1. ábra. A veszteségek alakulása a névlegestől eltérő
fogyasztások esetén

Cirkulációs veszteség
A német szabvány a használati melegvíz és cirkulációs vezetékhálózatra belső térben, szabadon vezetett csőre 11 W/m, horonyban vezetett csőre 7 W/m hőveszteséget enged meg úgy, hogy az
egész rendszerben a lehűlés legfeljebb 3 ºC lehet [2].
A 2. ábra három különböző átmérőjű csővezeték fajlagos hőveszteségét mutatja a hőszigetelés vastagságának a függvényében
akkor, ha a szigetelő anyag hővezetési tényezője 0,05 W/(m K), a
belső tér hőmérséklete 20 ºC, a csőben áramló víz hőmérséklete
pedig 55 ºC.
Jól látható, hogy a 11 W/m követelmény csak akkor érhető el,
ha a szigetelés vastagsága legalább a csőátmérővel megegyezik.
Meglévő épületeknél a hazai gyakorlatban még ilyennel nem találkoztunk.

A tényleges veszteségek nagyságrendjének becslésére egy erősen
leegyszerűsített modellt használtunk, elsősorban azért, hogy a változtatható paraméterek hatását értékelhessük. A modellben a jobb
megkülönböztethetőség érdekében a hőáramokat Φ-vel, a hőmen�nyiségeket pedig Q-val jelöltük.
A melegvíz tárolót egy tökéletesen kevert tartálynak tételeztük
fel, aminek hőmérséklete t, hőkapacitása pedig az (Mc)HMV szorzattal írható le (3. ábra). A tárolóból a ΦHMV melegvíz fogyasztás
mellett a hálózaton fellépő Φc cirkulációs hőveszteséget vesszük
ki. A HMV fogyasztás pótlására a Φh hidegvíz áramot visszük be, a
hőveszteség pótlására pedig a Φtáp hőáramot.

Φc+ΦHMV

tt
(Mc)HMV

(MC)HMV

Φtáp

Fajlagos hőveszteség, W/m

Fajlagos hőveszteség, W/m

30

DN 50
50
DN

20

3. ábra. A melegvíz tároló modellje

DN 100
DN

15

A tároló hőmérlege: 				

11 W/m
11

10

(Mc)HMV

5

0
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vastagsága,mm
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2. ábra. Belső térben szabadon vezetett csővezeték fajlagos
hővesztesége 55 °C hőmérsékletű víz szállítása esetén

A hőszigetelés nélküli vezetékek hővesztesége lényegesen nagyobb:
DN 25		
38,93 W/m
DN 50		
71,80 W/m
DN 100		
132,7 W/m
Találkoztunk olyan esettel is, amikor a tetőtéri kazán osztója,
amiről a bojler fűtése történik, a pincében volt. A HMV vezetékek
egy része a pincében szigetelve voltak, de a kazán és az osztó kö-
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Φh

DN
DN 25
25

25

dt
= Φtáp + Φh − ΦHMV − Φc
dτ

(1)

A tároló hőmérséklete a szabályozás beállítása szerinti t1 és
t2 hőmérséklet között változik attól függően, hogy a Φtáp fűtés bevagy kikapcsolt állapotban van-e.
Ha nincs fogyasztás, a ΦHMV=Φh=0.
A cirkulációs veszteséget jó közelítéssel állandónak tekinthetjük,
és az egyszerűsített modellben a fűtés áramát is annak vesszük,
ebben az esetben egyszerűen kiszámíthatjuk a ki- és bekapcsolási
időtartamokat. Fogyasztás nélküli esetben:

T2 =

(Mc)HMV ∆t
Φc

és

T1 =

(Mc)HMV ∆t
Φtáp − Φc

(2)

ahol Δt a az alsó és felső megengedett hőmérsékletérték különbségének abszolút értéke. Ezzel egy teljes periódusidő:
T=T1+T2 					
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A tárolóval csak a T1 időtartam alatt kell hőt közölni, ennek értéke
egy periódusban:
Qtáp=ΦtápT1 					

(4)

A töltés ideje alatt a kazánkör is üzemel, így annak a hőveszteségeit
is fedezni kell:
Qv=(kF)k(te-t0)T1 				

(5)

ahol (kF)k a kazánkör átlagos hőveszteség-tényezője, ami értelmezésünk szerit megmutatja, hogy a kazánvíz és a környezet közötti
egységnyi hőmérsékletkülönbség hatására mekkora hőveszteség
lép fel a kazánon. Mértékegysége kW/K, ha a hőmennyiségeket
mindenütt kJ-ban számoljuk, t0 a környezeti hőmérséklet.
A kisütés folyamán a kazánvíz te hőmérséklete tev értékre hűl
le, ezért a töltéskor ezt a hőveszteséget is pótolni kell:
−

tev = t0 + (te − t0 )e

( kF )k
T
( Mc )k 1

Qk=(Mc)k(te-tev) 				

66400
(Qtáp + Qv + Qk )
T

A felmérési adatokkal kapott eredmények:
a lehűlés (kikapcsolás) időtartama
55,73 perc
a felfűtés időtartama		
6,19 perc
a bojler felfűtésének hőigénye
37 156 kJ/periódus
a kazánkör hővesztesége		
743 kJ/periódus
a kazánkör lehűlése 70 ºC-ról
60,4 ºC
a kazánkör felfűtésének hőigénye
6023 kJ/periódus.

(6)

Ezekkel az eredményekkel a veszteségek fedezésére elfogyasztott tüzelőanyag 1188 MJ/nap. Ezzel a környezetbe távozó
hővel 6,11 m3 melegvizet lehetne termelni.
Az épületekben a napi HMV fogyasztás 1-2 m3 volt, így a számított hatásfok: 12,1-21,2%, ami nagyságrendben lényegesen közelebb áll a mért értékhez, mint a modellel számított 57,2%.

(7)

Irodalom

Egy periódusban a közelítő modell szerint a kazánnak a (4), (5)
és (7) képletek szerinti hőveszteséget kell pótolni. Mivel a T periódusidőt már kiszámítottuk, 1 nap pedig 66 400 sec-ból áll, a napi
tüzelőanyag-fogyasztás, ami csak a veszteségek pótlására szolgál
(nyáron): 					
Qbe =

Felméréseink alapján a bevezetőben említett társasházak
hőkapacitás és hőveszteség adatait elég jól meg tudtuk határozni,
ezért ellenőriztük, hogy modellünk nagyságrendben kiadja-e a számított hatásfok értékeket.

(8)

[1] 7/2006 sz. TNM rendelet
[2] Kónya T.: Használati melegvíz-termelés cirkulációs hálózatának
méretezése, Magyar Épületgépészet, LVII. évf. 2008/3. sz. pp.3538.
[3] Eördöghné Miklós M.–Lehmann J.: Használati melevíz ellátás, PTE
PMMK Épületgépész Tanszék előadásanyaga
[4] Beckmann, G.–Gilli, P. V.: A hő tárolása, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1987.

Hamis adatgyűjtés!
a FŐGÁZ Zrt. tájékoztatója
Az elmúlt hetekben számos ügyfelünk jelezte a Társaságunk ügyfélszolgálatán, hogy ismeretlen személyek a FŐGÁZ Zrt. nevében
otthonukban felkeresik őket, és személyes adataikra, illetve gázszámlatartozásukra vonatkozó kérdéseket tesznek fel. Információink szerint a hívatlan látogatók rögzítik ügyfeleink egyes személyes
adatait, kedvezményt kínálnak a gázdíjból, elkérik az utolsó számlalevelet vagy a gázdíj befizetését igazoló sárga csekket, majd általuk
igazolásnak nevezett, de ténylegesen földgázszolgáltató-váltásra
vonatkozó meghatalmazást iratnak alá olyan gyanútlan ügyfeleinkkel is, akiknek ténylegesen nincs szándékában, hogy a FŐGÁZ Zrt.
helyett más gázszolgáltató földgázellátását vegyék igénybe.
Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy ne engedjenek be lakásukba
senkit, illetve ne adják meg személyes adataikat, ne mutassák meg
Társaságunktól származó számlaleveleiket senkinek anélkül, hogy
meggyőződnének az Önöknél jelentkező személy pontos kilétéről,
tényleges megbízójáról és szándékairól.
Kérjük, aláírás előtt győződjenek meg az Önöknél jelentkező személy által aláírni kért iratok pontos tartalmáról, és
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amennyiben nincs szándékukban, hogy a FŐGÁZ Zrt. helyett
más gázszolgáltató földgázellátását vegyék igénybe, úgy földgázszolgáltató-váltásra vonatkozó iratot, meghatalmazást ne
írjanak alá!
A FŐGÁZ Zrt., illetve a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. elosztói
engedélyes (mint a gázmérő tulajdonosa) munkatársaival, vagy az
általuk megbízott személyekkel ügyfeleink alapvetően csak a gázmérő ellenőrzése, mérőleolvasás, valamint mérőcsere során, esetleg hibaelhárításkor találkozhatnak személyesen.
A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. munkatársai minden esetben
fényképes azonosítóval igazolják magukat. A leolvasás egy-egy felhasználási helyen minden évben szinte napra pontosan ugyanakkor
történik, amelynek időpontja az ügyfeleknek megküldött elszámoló
számlán található. A gázmérők leolvasását a Kft. által megbízott
személyek végzik, akik sorszámozott fényképes igazolvánnyal és
a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. megbízólevelével rendelkeznek.
Amennyiben a két okmány valódiságával kapcsolatban kétség merül fel, azok ellenőrzése a 477-13-10-es vagy a 477-11-80-as telefonszámon kérhető.
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MEGÚJULÓK

Baromfitrágya tüzelés magyarországi
műszaki megvalósíthatósága
Lesz-Müllek Károly okl. energetikai mérnök, karoly.lesz@erbe.hu
Eörsi-Tóta Gábor okl. gépészmérnök, gabor.eorsi@erbe.hu
Lorenzo Tieghi MSc Mechanical Engineer, ltieghi@tampieri.com
2010. március 24-e és 26-a között a Tampieri cég a Bologna melletti Faenzában található telephelyén tüzelési tesztsorozatot tartott,
melynek elsődleges célja a baromfitrágya felhasználásával történő
villamosenergia termelés lehetőségének vizsgálata, valamint annak
kockázatainak feltárásai voltak. A három nap alatt az emissziós értékeket független szakhatóságok folyamatos mérték. A tüzelőanyagból
valamint a keletkezett salakból vett mintákat akkreditált laboratóriumok vizsgálták. A kísérletsorozat végén megállapítást nyert, hogy a
baromfitrágya tüzelés műszakilag megoldható, habár a kazánba történő beadagolásának maximális aránya (keverési arány más biomas�szákkal) függ a trágya összetételétől.
*
The main objective of the project was the intention to find an application possibility of poultry-manure for power engineering purposes
in Hungary. A series of experiments were conducted by the Italian
company with the involvement of Hungarian consultants. Between
the 24th and 26th of March, 2010 a combustion test was carried out
in Faenza Biomass Power Plant, Italy. The purposes of this test were
to analyze the possibility of poultry-manure based power generation
in parallel with the exploration of risks. All the emission values were
continuously monitored by independent parties. Fuel and ash samples were analyzed by official laboratories. The results showed that
poultry-manure combustion is technically feasible however the input
ratio of that agricultural waste to the boiler is always a function of its
composition.
***
MVM ERBE Zrt. (ERBE) az MVM Zrt. (MVM) megbízásából megvalósíthatósági tanulmány szinten vizsgálta egy baromfitrágya tüzelésű erőmű magyarországi létesíthetőségét. Utóbbi vállalat mellett partnerként megjelent
továbbá az olasz Tampieri társaság, mint a technológiai know-how birtokosa; valamint a magyar Trigo-fix, mint a tüzelőanyag jövőbeli potenciális
beszállítója. A projekt elsődleges célja olyan lehetséges műszaki megoldás
meghatározása volt, amelynek segítségével az eddig kezeletlen baromfitrágya energetikai hasznosítása Magyarországon elérhetővé válik. A projekttől függetlenül, de az abban résztvevő Felek meghívásával többnapos
kísérletsorozat zajlott le az olaszországi vállalat biomasszákat tüzelő erőművében.

A baromfitrágya energetikai célokra való felhasználása
A baromfitrágya jelenlegi felhasználása Magyarországon
Hazánkban a baromfiállomány élelmezés olyan takarmánykeverékek alkalmazásával történik, amelyek 5-10 különböző baromfitápot tartalmaznak.
A kevert tápanyag bevitel eredményei a jól táplált szárnyasok, melyek 42.
napos korukig elérhetik a 2 kilogrammos súlyt is. A táplálás e módjának
velejárója a keletkező tetemes tárgyamennyiség. Egy felmérés szerint Ma-
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gyarországon évente a 40 milliósra tehető baromfiállomány kb. 230 ezer
tonna trágyát ad (alomanyag nélküli érték). Mivel a trágya eltávolítása az
alomanyaggal együtt történik – amely hazánkban általában szalma alapú
(tőzeg-, gabona- vagy hüvelyes szalma) – a keletkező mezőgazdasági melléktermékek összmennyisége az említett közel negyedmillió tonna
többszöröse. Ennek a biomassza keveréknek a nedvességtartalma 13 és
25% közé tehető. A keverék viszonylag magas nitrogén (tápanyag) tartalma miatt (1,2-1,8%) az almos szárnyastrágyát a mezőgazdaság a földekre
juttatja ki. A gyakorlatban ennek kétféle megvalósítása létezik. Egyik alkalmazása magában foglalja a baromfitrágya egyéb szerves hulladékkal
történő keverését követő komposztálását, melynek következtében a keverék nitrogéntartalma homogenizálódik. A komposzt ezután a földekre kerül.
A másik felhasználás során a trágyatárolóból – a szükséges tárolási idő
után – közvetlenül kerül ki a melléktermék (bekeverés nélkül) a termőterületekre. Hazánkban a maximális a termőföldre kijuttatható nitrogén men�nyiségét 170 kilogrammban korlátozzák hektáronként. Ebben az értékben
a legeltetés során a földterületre kikerülő trágya nitrogéntartalma is bennfoglaltatik. Az állattartó telepek szerves trágyával történő szakszerűtlen trágyázása környezetvédelmi károkat okozhat. A keletkező mezőgazdasági
melléktermékek megfelelő tárolása és kezelése szükségszerű.
A kezelés egyik módja az energetikai hasznosítás, melynek során a
trágyát biomassza tüzelésű kazánban égetik el, amely hőfelszabadulással járó folyamat. A kazánban hőátadás során gőzképződés valósul meg,
amely gőzturbinát hajt meg, melynek generátora villamos energiává alakítja át a turbina tengelyének forgási munkáját. A baromfitrágyát tüzelő kazánokra számos nemzetközi tapasztalat létezik, többek között az USA-ban,
az Egyesült Királyságban, Hollandiában és Japánban is. Ezek a kazánok
jellemzően mozgórostéllyal épültek, alapvetően a tüzelőanyag fizikai tulajdonságai és a méretből adódó gazdaságossági okok miatt. A szalmás
baromfitrágya fűtőértéke kb. 13,8 MJ/kg (a nedvesség és karbon tartalmak
alapján) és átlagosan 20-25% tömeg hamu tartalommal rendelkezik. A nitrogén tartalma széles tartományban változhat, vizsgálatok alapján 1,4 és
2,9 g/MJ között mozog.
Az állati vagy mezőgazdasági melléktermék alapú hulladékokból termelt villamos energia a kötelező átvételi tarifa (KÁT) rendszerben értékesíthető. A magyarországi, valamint olaszországi erőművek még megújuló tüzelőanyag tüzelése esetén (50 és 100 MWth közötti bemenő hőteljesítmény
mellett) is szigorú emissziós értékek betartására kötelezettek (1. táblázat).
Ideális esetben a keletkező hamu termékként értékesíthető.

Baromfitrágya kémiai elemi analízise
A tüzelőanyag kémiai összetétele határozza meg annak fontosabb tulajdonságait, valamint alapot ad a kazán és a füstgáz tisztítási technológia
tervezéséhez. Az olasz kísérletekhez a szárnyastrágyát két forrásból szállították be. A két forrásból származó biomassza keverékek elemi analíziseit
(2. táblázat) akkreditált laboratórium végezte. Mindkét beszállítótól pulykatrágya alapú keverék érkezett, azonban azok alomanyagai különböztek
(faapríték és rizs pelyva). A teszt során a pelyva alapú alomanyag mennyi-
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1. táblázat. Magyarországi technológiai kibocsátási- és olaszországi
napi átlagos emissziós határértékek valamint a BAT ajánlások
Légszennyező
megnevezése

Emissziós határérték Magyarországon [mg/Nm3]

Emissziós határérték Olaszországban [mg/Nm3]

B.A.T.
[mg/Nm3]

Összes szilárd anyag

50

10

5-20

Szén-monoxid (CO)

250

50

50-250

Nitrogén-oxidok (NO2ban kifejezve)

400

200

170-250

Kén-dioxid és kén-trioxid
(SO2-ban kifejezve)

200

50

200-300

Kloridok (vízben oldhatóak, HCl-ban kifejezve)

200

10

5-25

Fluoridok (vízben oldhatóak, HF-ban kifejezve)

30

–

–

sége a keverékben (2. forrás) a kazán számára soknak bizonyult (75% szilikát tartalom a hamuban) és az égőtérbe a beadagolását le kellett állítani
a felületek védelme érdekében. A salakanyagok között található olyan is,
amelyek olvadáspontja alacsony és megolvadva a rostély felszínén található lukakat eltömíti, ami a tűztérbe alulról beáramló levegő mennyiségének csökkentését okozza, amely kihat a gőztermelésre, és befolyásolja a
berendezés hatásfokát. A rizspelyva olvadáspontja 800 és 900 ºC között
található.
2. táblázat. Nedvesség és hamumentes biomasszák a két forrásból
Alkotó neve
Szén

Biomassza az 1. forrásból

Biomassza a 2. forrásból

47,45

48,42

Hidrogén

6,53

6,58

Oxigén

39,45

39,18

Nitrogén

5,23

4,63

Kén

0,67

0,65

Klór

0,67

0,54

A faapríték alomanyag tüzeléstechnikai szempontból használhatóbb,
mint a rizspelyva. Annak ellenére, hogy nedvességtartalma 35 és 40% között található, a hamutartalma 15-20%. A rizspelyva ugyanezen értékeire
22-25%, valamint 8-10% teljesülnek. A tüzelési kísérlet három napja során
a csirketrágyát egyéb mezőgazdasági melléktermékekkel tüzelték el úgy,

hogy a keverési arányok a teszt napjai során változtak. A faenzai biomas�sza erőmű hosszútávú múltbéli tüzelési tapasztalattal rendelkezik hús- és
csontliszt, szőlőmag őrlemény, valamint törköly maradványok tüzelésében.
A csirketrágya alapú biomassza keverékek egyenlő arányú beadagolásával
a tüzelési teszt három napja során a mix aránya az összes bevitt tüzelőanyagban 20, 40, majd 30%tömeg-os volt.
A faenzai biomassza erőmű kazánja ún. mozgó rostélyos kivitelű,
amely lehetővé teszi a viszonylag magasabb nedvességtartalmú szerves
tüzelőanyagok égetését is. A salak a rostély alatt található elvezetőbe hullik. A rostély alól befúvott elsődleges égési levegő előmelegítésének mértéke a tüzelőanyag nedvességtartalmának függvényében történik. A másodlagos, illetve harmadlagos égési levegők beáramoltatása különböző
helyekről van megoldva az eltérő hőmérsékletű zónákba, így optimalizálva
a tüzelést. Az égőtér méretezése során szempont volt a hosszabb égési
idő a szén-monoxid keletkezés elkerülése érdekében.

A csirketrágya tüzelési tesztje
Az égési rendszer termodinamikai jellemzői
Az olasz partner erőműve három biomassza tüzelésű kazánt és azok kapcsolt erőművi technológiáit foglalja magában. Az említett kazánok általános tüzelőanyaga állati eredetű liszt, valamint szőlőipari melléktermékek
keveréke (törköly és szőlőmag őrlemény). A vállalat alkalmanként tüzelési
teszteket hajt végre egyéb potenciális tüzelőanyagokkal (pl. kukoricaszár)
változó arányú és kazán terheltségű eltüzelésével. Az egyes kazánoknak
külön gőzturbinái vannak. A csirketrágya próbatüzelése az M50 jelű (legnagyobb tüzelési teljesítményű) kazánban zajlott. A tüzelőanyag fogadó
és adagolórendszer két különböző forrásból adagolja az üzemanyagot az
égőtérbe (az állati eredetű melléktermékek tárolása külön, szabályozott
körülmények között történik). Az alap tüzelőanyag eltüzelésével nominális üzemállapotban 65 t/h gőz keletkezik; azonban a gőzturbina maximális
gőznyelése elérheti a 75 t/h-t. A tüzelési teszt során alkalmazott különböző
minőségű és tulajdonságú biomasszák alkalmazása miatt átlagosan a kazánból 63 t/h gőz áramlott a turbinára teljes terhelésen (1. ábra). A termelt
gőz 60 barg nyomású és 475 ºC hőmérsékletű.
Környezetvédelem
Az 1. táblázatban jól látható, hogy az olasz emissziós határértékek szigorúbbak a magyarországiaknál, a fluoridokra vonatkozó előírásokat leszá-
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1. ábra. A gőz tömegáramának ingadozása a próbatüzelés 3 napja során a napi átlagok feltüntetésével
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2. ábra. A szén-monoxid kibocsátás pillanatnyi mennyisége háromszor lépte át a napi határértéket

mítva. A faenzai biomassza erőműben a füstgáztisztító rendszer a következő tulajdonságú részegységekből épül fel:
● A füstgáz szállóhamu és pernye tartalmának egy részét zsákos
szűrő távolítja el. A szűrő után a portartalom 10 mg/Nm3 alá csökken. Az alkalmazott zsákos szűrő egyszerűen cserélhető és karbantartható. A hőhatás által okozott sérülések elkerülése végett a
szűrőbe sűrített levegő (6 barg) segítségével vízet porlasztanak be.
A rendszer névleges működési hőmérséklete 140 ºC.
● A kazán tüzeléstechnikai kialakítása képes a keletkező CO mennyiségét határérték alatt tartani (50 mg/Nm3).
● A NOx kibocsátás szabályozása (200 mg/Nm3) tűztéri kialakítással,
valamint ammónia beadagolásával történik.
● Az SOx (50 mg/Nm3), HCl (25 mg/Nm3) és HF (magyar előírásokban
max. 30 mg/Nm3) emissziós kibocsátásainak határértékek alatt tartása a megfelelő tüzelőanyagok felhaszná-lásával biztosíthatóak.
A kvencs torony lehűti a füstgáz hőmérsékletét is, és a beadagolt
mészkő szuszpenzió hozzásegít a SOx emisszió csökkenéséhez.
Az erőműben keletkező salak és hamu melléktermékként értékesíthető a cementiparban. A próbatüzelés során a következő légszennyező
koncentrációkat mérték: szállópor (szilárd részecske), szén-monoxid, nitrogén-oxidok, kén-oxidok, kloridok és fluoridok. A füstgázból és a salakból
vett mintákat hivatalos szervek és laboratóriumaik vizsgálták meg, amelyek
többek között a dioxinokat és a nehéz fémeket keresték analíziseik során.

A próbatüzelés eredményei
Az előzőekben felsorolt légköri szennyezőanyagok közül egyedül a pillanatnyi szén-monoxid kibocsátási mennyiség haladta meg a napi határértéket, a 26-ai napon, összesen háromszor (2. ábra). A mérések alapján megállapítható, hogy a CO kibocsátási értékek általánosságban emelkedtek az
alap tüzelőanyag égetése soráni emisszióhoz képest; azonban határérték
túllépésre az említett három pillanatnyi esetet leszámítva, nem került sor.
Vizsgálatokból megállapítható, hogy a tüzelőanyag nem megfelelő előkészítése volt felelős a három túllépésért.
A rizspelyva tartalmú csirketrágya beadagolása a próbatüzelés 3. napján említett okokból megszűnt.
A próbatüzelés időtartalma alatt nem mutatkoztak jelentősebb gondok
a különböző szennyezőanyagok emisszióinak mennyiségével. A salakból
és a füstgázból vett minták hivatalos laboratóriumi analízisei nem tudtak
a dioxinokkal, furánokkal, aromás policiklusos szénhidrogénekkel és nehézfémekkel kapcsolatosan az átlagostól eltérő értékeket kimutatni. A tü-
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zelőanyag ellátó rendszer a tüzelési teszt három napja alatt kifogástalanul
működött. A kazán felületei számára potenciális veszélyforrás lehet a rizspelyvából keletkező salak szilikát tartalma.

Lehetséges magyarországi alkalmazás
Az olaszországi tüzelési teszt bebizonyította, hogy nagy sűrűségű, csirketrágya alapú biomassza stabil tüzelése 40%tömeg-ig minden különösebb
nehézség nélkül lehetséges. Az erőmű által termelt villamos energia a
kötelező villamos energia átvételi rendszer keretén belül értékesíthető, tekintve, hogy mezőgazdasági, illetve állattartási mellékterméknek minősül a
tüzelőanyag. Magyarországon a mezőgazdasági hulladékok, mint pl. szárnyas (többségében csirke) trágya fenntartható kezelése vagy feldolgozása
még megoldásra vár. Hazánk elkötelezett az EU-s direktíváknak megfelelő módon, az energiatermelésben (villamos energia és hő) szerepet kapó
megújuló források növelése iránt, így a szárnyastrágya energetikai hasznosítása innovatív megoldásnak ígérkezik. Habár a szárnyasállat tartás
különbözik Magyarországon – főként az eltérő alomanyag használatában,
amely általában szalma – megfelelő kazánkialakítás és hozzátartozó füstgáztisztító berendezések alkalmazásával magasabb bevitt szárnyastrágya
arány is elképzelhető, az emissziós határértékek betartása mellett.

Konkluzió
A próbatüzelés eredményei meggyőzően bizonyították, hogy a
szárnyastrágya valós tüzelőanyag és akár 40%tömeg-ig eltüzelhető más
biomasszával keverve, abban az esetben, ha az alacsony hamuolvadásponttal rendelkező alomanyag összetevők (pl. rizspelyva) kis mértékben
találhatóak meg benne. A magyarországi alkalmazás előtti szükséges
lépcsőfok a hazai szárnyastartás alapján keletkező alapanyag (szalma
alomanyaggal) erőművi mennyiségben történő próbatüzelése 40%tömeg-nál
nagyobb arányban.
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TÖ RTÉ N E LM I V I S S ZATE K I NTÉ S

Magyarország villamosítása

1

Dr. Kovács Károly Pál

1. Bevezetés: Magyarország villamosításának kérdését az utóbbi
évtizedekben gyakran vitatták. Ez természetes is, ha arra gondolunk,
hogy a villamosítás kérdése mindenütt a világon egy vonalban állott
a modern kultúrember életszínvonalának kérdésével. Jól-rosszul azt
szokták mondani és ez immár közhelynek tűnik, hogy egy ország,
illetve nép kulturális színvonalát a villamosítás mértéke mutatja. E
tekintetben, ha országos számokat nézünk, különösen a kisebb területű erősen iparosított országok vezetnek. Az inkább mezőgazdasági beállítottságú országok a dolog természeténél fogva villamosítás
terén rosszabb eredményeket mutatnak. Ez magától értetődőnek
látszik, hiszen a mezőgazdasági területek fogyasztása, helyesebben a lélekszámra eső fogyasztás sohasem érheti el a kimondottan
ipari országok egy egyénre eső fogyasztási számait. Magyarországon az 1947. évben kereken 1700 millió kWórát fejlesztettek és kerek 9 millió lélekszámot feltételezve az országban, az egy fejre eső
áramfejlesztés értéke 183 kWóra. Ugyanakkor pl. az Északamerikai
Egyesült Államokban ez az érték a hazai értéknek kb. tízszerese,
de még a hatalmas területe miatt és nagy területein mezőgazdasági
Szovjetunióban is kb. 40%-kal magasabb a villamosáram termelési
fejkvóta, mint hazánkban. Különösen szembeötlő azonban, hogy országunk nagyságához képest túlméretezett Nagybudapest egymaga
lefölözi az áramfejlesztés, illetve felhasználás zömét és így a vidéki városainkban és egész, különösen községeinkben a villamosítás
ügye meglehetősen rosszul áll. Nagybudapest ugyanis egymaga az
egész ország áramtermelésének, helyesebben áramfogyasztásának
1/3-át képviseli, amivel szemben e területre koncentrált lakosság létszáma kb. 1 200 000-re tehető. Budapesten, illetve Budapest környékén az egy fejre eső fogyasztás száma 470 kWóra egy évben,
Nagybudapesten kívül eső területen országos átlagban tehát 140
kWóra évenként és fejenként. Ha azonban mezőgazdasági vidéken
megnézzük a tényleges áramfogyasztás évi értékét, akkor az nagy
átlagban nem lépi túl az 50 kWórát, fogyasztóhelyenként. Mindezek
a számok némi betekintést engednek abba, hogy Magyarországon a
villamosítás ügye rosszul áll és országunk jövő fejlődésének képében
a villamosításnak nagy helyet kell hagynunk. A villamosítás kérdése
a felhasználás helye és célja szerint élesen megkülönböztetendő az
ipari felhasználás és a háztartási felhasználás szerint. Mielőtt erre
vonatkozóan fejtegetésekbe bocsátkoznánk, meg kell vizsgálni a villamosítás helyzetét jelenleg Magyarországon mind a termelés, mind
a fogyasztás oldalán.1
2. Magyarország áram termelési egységei és hálózata: Ha Magyarország villamosítási térképére rátekintünk, azonnal szembeötlik, hogy a legerősebben villamosított része Magyarországnak az
északi határtól délre mintegy 50 km-re húzható vonal és az északi
határ között elterülő területsávnak a nyugati országhatártól a keleti
országhatárig terjedő részére esik. Ez a megállapítás természetes
1

A Magyar Energiagazdaság I. évfolyamának 1. számában 1948-ban megjelent
cikk rövidített változata. Teljes terjedelemben a www.ete-net.hu honlapon
olvasható.
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magyarázatot nyer akkor, ha megnézzük, hogy e területsávba milyen
szénbányatelepek, illetve ipari gócpontok esnek. Nyugatról elindulva
Sopron, Brennbergbányával, Magyaróvár, Moson, Győr, Komárom,
tatabányai bányavidék Bánhidával, dorogi bányavidék Lábatlan és
Nyergesujfalui ipartelepek, Nagybudapest, Vác, hatvani szénvidék,
salgótarjáni szénvidék és ipartelepek. Miskolc-Diósgyőr, ózdi szénvidék és ipartelepek. Az itt felvázolt vonulat alkotja Magyarország villamosításának gerincét. Ezen kívül egy helyre összpontosítva csak
a pécsvidéki szénbányákra támaszkodó villamos erőműveket láthatjuk. Azok a vidéki városaink, amelyek nem tartoznak bele ezekbe a
körzetekbe, maguk rendelkeznek kisebb jelentőségű villamos erőművekkel. A Dunántúlnak a Balatontól északra fekvő ipari háromszögében Ajkán, Várpalotán, Fűzfőn, Veszprémben vannak még számottevő áramfejlesztő telepeink.
Kicsit részletesebben sorra véve most már egyrészt áramfejlesztő erőműveinket, másrészt a hozzájuk tartozó együttműködő
távvezetékhálózatot, a következőket láthatjuk: hazánk legnagyobb
ipari gócpontja Budapest, amelynek áramellátását a Budapest–
Kelenföld-i erőmű a Bánhida–Budapest-i 100 kV-os távvezetéken
át együttműködő bánhidai és tatabányai erőművek szolgáltatják.
Ezeknek az erőműveknek az üzemszerű együttes teljesítőképességét, amellyel Budapest rendelkezésére állanak 160 000 kWra tehetjük. Ugvanakkor Budapesten a Budapest Székesfőváros
Elektromosműveinek 30 000 kW teljesítmény áll rendelkezésére
régebbi erőművekben, illetve erőműrészekben. Fenti teljesítményt
az együttműködő erőművek másirányú energiaszolgáltatás mellett
adják. Így a bánhidai erőmű áramot szolgáltat a Bánhidától nyugatra húzódó 100 kV-os távvezetéken át Győrnek, illetve Győrön
keresztül a Sopronig és délre Celldömölkig terjedő vidékekre, a tatabányai erőmű pedig a tatabányai ipartelepek áramellátásán kívül
villamosenergiát szolgáltat nagykiterjedésű dunántúli területeknek.
Bánhida összes teljesítőképessége üzemszerűen kb. 62 000 kW,
Tatabánya teljesítőképessége 34 000 kW, Dorog 15 000 kW teljesítménnyel áll rendelkezésre. A salgótarjáni erőmű, amely a salgótarjáni ipari üzemeket látja el villamos energiával, ezen kívül a Salgótarjánból kiinduló Hatvan–Szolnok-i 60 kV-os távvezeték részére,
illetve az abból kiágazó vidéki villamosítás számára szolgáltat energiát. A Salgótarján–Vízválasztó-i erőmű üzemszerű teljesítőképessége 15 000 kW. A miskolci és ózdi iparvidéknek az erőművei tisztán saját célra szolgáltatnak energiát, de a diósgyőri erőmű együtt
működik a borsodi szénbányák szeneinek felhasználására létesült
kisebb jelentőségű barcikai erőművel. A barcikai erőmű üzemszerű
teljesítőképessége 4500 kW. A dunántúli erőműveink közül a legnagyobb az ajkai erőmű, amelyik alumíniumgyártás céljára szolgáltat
gőzt és villamosáramot és amelynek üzemszerű teljesítőképessége
40 000 kW.
Ez az erőmű összeköttetésben áll a Várpalota–Pét–Fűzfő rendszerrel, ahol Pétnek saját használatra van erőműve, Várpalotának
pedig kb. 5000 kW üzemszerű teljesítményű közhasznú erőműve
van, amely a várpalotai lignit eltüzelésére épült. A pécsi iparvidé-
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ken vannak a pécsújhegyi, komlói és mázai erőművek, amelyeknek
együttes teljesítőképessége 17 000 kW-ra tehető. Fentiekkel egész
rövid összefoglalásban a teljesség igénye nélkül leírtuk fontosabb
villamoserőműveinket. Ezeken felül számos városnak, illetve községnek van erőműve, amelyek közül a fontosabbak a következők: Szombathely, Nagykanizsa, Kaposvár, Székesfehérvár, Győr, Kecskemét,
Szeged, Békéscsaba, Debrecen, Nyíregyháza. Ezeknek az erőműveknek együttes teljesítőképessége 30 000 kW-ra tehető. A felsorolt
erőművek jelentéktelen Diesel nyersolaj gépegységektől eltekintve
széntüzelésre vannak berendezve.
Magyarország csekély számú üzemben lévő vízi erőműve közül
meg kell említeni a Dunántúlon Ikervár erőművét, amely a Rába folyónak vízi erejét használja ki és az Északkeleti-Magyarország-i iparvidéken lévő kesznyéteni vízierőművet, a felsődobszai erőművet és
a gibárti erőművet, amelyek a Hernád folyó vízi erejét hasznosítják.
Ezeknek a vízierőműveknek az összes teljesítőképessége nem haladja meg a 10 000 kW-ot. A Tassi vízerőmű a csepeli holtág duzzasztott vizét használja fel. Ez a vízerőmű csak a Duna alacsony,
vagy közepes vízállása mellett szolgáltat energiát.
Magyarországnak jelenleg nagyteljesítményű együttműködésre
alkalmas hálózata egyedül a Bánhida–Budapest, illetve Bánhida–
Győr-i távvezeték. Nagyfeszültségű távvezeték még a fentiekben
említett Salgótarján–Szolnok-i vezeték, amelynek azonban csak az
egyik végén Salgótarjánban van erőmű, valamint a háborús események következtében teljesen tönkrement és használaton kívül helyezett Tatabánya–Veszprém-i 60 kV-os távvezeték.
Magyarországon a vidéki villamosítás a legtöbb esetben 35, 20
és 15 kV-os feszültség mellett történt. A villamosítási térképre vetett
egyetlen pillantás nagy üres foltokat mutat, látni kell, hogy a vidéki
villamosítás az ország nagy területein igen visszamaradt állapotban
vannak. Néhány példát kiragadva láthatjuk Zala vármegyét, a Balatontól délre eső részt, az egész Duna–Tisza közét, az Északi Felvidékeinken több nagy területet, így az Ipoly és a Zagyva völgye között
a Budapest–Hatvan-i vasútvonaltól északra terjedő területen, vagy
az Ózd–diósgyőri iparvidéktől északra terjedő terület. Igen mostoha
villamosítási viszonyokat látunk egész Tiszántúlon. A következőkben
foglalkozni kívánunk a közeljövő feladataival, mind az áramtermelés,
mind az elosztás szempontjából.
3. Erőműveink fejlesztési terve: Országos jelentőségű erőműveink
legnagyobbrészt teljesítőképességük határáig vannak igénybevéve
és különösen a háború alatt erőszakolt üzemmenet mellett a kazántelepeik állapota ad aggodalomra okot. Ez a körülmény vezette erőműveink felelős vezetőit arra, hogy az elmúlt évben a telepeik műszaki
állapotát a lehető legjobb fokra emeljék. Ezek a felújítási munkálatok
valóban megnövelték nagyobb erőműveink üzemkészségét, de a teljesítmények tekintetében a régi állapot megmaradt. Ezért van igen
nagy jelentősége az erőműveink közötti együttműködés minél szélesebb alapokon való kiépítésének, mert ezzel az egy-egy erőműre
eső gépi tartalékot országos viszonylatban lényegesen jobban lehet
kihasználni. Ezért elsősorban arra kell törekedni, hogy az újonnan
épülő erőművek mellett az erőműveknek minél tökéletesebb együttműködését biztosítsuk. Mielőtt ennek a kérdésnek taglalására rátérnénk, nézzük meg, hogy milyen nagyobb új erőműépítkezés, vagy
nagyobbszabású erőműbővítés van folyamatban, illetve tervbe véve
országunkban és hogy melyek azok a feladatok, amelyek e téren a
hároméves terv folyamán megoldásra várnak.
a) Mátravidéki erőmű. Ez az erőmű, amely Hatvantól északra Lőrinczi község mellett a háború folyamán felépült, elsősorban
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az erőmű és Budapest között kiépült 100 kV-os kooperációs
hálózat segítségével Budapestet volt hivatva árammal ellátni.
Ezt az erőművet, valamint a távvezetéket az épületek kivételével lebontották és jóvátételben elszállították. Ennek az erőműnek az újjáépítése folyamatban van és az első 32 000 kW-os
gépegységével előreláthatóan 1949. év végére fog elkészülni.
Ugyanekkorra, vagy még ezt megelőzően megépül az ös�szekötő távvezeték is. A Mátrai erőmű, amelyik az egészen
silány minőségű mátrai lignitet tüzeli el kazánjaiban, tervezett
kiépítésében először 96 000 kW teljesítményre, második fokozatban 128 000 kW teljesítményű lesz. A hároméves terv
végéig a legjobb esetben a végső kiépítésinek a fele állhat
rendelkezésre.
b) A Weiss Manfréd-gyár nagynyomású erőműrésze, amelyet
ugyancsak jóvátétel fejében szállítottak el. Ennek az erőműrésznek az újjáépítése folyamatban van és a jövő év közepéig
várható üzembehelyezése azt jelenti, hogy 1949. telén Budapest Székesfőváros és kooperáló erőművei 15 000 kW teljesítményszükséglettől tehermentesülnek.
c) Az újjáépített komlói erőmű 7500 kW üzemszerű teljesítmén�nyel a közeli napokban kerül üzembe. Ennek az erőműnek a
gépeit is jóvátétel fejében szállították el.
d) Diósgyőrött befejeződik a harmadik porszénkazán építése, ami
által a diósgyőri ún. keleti erőmű teljesítőképessége üzemszerűen 2500 kW-tal növekszik. Ugyanitt felállításra kerül a nyugati
erőműben két darab 20 tonna/óra teljesítményű gőzkazánból
és 2 db 4000 kW teljesítményű gőzturbinából álló erőműrész,
amely eredetileg Pét, illetve Nagyvárad részére készült, ami által Diósgyőr újabb 7000 kW-os jóhatásfokú erőműhöz jut. Fenti
munkálatok folyamatban vannak és előreláthatólag 1948. év
őszére befejezést fognak nyerni.
e) Tervbe van véve Ózdon egy kb. 9000 kW tel-jesítőképességű
erőműrész felállítása.
A d) és e) pont alatt felemlített erőműbővítések kérdése jelenleg
különböző fórumokon tárgyalás alatt áll és így a végleges kép még
nem alakulhatott ki, de a későbbiek folyamán ennek az iparvidéknek áramellátási kérdésére még röviden vissza kívánunk térni. Mindezekből látszik, hogy a hároméves terv során felvetett erőmű beruházási munkák közül egyedül a Mátravidéki erőmű képvisel igazán
nagyszabású önálló teljesítményt. Az országban ezen felül tervbe
vett erőműépítkezések vagy bővítések helyileg igen fontosak, de országos szempontból nézve kisebb jelentőségűek. A következőkben
a Mátravidéki erőmű építésével kapcsolatban kissé részletesebben
kívánjuk ismertetni a budapesti együttműködő hálózat kifejlesztésének a tervét, amely egyúttal az első nagyszabású magyarországi
együttműködő hálózatot jellemzi.
4. A budapesti együttműködő hálózat fejlesztési terve és országos együttműködő hálózattá történő kifejlesztése:
Mint már a korábbiakban említettük, Bánhida, Tatabánya és Budapest Székesfőváros jelenleg is együttműködnek. Ebben az együttműködésben legnagyobb szerepet a bánhidai erőmű és a budapesti
kelenföldi erőmű visznek. A mátrai erőmű megépülésével az együttműködő rendszer fogyasztói súlypontja ugyan Budapesten marad,
de az áramfejlesztés szempontjából a Bánhida–Tatahánya-i erőművek mellett, a mátrai erőmű fogja a főszerepet vinni. Budapestkelenföldi erőműve a mátrai erőmű teljes kiépülése után csak mini
forgó tartalék fázisjavítás szempontjából, helyesebben a meddő teljesítmények fejlesztésének tekintetéhen fog számításba jönni. Ezt
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az együttműködő rendszert erősíti a legközelebbi jövőben megépülő
Dorog–Tatabánya-i 60 000 V-os együttműködő vezeték, amely tehát
Dorog erőművét is beilleszti a budapesti együttműködő rendszerbe.
A hároméves terv során meg fog épülni az ajkai erőműnek, amely
jelenleg teljesen izoláltan áll, az országos hálózatba való bekapcsolása 100 kV-os távvezeték közbenjöttével. Az ajkai erőmű, amelynek
3 gépegysége egyenként 18 000 kW-al áll rendelkezésre, a jelenlegi,
de az alumíniumipar felfejlesztése esetén bekövetkező helyzetben
is kb. 18 000 kW szabad tartalékkal fog rendelkezni, amelynek kihasználása az együttműködő hálózaton át nagy mértékben hozzájárul a mind nyomasztóbbá váló teljesítményhiány leküzdéséhez. Az
ajkai erőműnek a Bánhida–Győr-i 100 kV-os kooperációs vezetékkel
való összekötését az országos szempontok figyelembevételével nem
az Ajka–Győri legrövidebb vonalon kívánják megépíteni, hanem az
Ajka–Marcaltő–Győr nyomvonalon, ami által a Marcaltőn létesíthető
alállomás segítségével az ugyancsak nehéz helyzetben lévő Északnyugat Magyarország-i villamosítás teljesítményigényét könnyű
szerrel lehet kielégíteni. A mátravidéki erőmű együtt fog működni a
lőrinczi alállomásán át a Salgótarján–Szolnok-i távvezeték rendszerrel. A hároméves terv nyomán tehát kialakulni látjuk azt a nagyszabású együttműködő hálózatot, amely most már magában fogja foglalni
a Dunántúlnak, Budapestnek erőműveit és a mátravidéki erőművel
összeköttetésben az azzal együttműködő salgótarjáni erőművet is.
A hároméves terv végrehajtása után tehát a következő erőművek dolgoznak ugyanabba a hálózatba: Várpalota, Pét, Ajka, Győr, Bánhida,
Tatabánya, Dorog, Budapest-i erőművek, mátravidéki erőmű, Salgótarján. A hároméves tervbe felvettük volt a mátravidéki erőműnek
Diósgyőrrel és Diósgyőrön keresztül, Ózddal való összeköttetését
is. Azonban ennek az összekötő vezetéknek Lőrinczi és Diósgyőr
közötti szakasza csak a hároméves tervet követő években fog kiépülni. Ugyanis a mátrai erőmű első gépegységének teljesítménye
majdnem teljes egészében a Főváros részére és kisebb részében
a Salgótarján–Szolnok-i rendszer részére kell rendelkezésre álljon.
A második gépegység üzembehelyezése azonban csak a 3. tervév végére várható, amiért a Diósgyőr–Ózd-i iparvidéken már most
érezhető és az elkövetkező évek folyamán a termelés csökkenését
előidéző villamosenergiahiányt a fentebb leírt helyi jelentőségű erőműbővítésekkel kell fedezni és ennek megfelelően a mátrai erőmű és
Diósgyőr közötti távvezeték-szakasz építése későbbi időre marad.
Azonban a Miskolc–Ózd-i iparvidéknek az áramellátását még a fent
említett erőműbővítések esetén is csak akkor lehet teljes mértékben
biztosítani (és ez acéltermelésünknek rendkívüli érdeke), ha Ózdot
és Diósgyőrt már a hároméves terv folyamán teljesítőképes 100 kVos távvezetékkel kötjük össze. Itt kell megemlíteni az ózdi erőműnek, illetve ipartelepnek az amúgyis nehéz helyzetét, mert jelenleg
42 periódussal van üzemben és a 42 periódusról 50 periódusra való
áttérés egyedül az itt leírt erőműbővítés, illetve távvezetéképítés
végrehajtása során válik egyáltalán lehetségessé. Látni kell, hogy
az ózdi iparvidéknek a Mátra–Diósgyőr-i távvezeték építése után
az országos hálózathoz való csatlakozása teljessé teszi az országos nagyszabású viszonylatban együttműködő hálózatunkat. Az
együttműködésnek ez a nagvszabású kiépítése számos műszaki
és energiagazdasági kérdést vet a felszínre, amelyeknek megoldása az együttműködő rendszer kiépítésével együtt megoldásra vár.
Ezeknek a kérdéseknek a legjelentősebbjeit röviden vázolni kívánjuk: a) Az egész rendszer relékérdését tudományos alapon meg kell
vizsgálni és ezzel kapcsolatban a védelmet a legkorszerűbben kell
megoldani. Feltétlenül fel fog merülni újra a mereven földelt 0 pont,
vagy az oltótekercsen át való földelés kérdése. Az előbbi esetben
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múlhatatlanul szükségessé válik a gyors visszakapcsolás Amerikában bevált rendszerének vizsgálata és esetleges bevezetése. b)
Meg kell teremteni a lehetőségét az együttműködő hálózat mentén
a távbeszélő összeköttetésnek, valamint a szükséglethez képest a
távkommandó és távmérés lehetőségének. Mindezt előreláthatóan nagyfrekvenciás vezeték által irányított berendezésekkel lehet
megoldani. c) Központi teherelosztó létesítése Budapesten. d) Az
együttműködés racionális megszervezéséhez tudományosan meg
kell vizsgálni az egyes erőművek hatásfokának és kihasználásának
figyelembevételével a legjobb együttműködés lehetőségeit. Az erőművek együttesére ésszerű felújítási és karbantartási menetrendet
kell kidolgozni, amely a legjobb kihasználást teszi lehetővé. Az elv
az, hogy az együttműködő rendszerben az erőművek károsodása
nélkül az idő legnagyobb részében a legjobb hatásfokú berendezések legyenek üzemben
Ha mindezeket a szempontokat figyelembe vesszük és a lehetőséghez képest megvalósítjuk, akkor a jó és gazdaságilag is helyes
együttműködés ezen a kb. 400 km hosszú együttműködő hálózaton
zavartalanul fog megtörténni. Meg kell állapítani, hogy jelenleg is
igyekeznek az adott kisebb méretek között a budapesti kooperációt
a legcélszerűbben vezetni, azonban a teljesítmények szűkös volta
nem teszi lehetővé a mindenkori leggazdaságosabb együttműködést, mert sokszor kell a gazdaságtalan középnyomású erőműrészeket üzembehelyezni az erősen igénybevett nagynyomású erőműrészek üzemi meghibásodásai miatt. Reméljük, hogy a fent vázolt
nagyobb arányú kooperáció az üzemi tartalékok megnövekedésével
egyidőben lehetővé teszi, hogy a jó hatásfokú korszerű berendezésekkel szolgáltassunk energiát. Ehhez a problémakörhöz csatlakozik a hároméves tervet követő időben a Miskolc–Ózd-i iparvidéken
létesítendő nagyszabású erőmű kérdése is. Ennek az iparvidéknek
a további fejlődését nem gátolhatja többé a villamos energia hiánya.
Ezért már a hároméves terv folyamán meg kell tervezni a Sajó völgyében felállítandó és a Borsod-i rossz minőségű poros szeneket eltüzelő erőművet. Ez az erőmű is szervesen illeszkednék a már most
megépítendő Ózd–Diósgyőr-i távvezetékhez és csatlakoznék az országos hálózathoz az ugyancsak a hároméves terv után megépítendő mátrai összeköttetés által.
Amit a budapesti együttműködő hálózat fejlesztésével kapcsolatban elmondottunk, az magában foglalja a hároméves tervbe felvett
erőmű és távvezeték építési programot. A faluvillamosítás és kisebb
jelentőségű távvezetékek építésének kérdését a későbbiekben fogjuk ismertetni, A nagy kooperációs rendszerrel kapcsolatosan, de
ettől függetlenül is felmerül az új erőműlétesítéseknél a hőigényes
ipartelepek hőszükségletének kielégítésével kapcsolatos erőművek
országos problémája is.
5. Ipari erőművek. Közismert az a tény, hogy olyan ipartelepeknél,
amelyeknek hőszükséglete is van, előnyösen lehet egyesíteni a
hőszükséglet kielégítését villamosáram termelésével. Ismeretes dolog, hogy ugyanakkor, amikor korszerű kondenzációs erőművekben
hazai gyönge minőségű szeneink figyelembevételével 3500–4000
kal/kWó melegfogyasztásnál jobb eredményeket aligha várhatunk,
akkor a villamosenergiát ellennyomású gőzturbinán előállítva, 1100–
1400 kalóriából tudunk 1 kWó-t előállítani. Ahogy mondani szokták,
az amúgyis szükséges melegenergiának hulladékaként jelentkezik a
villamosenergia. Hogy ezeket a hőigényes iparokat az áramfejlesztés szempontjából minél jobban ki tudjuk használni, ezért egyrészt a
meglévő hőigényes iparok – amennyiben azok valamely ipari területnek egyazon helyére esnek – összevonása által, illetve új iparok
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telepítésével lehetne a kérdést előbbre vinni. Az országos energiaellátás szempontjából hasonló okból jelentős lehet a városok központi
fűtésének kérdése is.
6. Hazai vízierő kihasználás. Amint a bevezetőben említettük hazai
vízierőink nagymértékben kihasználatlanok. Ahol mégis építettek vízierőműveket ott a helyi lehetőségek általában megengedték, hogy
megfelelő vízlépcső kiépítésével 10-12 m-es vízszint különbségeket hasznosítsanak. Ezek a folyók is azonban, mint hazai folyóink
általában igen erősen ingadozó vízhozamot és vízszintet mutatnak.
Szakembereink vizsgálatai alapján a Tiszán különösen az öntözés
és árvízszabályozás amúgyis megoldandó kérdéseivel kapcsolatban
célszerűen lehetne a vízierőket kihasználni. Eszerint a Tisza folyása mentén az egyik javaslat szerint Tiszalöknél 5,5 m, Tiszafürednél
5 m, Szolnoknál 5 m és Szegednél 6,75 m-es vízlépcsőket lehetne
előállítani. Az ilyen módon előállítható villamos energia mennyisége
optimális esetben 100-130 millió kWó-ra volna becsülhető évente,
a 4 lépcsőben összesen 50 000 kW beépített teljesítmény mellett.
Tudni kell, hogy hazai folyóinkon, így a Tiszán is általában azokban az időszakokban lehet komolyabb teljesítményt nyerni, amikor
a vízszint közepes vagy alacsony, mert ilyenkor lehet a vízlépcsőt
nagyrészben, vagy teljes egészében kiaknázni. Magas vízállás
mellett, vagy árvízszintnél a folyóból teljesítményt kivenni nem lehet. Ennek következményeképen a tiszai erőműrendszer, csak mint
együttműködő rendszer jöhet számításba, aminek megfelelően a
Salgótarján-szolnoki távvezetéknek Szegedig való meghosszabítása
által lehetne e kérdést villamos műszaki szempontból megoldani.
Maguk a vízerőművek igen költséges beruházást jelentenek és csak
az országos öntözésügyi és árvízkérdésekkel együtt oldhatók meg,
amikor az amugyis szükséges munkálatok lehetővé teszik erőműrészek kiépítését is. A vízerő kihasználásának kérdése előtérbe hozta
a külfölddel való kooperálás lehetőségeit is. Bár hazai vizeinken a
határok mentén lehetne még vízierőket kihasználni mint például a
győri Dunaágon kiépíthető erőmű esetében, ahol kb. 15 000 kW teljesítményt lehetne nyerni, évi 2500 órás kihasználás mellett, mégis szemünket a dunavölgyi államok gazdasági együttműködésének
mindjobban kialakuló keretei között az energia kooperáció lehetőségeire kell irányítanunk.
7. Külföldi kooperáció. A jelenleg folyamatba tett vagy még folyamatba teendő tárgyalások során különösen a jugoszláv és jugoszláv-román vízierők kihasználásának kérdésével kell röviden
foglalkoznunk. A gazdasági együttműködésnek igen érdekes lehetőségei nyílnak itten. Egyrészt a hazai iparnak gyártmányaival
siethetnénk e külföldi országok vízierőinek kiépítése segítségére,
másrészt e vízierők kiépítésével kapcsolatos tervezési munkákkal
segíthetjük a szellemi és gazdasági együttműködést. A Dunavölgye
népeinek szempontjából nemcsak nem közömbös, de igen nagy
fontosságú, hogy akár a Dráván, akár a Mura folyón és végül, de
nem utolsó sorban a Vaskapu vízierejének a kihasználásával a
Dunavölgye villamosításának a kérdését eddig nem látott és nem
várt fejlődésnek indíthassuk. Hasonlóan érdekes volna megvizsgálni a gazdasági együttműködés lehetőségeit a Tisza felső folyásánál
magyarok által már megtervezett vízierőművek kiépítésével. Ezzel
szorosabbra lehetne fűzni a Szovjetunióval fennálló gazdasági és
kereskedelmi kapcsolatainkat. De ezek a tervek csak a későbbi
jövőt érintik. A közeljövőben lehetőségét látjuk a Csehszlovákiával
való villamosáramkooperáció megindításának. Ilyen kooperáció kisebb méretek között már az elmúlt év dereka óta folyamatban van
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a salgótarjáni körzetben, ahonnan Fülek városát látjuk el árammal.
Felmerült a gondolat, hogy már a korábban megvolt komáromi Duna
átfeszítés közbenjöttével újabb kooperációt létesítsünk a csehországi erőművek és a magyarországi erőművek között. Mindezekben
a kérdésekben vagy már folyamatban vannak, vagy közeljövőben
megindulnak a tárgvalások. amelyeknek célja a Dunavölgyében élő
népeknek együttműködését a villamos energiagazdaság vonalán is
biztosítani. De itten még nagyobb lehetőségek is nyílnak, ha figyelembe vesszük, hogy a lengyelországi sziléziai szénmezők szállításra nem alkalmas szeneinek felhasználására épült nagyszabású erőművek szerződésszerűen együtt fognak működni a Csehországban
kiépülő együttműködő rendszerrel, amihez Magyarország is megfelelő módon csatlakozhatna.
8. Falu villamosítás. Az eddigiekben akkor, amikor a nagy kooperációs rendszer kiépítésével a vízierő kiépítésének lehetőségeivel,
valamint a külföldi energiakooperáció kérdéseinek felvetésével foglalkoztunk, akkor ezzel, egyszóval élve, a villamos energiaigény ellátásának biztosítását taglaltuk. A villamos energiára igényt tart az ipar
és igényt tartanak a magánháztartások. Városi viszonylatban különösen Budapest Székesfőváros esetében nincs hiba. Sokkal nagyobb
bajok vannak azonban vidéki villamosításunk és a vidéki villamosítás
fejlődésének kérdésében.
Befejezésül néhány gondolatot szeretnénk közölni a hároméves terven túl végrehajtandó villamosítási tervekről.
9. További tervek. A pécsi medence villamos erőműveit összeköttetésbe kell hozni az országos hálózattal. Ezzel kapcsolatban felmerül
a Máza–Szászvár mellett elterülő és igen nagy szénkincset jelentő hidasi lignittelepek kihasználása. Elképzelések szerint a hidasi lignitre
alapított erőművet a Dunamentén kellene felállítani esetleges kokszolóművek és hő- igényes iparnak odatelepítésével összefüggésbén.
A pécsi erőműveket a hidasi szénre alapított dunamenti erőmű
közbenjöttével és a Duna balpartján építhető 100 kV-os távvezetéken
át lehetne budapesti kooperáló rendszerrel összeköttetésbe hozni.
Ugyanez a távvezeték kapcsolódhatna az időközben meghosszabbított Salgótarján–Szolnok–Szeged távvezetékhez. Újabb vizsgálat
tárgyává kell tenni, hogy a tormafölde–lovászi gázkutak gázát miképpen lehetne energia fejlesztés céljára hasznosítani. Hasonlóan
meg kell vizsgálni a keletmagyarországi Berekböszörményben feltárt gázok hasznosításának kérdését. Debrecent és Békéscsabát
megfelelő távvezetékek kiépítésével összeköttetésbe kell hozni az
országos távvezeték hálózattal pl. olyan módon, hogy az ország keleti részében megépülne a Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen–Békéscsaba–Szeged vezeték. A dunántúli részen összeköttetésbe kellene
hozni a pécsi rendszert ugyancsak az országos vezetékhálózattal a
nyugati oldalon Pécs–Nagykanizsa–Zalaegerszeg–Szombathely–
Sopron vezeték kiépítése által. Ez az utóbbi két vezetékrendszer
60 kV-os feszültséggel létesülhetne. Érdekes erőműbővítési terv: a
bánhidai erőmű meglévő gőzturbinái elé nagynyomású kazánokkal
és ellennyomású turbinával előtét-erőművet építeni, ami a meglévő
berendezéshez képest igen nagy szénmegtakarítást jelentene és az
erőmű leggyengébb pontját jelentő kazántelep tartalékbahelyezését
tenné lehetővé.
Fentiekben igyekeztünk vázolni Magyarország villamosításának
mai helyzetét, a jövő feladatait és kilátásait. Reméljük, hogy a legújabban bekövetkezett államosítások, valamint az Állami Villamosművek
Részvénytársaság megalakítása megadja a reális lehetőségeket fenti tervek végrehajtására.
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MAGYAR S ZABADALMAK

Kovács K. Pál szabadalmi bejelentései
Végh László

jogi szakokleveles mérnök, laszlo.vegh@hipo.gov.hu

Az 1929-ben megszerzett gépészmérnöki oklevél birtokában a nagy
múltú Ganz Villamossági Gyárnál helyezkedett el és ott dolgozott egészen 1946-ig. Ebből az időszakból egyetlen szabadalmi bejelentése ismert. A HU123498 lajstromszámú bejelentést 1939. február 27-én egyedüli feltalálóként jegyzi. Feltételezhető, hogy a Ganz gyár kötelékében
további korai szabadalmak kidolgozásában is részt vett, ennek feltárása
azonban mélyrehatóbb kutatást igényelne.

1946-tól kezdődő műegyetemi pályafutása, tanszékvezetői szerepköre az 1959-es eltávolításáig már számos szabadalmat eredményezett.
A korszakot jól jellemzi, hogy a szabadalmak jogosultja minden esetben
a Magyar Állam. Az 1949-es HU141610 lajstromszámú bejelentésnél feltalálótársa dr. Vajta Miklós gépészmérnök. Ebből az évből származó másik bejelentésénél (HU142024) pedig dr. Geszti Pál Ottó a feltalálótárs,
aki szintén a villamosenergia-iparban tevékenykedő gépészmérnök.
Mindketten ismert és elismert nevek a korabeli és elkövetkező évtizedek
mérnök-társadalmában. 1951-ben Kovács K. Pál önállóan, már műegyetemi tanárként két szabadalmi bejelentést (és az egyikhez pótszabadalmat is – HU142590) nyújtott be. A bejelentések az aszinkron motorok
fordulatszám-szabályozására illetve az indítási nyomaték növelésére alkalmazandó berendezést írnak le (HU142454; HU142591). Ez utóbbi találmány célkitűzése, hogy a nagy indítónyomaték-szükséglet ellenére ne
kelljen a normál üzemmenethez képest túlméretezett motort alkalmazni.
Ezután hatéves szünet következett a szabadalmi bejelentésekben. Ebben közre játszhatott az egész szabadalmi oltalomnak, mint „kapitalista”
jogintézmény magántulajdon jellegű értelmezéséből adódó bizonytalanság,
Ez az értelmezés Magyarország kivételével az összes akkori szocialista
országban rövidebb-hosszabb ideig az oltalomhoz való jog megtagadásával párosult, számos országban egészen a rendszerváltozásokig. Kovács
K. Pálnak az egyetemi villamosmérnök-képzés beindításában játszott úttörő szerepe, valamint a Villamosgépek Üzemtana tanszék vezetése és
jelentős szakkönyvek megírása inkább a tudományterület rendszerező feldolgozására késztették, mint a korábbi évek ipari gyakorlatán alapuló új
megoldások kidolgozása felé. Gyökeresen változott a helyzet az egyetemi
eltávolítása és a tanszék megszüntetése következtében. Jelzi ezt már az
1957-től újra meginduló feltalálói aktivitása, amelyet 1958-ban és 1959 további három szabadalmi bejelentés mutat.

ENERGIAGAZDÁLKODÁS

52. évf. 2011. 5. szám

1961-ben két bejelentést is tett. A HU149896 lajstromszámú bejelentés
a Mechanikai Mérőműszerek Gyára szolgálati találmányaként villanymotorok forgórészének újszerű tekercselését mutatja be és a forgórész elektromos és mágneses, továbbá indítási tulajdonságainak javítását célozza az
ún. horonyhatások kiküszöbölésével párhuzamosan. A másik bejelentés az
első olyan magyar elsőbbségű találmánya, amelyet külföldön is szabadalmaztatott – (GB939950 – elsőbbségi irat: HU149836)

Hasonló témájú szabadalmi bejelentése 1962-ből – szabályozható
aszinkron szervomotor – CH411120 lajstromszámon svájci szabadalmat is
eredményezett.
Bár a műegyetemi pályafutása aktív korára végleg megszakadt –
tanácsadói megbízását kivéve, a Gépészmérnöki Kar Elektrotechnika
tanszékének köszönhetően – akadémiai tagságának felfüggesztése és
számos méltánytalan szankció elszenvedése után 1964-től kapott újra
jelentős feladatkört, ekkor lett a Villamosenergia-ipari Kutatóintézet igazgatója. A VEIKI-ben végzett munkájának illusztrálására is alkalmasak
azok a szabadalmi bejelentések, amelyeket olyan feltalálótársakkal nyújtott be, mint például dr. Szendy Károly (HU152070; HU153115), akinek
fontos szerepe volt a hazai villamosenergia-rendszer kialakításában és a
nevéhez fűződik a korszerű hálózattervezési módszerek magyarországi
bevezetése is. (Talán érdekességként az is feljegyezhető, hogy Kovács K.
Pál szabadalmainak sorában az utolsó az 1968.október 16-án bejelentett
HU159494 lajstromszámú bejelentés, ahol az egyik feltalálótársként Kapolyi László neve tűnik fel).
Nyugdíjba vonulásától 1970-től haláláig, 1989-ig nemzetközi oktatói és
egyetemi karrierrel kárpótolta a sors az 1957 és 1963 közötti meghurcoltatásért, díszdoktori címek és állami kitüntetések mellett az MTA rendes
tagjai sorába nyert felvételt. Ebben az időszakban már nem született újabb
szabadalmi bejelentése.
Irodalom
[1]

Magyar Tudomány 1990. 7. szám Tuschák Róbert: Megemlékezés (Kovács
K.Pál 1907-1989) − Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) Információs
és Oktatási Központ, Frecskay János Szakkönyvtára

[2]

http://www.sztnh.gov.hu/szabadalom/szab_kutat.html SZTNH − Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala − Szabadalmi adatbázis

[3]

http://mek.niif.hu/00300/00355/html/ Magyar Életrajzi Lexikon / Javított, átdolgozott kiadás − Főszerkesztő: Kenyeres Ágnes

[4]
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Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület állásfoglalása
Az Országgyűlés napjainkban tárgyalja a kormány által előterjesztett
Nemzeti Energiastratégiát. E dokumentum az Európai Uniós energiapolitikai, energiastratégiai célkitűzésekkel is összhangban előtérbe helyezi a
megújuló energia és az atomenergia együttes használatát hosszú távon
a fosszilis energiahordozók csökkenése mellett. Ez az irányzat messzemenően helyeselhető, hiszen egyidejűleg szolgálja a klímavédelmi célokat, az energiaellátás versenyképességét és az energiafüggősségünk
csökkenését.
Sajnálatos módon az utóbbi napokban megalapozatlan vélemények
zavarják meg egyrészt a közvélemény tisztánlátását, másrészt az energiapolitika alapkérdéseinek korábban fennállt, a politikai pártok közötti
nagyfokú konszenzust.
Egyesületünk a fenti kérdésekben a következők szerint foglal állást:
1. A Paksi Atomerőmű Zrt. működő négy reaktorblokkja üzemideje
meghosszabbításának gyakorlatilag nincs alternatívája. Az atomerőmű blokkok leállítása esetén ellátási zavarok sem zárhatók ki és a
földgáz részaránya az energiatermelésben radikális módon megnőne, a magyar energiarendszerben működő elavult, rossz hatásfokú
erőmű egységek további működtetését tenné szükségessé, egyben
a klímavédelmi célok teljesülése is ellehetetlenülne. Mindezek hatásaként az energiaárak jelentős növekedésére is számítani kellene.
2. Meggyőződésünk szerint új reaktorblokkok építése végső soron a
nukleáris termelés részarányának fenntartását szolgálja a 2030.
utáni időszakra. Ismereteink szerint a világon nem érett meg olyan
más energiatermelési technológia, mely nagy méretekben, gazdaságosan és széndioxid kibocsátás nélkül lenne képes a szükséges
villamos energia előállítására.
3. Úgy véljük, a megkérdőjelezhető és minden korábbinak ellentmondó
közvélemény-kutatási adatok minden ellenőrzés nélküli közzététele, látványos utcai akciók szervezése, a hatósági szervek szakmai
hozzáértésének és szakmai tisztességének megkérdőjelezése indokolatlanul megingatja a közvélemény bizalmát az atomenergia hazai
alkalmazásának kérdésében.
4. Magától értetődik, hogy mind az atomerőmű üzemidejének hosszabbítását, mind pedig új reaktorblokkok építését megelőzően a szükséges műszaki és gazdasági alátámasztásokat és a szakhatósági
engedélyezéseket szakszerűen le kell folytatni.
5. Az antinukleáris szervezetek – amelyeknek egyik fő képviselője és
hangadója a Greenpeace – az atomerőművekkel szembeni agres�szív támadássorozatának fő hivatkozási alapja a fukusimai baleset.
A fukusimai atomerőmű balesetére való hivatkozás a paksi atomerőmű esetében alapvetően hamis, mivel a környezeti feltételek

döntően eltérőek. Paks környezetében 9-es erősségű katasztrofális
földrengés előfordulása kizártnak tekinthető. A fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet előidéző cunami előfordulása pedig
értelmezhetetlen. (Az erőmű egyébként a földrengést kibírta, a súlyos sérülést az óriási cunami okozta, így tulajdonképpen az atomerőműveknél elérhető földrengés-biztonság nyert bizonyítást).
6. A Paksi Atomerőmű esetében a kontément hiányára való hivatkozás tartalmában a közvélemény félrevezetése. A paksi reaktoroknak
a kontément-technikától eltérő, de lényegében azzal megegyező
biztonságot garantáló lokalizációs rendszere van. Ez a lokalizációs
rendszer – figyelembe véve a rendkívül alapos biztonsági elemzések eredménye alapján végrehajtott biztonságnövelő fejlesztéseket
– eleget tesz a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által meghatározott követelményeknek. Ezt több illetékes szakmai szervezet
független külföldi szakértői által végzett ellenőrzés egyértelműen
bizonyítja.
A Greenpeace állításai nyilvánvalóan előítéletek által meghatározottak. A Greenpeace abból az általa alapaxiómának tekintett feltételezésből indul ki, hogy az atomerőművek működtetésének kockázata
elfogadhatatlan, azokat le kell állítani és meg kell szüntetni. Ezen
előítéletet semmilyen racionális érveléssel nem lehet megingatni. Az
atomerőműveket üzemeltetők, ha bármely követelésüknek eleget
tesznek, mindig új követelésekkel állnak elő és találnak okot arra,
hogy az atomenergia kockázatát vállalhatatlannak minősítsék és leállításukat követeljék.
7. A paksi atomerőmű megújuló energiával történő pótlása a belátható
jövőben megvalósíthatatlan. A szélerőművek kihasználása – a széljárás adottságai miatt – Magyarországon 20% körüli. Ez azt jelenti,
hogy a Paksi Atomerőmű által termelt villamos energia előállításához
kereken négyszer akkora teljesítményű szélerőmű kapacitást kellene üzembe helyezni. (Tehát 8000 MW-ot, miközben jelenleg 330 MW
van). Ezen kívül még kb. háromszoros teljesítményű tárolós erőművet vagy energiatározót (kb. 6000 MW-ot), hogy a szeles időben termelhető sok többlet villamos energia tárolható legyen és a szélenergiát szélmentes időben is biztosítani lehessen a fogyasztók részére.
A jelenleg előkészített Nemzeti Energiastratégia a megújuló energiák
használatát elsősorban nem a villamosenergia-termelésben, hanem
a hőellátásban tervezi fejleszteni.
Budapest, 2011. október 3.
Bakács István
elnök

Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület, mint az energetikai szakembereket tömörítő közhasznú civil szervezet aktívan részt vett a Nemzeti Energiastratégia kidolgozásában.
Állásfoglalások kialakításával, szakfolyóiratában vélemények és javaslatok, szükség esetén kritikai
észrevételek közzétételével, valamint tagjainak aktív részvételével támogatni fogja a kormány számára
feladatként megfogalmazott cselekvési tervek meghatározását, a stratégiában kitűzött célok megvalósítását.
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ALAP I S M E R E T E K

A világítástechnika alapkövei
Dr. Vetési Emil

okl. villamosmérnök, okl. gazdasági mérnök, dr.vetesi.emil@t-online.hu

A cikk eleje az alapkövek rombolását, közepe azok helyreállítását,
vége az építőköveket tárgyalja1.

Az alapkövek rombolása
A „LED-KORSZAK ELŐTT”, kb. 2 évtizede tervezési feladatot kaptam
egy „más szakmájú embertől”: A kiállítócsarnokomban 1: ne legyen
„neon”{1}, 2: a „körtéket„ {2}, főleg a „csillogó pici égőket” {3} szeretem,
3: de „ne lógjanak a levegőben”, mint ezen a magazinfotón, viszont
ugyanígy csillogtassák meg a járgányok metálfényezését. Magyar
nyelvről fordítottam „műszakira”: feladatomat nem oldhatom meg sem
lineáris [a], sem kompakt fénycsővel [b], sem a mennyezetről lefüggesztett tartószerkezetre erősített hidegtükrös halogén izzólámpával
[c]. Igent mondtam a megbízásra, s elkezdtem tervezni a csarnok álmennyezetébe süllyesztendő fémtükrös halogén izzólámpás [d] világítást (ezekre a „csillogó pici égőkre” gondolt a megbízóm).
A „LED-KORSZAK HAJNALÁN”, mintegy két esztendeje újból
megbízott a „szakember.” Felkészülve, egy szakcég szakkatalógusából diktált: ’Ezzel a 100 000 órás, „LED-izzókkal töltött fénycsővel” {4}
tervezzen, amelyiknek „áramfelvétele 230 volt”{5}’…és megmutatta…
Belelapoztam, az „Egyéb izzók” között olvastam: „nagynyomású higanygőz lámpa” {6, 7}. Láttam még: „kompakt fénycső (energiatakarékos izzó)” {8}, azaz a katalógus egyetlen helyes fogalmát zárójelben
helytelenül „pontosítva”! „Műszakira fordítottam” és elvállaltam a megbízást: elkezdtem tervezni egy másik (NEM-NONAME) cég katalógusából kiválasztott LED-fényforrással [e] (és a működtető szerelvényekkel)
egybeépített lámpatest korrekt adataival a feleannyi élettartamú (50
ezer órás), 230 V feszültséggel táplált, és kiszámolandó (nem áram-,
hanem:) teljesítményfelvételű fényforrásos világítási berendezést.

A világítástechnika alapköveinek helyreállítása
A {4} „fogalommal” kezdem a helyreállítást, mert – mint az állatorvosi
lóval – ezzel az egyetlen fogalommal is bemutatható minden betegség
(:rombolás) alapelve. Kezdem a fénykeltés elvével, amely alapján I.-II.III. osztályba soroljuk a fényforrásokat
I. HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÓ az izzólámpa [f] és a halogén izzólámpa [c, d].
II. KISÜLŐLÁMPA a lineáris (továbbá a kör-, U- stb. alakú) fénycső
[a] és a kompakt fénycső [b], a nagyfeszültségű fénycső [g], a
kis- [h], illetve a nagynyomású nátriumlámpa [i], a nagynyomású
fémhalogén- [j] és higanylámpa [k] stb.
III. SZERVETLEN ÉS SZERVES FÉLVEZETŐ ANYAGÚ VILÁGÍTÓDIÓDA (Light Emitting Diode) a LED [l], illetve organikus
(Organic) LED, azaz: OLED [m]. (A nem is oly’ távoli jövőben
talán az OLED lesz a VILÁGÍTÁS szóhoz kapcsolódó ELSŐ
gondolat.)

Íme a fénykeltés I.-II.-III. elvén működő három – félkövér betűkkel
kijelölt – fényforrás egyetlen helytelen fogalomként: „LED-izzókkal töltött fénycső”{4}! Én sohasem vásárolnék a példabeli szakkatalógusból
árusító szakcégnél! És Ön, T. Olvasó? Ugye Ön sem vásárolna annál
a szakcégnél, ahol 10 „liter deszkát” 1000 „volt áramfelvétellel” reklámoznak?
Maradjunk még a LED-eknél, hiszen a hiteles fényforrásgyártók
jó LED-eket készítenek, a megbízható forgalmazók katalógusaiban
korrekt adatok szerepelnek… De hát mitől hiteles és megbízható az
egyik, miért kell óvakodnunk a másiktól (aki talán a Nagyon-Távol-Keletről szerzi be portékáját)? Az idei LED-Konferencia két előadásának,
és egy 77 (!) évvel ezelőtti MEE-elnöki beszámoló rövid részletének
elolvasása után az óvakodás oka világos lesz:
A MEE-VTT és Óbudai Egyetem rendezésében a 2011. februárjában
megtartott II. LED-Konferenciáról az Elektrotechnika 2011/4. számába
írtam ismertetést, ennek két előadása:
● A „LED-ek stabilitása” c. előadás hangsúlyozta, hogy egy-egy
fényforrásban sok apró LED-morzsa van, így a LED fényforrások megbízhatósága kizárólag szigorú válogatási módszerekkel
biztosítható. [Előadó: Rakovics Vilmos]
● A „LED-ek kiválasztási szempontjai a gyártók szemszögéből”
c. előadás szerint a gyártási folyamat eredménye: az előre meg
nem határozható fényhasznosítású és színhőmérsékletű LEDchip! (Például azonos gyártófolyamatból kikerülhetnek 1 W-os
LED-ek 15-30 lm/W, de akár 100-120 lm/W fényhasznosítással
is!) A professzionális gyártók a gyártást követően szigorúan és
következetesen válogatnak! A megbízható termékek – drágaságuk ellenére – előnyösebbek a végfelhasználók számára, mint a
rossz minőségű (olcsó) termékek kockázatai. [Előadó: Pankasz
László]
Zipernovszky Ferenc mondta 1934-ben2: „Az elmúlt esztendőben az
európai piacon nagy nyugtalanságot okozott a japán izzólámpák megjelenése, amelyek a dumpingáru minden jellegét magukon viselték.
Csakhamar kiderült, hogy ezek az izzólámpák az elsőrendű gyártmányok minőségét meg sem közelítik, használatuk tehát nem gazdaságos.”
T. Olvasó! A MEE néhai elnöke 77 év távolából üzent nekünk! Bár
most nem a japán izzólámpák divatosak, figyeljünk befejező gondolatára: „Egyidejűleg (!) számos ország különleges vámok bevezetésével
törekedett…hazai piacának védelmet nyújtani.” – azaz: „számos” (nem
Magyar-!) ország!… (Már akkor sem!?)
Térjünk vissza helyreállítási munkánkhoz: A „neon” {1} „pongyola”
megnevezés. Szakszerűen: a kisülés egyik fajtája, – a parázsfénykisülés
elvén világító – kis zárlati áramú, kisfeszültséggel táplált berendezésről
működő – nagyfeszültségű, kisnyomású, hidegelektródás, fluoreszkáló belső bevonatos fénycső [g]. Neongázzal töltve piros, más, például
2

1

A szövegben a rombolt kövek megnevezései „idézőjelben” vannak, sorszámuk
{1}-gyel, a helyreállítottak jele [a]-val kezdődik, megnevezéseik dőltbetűsek.
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„A Világítástechnikai Állomás és a világítástechnika általános fejlődése 1933/34ben” c. elnöki beszámolójában (amit a MEE-VTT a 2010-2011. Világítástechnikai Évkönyvében tett „közkinccsé”)
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argongázzal töltve kék színnel világít. Sajnos „LED-KORSZAK ELŐTT”
a VILÁGÍTÁS fogalmához a „neon” kapcsolódott a laikus felhasználó
ELSŐ gondolatához, mert ezt látta az üzletek reklámfeliratain.
Szakszerűtlen, hogy a – „neon” elterjedésével egy időben a köz- és
munkahelyi világítási berendezésekben hódító – lineáris fénycsövet [a]
is ezzel a névvel illetik, sokan még a mai napig is. A fénycső ugyanis nem nagy-, hanem kisnyomású, nem nagy-, hanem kisfeszültségű,
nem hideg-, hanem melegelektródás, nem neongázzal, hanem higan�nyal és nemesgázzal (akár neongázzal is) töltött kisülőcső (belső falán
fluoreszkáló fényporréteggel).
A „körte” {2} az izzólámpa [f] a „laikus testvérek” szóhasználatában.
(Az „égő” {3} nem szabványos, de elvileg helyes megnevezés, végül is
az izzólámpa hőmérsékleti sugárzó, amint az égő fáklya is az, no de a
„körte”…?)
A {6, 7} kettős hibája: egyrészt nem „higanygőzlámpa”, mert szabványos megnevezése „gőz” nélküli, másrészt a higanylámpa [k] nem
„izzó”, hiszen nem a hőmérsékleti sugárzás, hanem a kisülés elvén
működik.
A kompakt fénycső [b] valóban energiatakarékos, csak éppen nem
„izzó” {8}, a zárójeles „magyarázat” fele ezért helytelen.
(Az {5} „rémség” szakmai megfejtését csak ebben a zárójelben merem a „szakkatalógussal ügyeskedő bizniszmenek” tudomására hozni:
az „áramfelvételt” nem voltban, hanem amperben mérik, a 220 után írt
„volt” pedig nem az áram, hanem a feszültség mértékegysége, még az
általános iskolai tanulók tankönyvei szerint is. [A felsősök azt is tudják,
hogy 1994. január elseje (!) óta a 220-ból 230 V lett Magyarországon a
szabványos feszültség.])

lámpa.) A fényforrás- és lámpatestgyártók, -forgalmazók közül csak ki
kell választanunk a korrekt partnereket, ajánlataikból ízlésünknek és
pénztárcánknak megfelelő „izzólámpapótló” fényforrásokat (1., 2., 3.
kép), a bizniszmenektől pedig óvakodjunk, ehhez eddig talán elegendő
információhoz juthattak a T. Olvasók. Az ajánlatok kiválasztáshoz javasolom e lapszám „Egyszerű energetikai számítások” rovatát, amelyben
leírtak „visszaköszönnek” az e cikkben megfogalmazott alapelveknek
és gyakorlati ismereteknek. (Folytatás a 27. oldalon)

Világítástechnikai helyzetkép az ”izzólámpakivonás” folyamán
2005-ben lépett hatályba a – ENSZ főtitkárnál 1997-ben letétbe helyezett
– „Kiotói Jegyzőkönyv”, amely a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének
módjaként „az elérhető legjobb technológiát” célozta meg. A sok CO2-t kibocsátó technológia megszüntetése során érkeztünk – az EU 2006/32/EK
jelű Direktíváját teljesítve – a minden háztartást érintő „izzólámpakivonás”hoz. Az EU menetrendje szeptember elseji „fordulónap”-pal a következő:
Az átlátszó burásak egységteljesítménytől függetlenül, továbbá a nem
átlátszó burásak közül a 100 W és nagyobb teljesítményűek 2009-től az
EU-ban nem gyárthatók, az EU-ba nem importálhatók, de a készletek
forgalmazhatók. Tavaly a 75 W-os, idén a 60 W-os, jövőre a 40 és 25 W
teljesítményűek is erre a sorsra jutnak, illetve már jutottak.
Más fényforrásfajtákat kell keresnünk a lakásunkba! (Máshol, például irodában, közintézményben, -világításban alig-alig található izzó-

1. kép. Kompakt fénycső, E27 fejű, 1200 lm fényáramú, 21 W
(Fotó: Fodor István, Siteco)
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2. kép. Halogén izzólámpa, E27 fejű, 1200 lm fényáramú, 70 W
(Fotó: www.osram.de)

3. kép. LED fényforrás, E27 fejű, 810 lm fényáramú, 12 W
(Fotó: Fodor István, Siteco)
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Világítástechnikai számítások
Dr. Vetési Emil

okl. villamosmérnök, okl. gazdasági mérnök, dr.vetesi.emil@t-online.hu

Az új rovat első számának első bekezdésében egyetértően olvastam: „Az összetett folyamatokat célszerű egyszerűsíteni, a számításokat egyszerű példával kezdeni.” A következőket ebben a szellemben írom.
„Más szakmák emberei”, laikus háziurak és -asszonyok, újgazdagok nem egyszer szólítottak fel (!) egyszerű választ kérve a „milyen lámpákkal lehet kicserélni a meglévő „armatúrákban az égőket,
körtéket, almá… (azokat nem)” egyszerű kérdéseikre. Mielőtt válaszolnék, egyszerű példaként bemutatok egy gépi méretezést, amely
a világítástechnika összetett folyamatának ismerete nélkül készült.

A szakismeret nélküli méretezés példája
Egy világítótest-forgalmazó cég üzletkötője bemutatta méretezési programját. Az alapadatok beírása után megjelent a –
fényáramszükségletet kielégítő – világítótestek (lámpatestek + fényforrások) választéka. Ráklikkelt „kiválasztottjára”: a végeredmény
– ha „eredménynek” nevezhető ez a „vég” – „mélysugárzó lámpatest

higanylámpával”… a hotel halljába! Ez a vég úgy lett eredmény, hogy
a programozó álmában sem gondolta: a világítástechnikai méretezést
nem előzte meg világítástechnikai tervezés (a tervezési folyamat:
adottság- és igényfelmérés–koncepcióalkotás–tervváltozatok–méretezések–végleges megoldás), SZAKMAI TUDÁS ÉS TAPASZTALAT
BIRTOKÁBAN!
Üzletkötőnknek hiányzott a tudása a világítástechnika összetett folyamatáról, sőt tapasztalata sem volt. Konkréten: a funkció és
a színvisszaadás közötti összefüggésnek, általában pedig: a szabványnak az ismerete hiányzott. A szabvány ugyanis 6 színvisszaadási fokozatba sorolja a fényforrásokat az Ra általános színvisszaadási
index, és az ennek megfelelő színlátás minősítése alapján (1. táblázat). Az „igazi” tervező megnézi (!) a szabványban: „a hotelhallba 1A
színvisszaadási fokozatú fényforrás kell”, tapasztalatból tudja (!): a
higanylámpa a 3. fokozatba sorolt, ha nem tudja: kikeresi (!) a fényforrás-katalógusból.
(Folytatás a 28. oldalon)

(Folytatás a 26. oldalról)

A világítástechnika építőköveiről…
A világítástechnika néhány alapköve után az építőkövekből mutatok be három „mintát”.
Fényforrásjellemzők és csoportosításuk:
● Gazdasági jellemzők (a műszaki-közgazdasági számítások alapvető összetevői!): Élettartam–Fényhasznosítás–Fénymennyiség
● Minőségi jellemzők (a műszaki vizsgálat, értékelés elmaradhatatlan
összetevői!): Színhőmérséklet–Színvisszaadás–Spektrális eloszlás
● Működési jellemzők (a tervezés, üzemeltetés fontos összetevői!):
Működési(M) feszültség–M helyzet–Hasznos M időtartam–Felfutási
időtartam–Újragyújtási időtartam
● Műszaki jellemzők (minden felhasználó számára!): Egységteljesítmény–Egységfényáram–Geometriai méretek–Térfogategységfényáram, lm/cm3
ÉS létezik még sok más…! (Most és itt: példák nélkül.)
Fényforrásjellemzők rendszerelvű összehasonlításával megfogalmazható a jellemzők között megfigyelhető (1) ÖSSZEFÜGGÉS és (2) EGYMÁSRA HATÁS (1. táblázat). (Most és itt: ábrák nélkül.)
1. táblázat. A fényforrásjellemzők (1) ÖSSZEFÜGGÉSEINEK és (2)
EGYMÁSRA HATÁSAINAK rendszerelvű ÖSSZEHASONLÍTÁSA
ÖSSZEFÜGGÉS

EGYMÁSRA HATÁS

a KÜLÖNBÖZŐ fényforrások (pl. IA,
LED) AZONOS jellemzőinek (pl. t)
számértékei széles intervallum végpontjaira kerülnek!

az AZONOS fényforrások (pl. IA)
KÜLÖNBÖZŐ jellemzői (pl. U, t) a
számértékeiket széles intervallumban
változtatják meg!

Pl.: Élettartam-arány
tIA:tLED = 1000 h : 50 000 h = 1:50!

ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Pl.: UG=240 V, UH=225 V…tIA=2400 h!,
UG=225 V, UH=240 V…tIA=400 h!
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A táblázatban alkalmazott rövidítések: Fényforrás-fajták az MSZ EN
1231 szerinti Nemzetközi fényforrás-azonosító kódrendszer (ILCOS: International Lamp Coding System). LED: világítódióda, IA: általános célú
izzólámpa. Jellemzők. Élettartam: t, mértékegysége: óra, jele: h, gyártási
(UG) és hálózati (UH) feszültség, mértékegysége: volt, jele: V.
A világítási berendezés műszaki és gazdasági vizsgálata, műszakigazdasági hatékonyságelemzése (három, egymásra épülő vizsgálati
módszer):
1) A műszaki vizsgálat a megbízhatósági (szabványos, illetve elvárt)
jellemzőket ellenőrzi, és ha azok 100%-ban megfelelőek, akkor
folytatható a vizsgálat a minőségi jellemzők ún. relatív értékelési módszerével. Eredménye: a H műszaki hatékonyság 0,1…1,0
közötti számértékkel. Alkalmazható a szabványtalan berendezés
gyors felfedezésére és több berendezés sorrendbe állítására.
2) A gazdasági vizsgálattal a létesítési (ún. egyszeri) és az üzemeltetési (ún. folyamatos) költségekkel, továbbá a ”számításba
vett” élettartammal és kamatlábbal ún. éves ráfordítás (R, Ft/év)
képezhető, amellyel kiválasztható az összehasonlított berendezések közül a takarékosabb változat. A megtérülési időtartam
számításával ellenőrizhető, hogy gazdaságos-e (azaz megtérül-e
az elvárt időtartamon belül) a meglévő (korszerűtlen) berendezés
„lecserélése” a tervezett (korszerű) berendezésre.
3) A műszaki-gazdasági hatékonyságelemzés során a H műszaki
hatékonysággal összekapcsolt R ráfordítás megnevezése: műszaki-gazdasági hatékonysági alapmutató (mH=R/H, Ft/év).
Köszönet Fodor Istvánnak (Siteco) a fotókért, amelyeket nézve
azonnal érthetővé válik a szöveg és a számítás.
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80 kWh/év∙50 Ft/kWh = 4000 Ft/év,

(Folytatás a 27. oldalról)
1. táblázat. A színvisszaadási fokozat, -index és a színhatás
minősítésének összefüggése
Fokozat

Index

Minősítés

1A

>90

kiváló

1B

80–90

nagyon jó

2A

70–79

jó

2B

60–69

kevésbé jó

3

40–59

közepes

4

<40

gyenge

A laikus felhasználó is megszerezhetné ezt a tudást, de miért képezné át magát „egy másik szakma embere” egy fényforrás kicserélése érdekében? Olvasson világítástechnikai könyveket, cikkeket (ez
utóbbiakat például e lapszám „Alapismeretek” rovatában és/vagy a
2010/5 lapszámban), és – remélem – e kis cikket is tovább olvassa.
Következik a válasz a „Mire cseréljem…” kérdésre, mintapéldával.

Mintapélda az egyszerű számításra
Egy helyiség (kb. 6 m2-es) író-olvasó asztala fölött mélysugárzó lámpatest, E27-es foglalatában átlátszó burás, 100 W-os, általános célú
izzólámpa. Volt. Kiégett. „Író-olvasónk” elindul bevásárló útjára, de az
üzletpolcon csak 60 W-osat talál. Megtudja: ezt is csak szeptember
1-jéig, és utána még egy évig a 40 és 25 W-osak közül válogathat…,
de minek? Egyetlen lámpatestébe bármelyik – megvehető – izzólámpa „becsavarása” után sem lesz ugyanúgy megelégedve a világítással, mint amikor elindult….

Első javaslatom
Kérdezze meg valakitől, például az eladótól: „hány lumenes volt a 100
W-os izzólámpa?” A válasz (1200 lm!) után keressen a kompakt fénycsövek polcain olyan dobozt (1. kép1), amelyiken kb. 1200 lm (lumen)
feliratot talál. Ha 20-30-szor drágább, akkor is vegye meg! Egyetlen
feliratot ellenőrizzen: „WW” („Warm White”) legyen, ennek „meleg” a
színhatása („tudományosan”: színhőmérséklete max. 3300 K [kelvin]). Ne legyen „NW” („Neutral White”) [„semleges”, 3300…5300 K],
sem „CW” („Cool White”) [„hideg”, 5300 K feletti] feliratú, mert ezek
színhőmérséklete nem egyezik meg az izzólámpa kb. 2700 K színhőmérsékletével! A megegyezés azért fontos, mert a példa körülményei
kb. 200 lux (lx) horizontális megvilágítást valószínűsítenek. Márpedig
a Kruithof-görbe – és a szabvány szerint – 500 lx-ig a meleg színhőmérsékletű fényforrásokkal „kellemes” a színérzet, felette „kellemetlenül hideg”. És viszont: 1000 lx feletti megvilágítás esetén a színérzet a hideg színhőmérsékletű fényforrással „kellemes” és a meleggel
„kellemetlen”.
SZÁMOLJUNK! Az „éppen” 1200 lm-es kompakt fénycső 21 W
(watt) teljesítményű. A teljesítmény megtakarítása: 100−21=79 W, kerekítve 80 W. Az energiamegtakarítás (kereken 1000 h [óra] átlagos
éves világítási időtartam feltételezésével):
1000 h/év∙80 W = 80 000 Wh/év = 80 kWh/év.
További feltételezés: az energiadíj 50 Ft/kWh, ezzel számolva az
energiaköltség-megtakarítás:
1

ennyivel lesz „kisebb a villanyszámla”. Lehet ennyiért vásárolni egy kompakt fénycsövet? Egy megbízhatóan 10 000 óráig működőt kb. a feléért (vagy duplájáért), de egy 5-6000 óra „feliratú
NONAME terméket” akár negyedáron is. 2000 Ft-os árral: a megtakarítás: 4000−2000=2000 Ft. Pontosítva: a vásárlás, azaz a működés első évében! A további kilenc éven át 4000 Ft évenként, tehát
2000+[9∙4000]=38 000 Ft. De még ennél is több forint marad a pénztárcánkban: 10 év∙100 Ft/év=1000 Ft, ami a meg nem vett-vehetett,
1000 órás izzólámpa ára. Ezzel együtt tíz év alatt 39 000 forint, évente
átlagosan 3900 Ft/év a megtakarítás …és még a Direktívának is eleget tettünk!

Második javaslatom
A polcokon találhatunk olyan dobozt is (2. kép), amelyen a fotó a
„szokásosnak tűnő” izzólámpa, de az üvegburán át jól látható benne egy pici halogénlámpa. Feliratai: „70 W”–„30%”–„E27”–„2000
h”… (és még: „100 W”, egy kisméretű „valódi” izzólámpa körvonalrajzába írva). Ez a „halogénbetétes izzólámpa”. Fényárama és
színhőmérséklete megegyezik a 100 W-os izzólámpáéval, 30%-kal
kisebb energiafelvételű, 2× hosszabb élettartamú és kb. 7-10-szer
drágább.
MEGINT SZÁMOLUNK (AZ ELSŐ JAVASLAT FELTÉTELEZÉSEIVEL)! A teljesítmény megtakarítása: 100−70=30 W. Az energiamegtakarítás:
1000 h/év∙30 W=30 000 Wh/év=30 kWh/év.
Az energiaköltség-megtakarítás: 30 kWh/év∙50 Ft/kWh=1500 Ft/
év, ennyivel lesz „kisebb a villanyszámla”. Lehet ennyiért vásárolni
egy halogénbetétes izzólámpát? Hogyne! Kb. a feléért. Akkor 750 Ft
a megtakarítás! Pontosítva: a vásárlás, azaz a működés első évében
csak ennyi, de második évében már a teljes 1500 Ft-os energiaköltség-megtakarítás jelentkezik. A harmadik évben természetesen kell
venni egy új fényforrást, és így tovább…. Tehát: 750+1500=2250 Ft
két évenként, azaz évenként 1125 Ft-tal lesz kisebb a világítás költsége. A meg nem vásárolt izzólámpa árával együtt 1225 Ft-ot takaríthatunk meg átlagosan évente… és megint megfeleltünk a Direktívának!

Harmadik fényforrással is számolunk?

(Hiszen „a LED-del rengeteg energiát lehet megtakarítani!”)
Nem számolunk a LED-del! Sem konkrétan e cikkben, sem átvitt értelemben. Indok: egy E27 fejű, a lámpatest E27 foglalatába „csavarható” LED-fényforrás napjainkban legfeljebb 12 W-os és 810 lm-es (3.
kép). Egyenes arányt feltételezve: 810 lm/1200 lm=0,675, így a kb.
200 lx-ra becsült izzólámpás világítás helyett csak 0,675.200 lx= 135
lx lehetne a LED-fényforrással létrehozni, ez pedig nem elegendő! És
ha mégis LED-re vágyunk? Akkor a megoldás: egy VAGY több – kb.
200 lx megvilágítást létrehozó – új (LED fényforrással és működtető
szerelvényeivel összeépített) lámpatest megvásárlása és felszerelése a jelenlegi világítótest helyére. De előtte: ajánlom T. Olvasóink
figyelmébe e lapszám „Alapismeretek” rovatában megfogalmazott
gondolatokat. Elolvasásuk után – remélem – egyetértenek a határozott nemmel.

A képek a „Világítástechnika alapkövei” című cikkben találhatók.
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SZEMLÉLET

Kihívások és elégtelen válaszok
Dr. Dezső György

okl. gépészmérnök, dezso.gyorgy@ega-nova.hu

Mindennapos témánkká vált természetes erőforrásaink kimerülése, és
a megakadályozhatatlan klímaváltozás. E globális kihívások leküzdéséhez a rendszerben gondolkodás és a hatékonyabb gazdaság adhatnak esélyt. A mérnök egyik fontos szereplője e kérdéskör jó-rossz
megválaszolásának. Nap, mint nap tapasztaljuk azonban, hogy a válaszok sokszor nem kielégítőek, voltaképpen csak a problémát transzformálják az élet, és/vagy a gazdaság más területeire. Jelen cikk két
közelmúltban megjelent íráshoz fűz megjegyzéseket, és azokat abból
a szempontból vizsgálja, hogy szemléletük, javaslataik esélyt adnak-e
az említett kihívások kielégítő megválaszolására.
„A holnap nem egyszerűen a tegnap folytatása, még csak
nem is annak ellentéte, és még kevésbé annak felújított
változata. A holnap egészen más lesz.” (Dahrendorf)

A ráébredés évtizedeiről
Heller professzor négy évtizeddel ezelőtt, körülbelül egy időben azzal, amikor az olasz Peccei professzor életre hívta a Római Klubot, szemléltető
példaként gyakran idézte: ha a Balaton vízfelületére egy tenyérnyi falevél
esik, és az naponta megduplázódik, akkor a 44. napon a falevelek már befedik a tavat, teljesen megszűnik a szabad vízfelület. De ami talán a példa
lényegi tanulsága, hogy három, négy nappal korábban a vízfelületnek még
csak néhány százaléknyi volt a fedettsége, vagyis a gyanútlan szemlélő
számára semmi sem jelezte a készülő tragikus véget. Ez a végtelenül leegyszerűsített, de éppen emiatt attraktív példa rávilágít arra a sajátosságra,
hogy az ilyen típusú (pl. exponenciális függvényekkel leírható) jelenségek
esetében – ha tudnánk is a nem kívánt végkifejlet elhárításához szükséges
teendőket, ha birtokunkban is volnának az ehhez szükséges eszközök –,
magára a beavatkozásra, az effektív cselekvésre már csak nagyon rövid
idő áll rendelkezésre. Könnyű tehát lekésni a szükséges pillanatot. Ha
mindez ráadásul elégtelen tudással és eszközrendszerrel párosul, akkor
az esélyek csekélyek.
Hasonlóval állunk szemben globalizálódott világunkban, amikor nyilvánvalóvá vált természetes földi erőforrásaink (a tiszta levegő, az egészséges ivóvíz, az ésszerűen kitermelhető nyersanyagok, az emberi táplálék
stb.) véges volta, valamint a növekvő lélekszám, és a növekvő felhasználás konfliktusa, az emberi tevékenység környezetromboló hatása. A Római
Klub megbízására a bostoni MIT kutatói 1971-ben elkészítették az első
világmodellt, majd 1972-ben, D. L. Meadows szerkesztésében, New Yorkban kiadták A növekedés határai című jelentést. Ezzel elérték azt, amit
korábban senkinek nem sikerült: felhívták a világ vezető politikusainak,
döntéshozóinak a figyelmét az emberiségre leselkedő új veszélyekre.
Még ugyanabban az évben, mindössze hét hónappal később, 17 ország
képviselői Londonban aláírták a IIASA alapításának alapokmányát, és alig
néhány év múlva már hét világmodell ismertetése és vitája zajlott az ausztriai Laxenburgban, majd kiadták a Sötétben tapogatózva című jelentést.
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Mindezek hatására az ENSZ 1983-ban létrehozta az azóta fogalommá
vált Brundtland bizottságot (magyar tagja Láng István akadémikus volt),
amelyik 1987-ben nyilvánosságra hozta a Közös jövőnk című jelentését.
A jelentés kulcskérdésként kezeli a fosszilis energiaforrások szűkösségét, az energiafelhasználással járó környezetszennyezést, és az ezzel
összefüggően várható éghajlatváltozási problémákat. Kimondja, hogy a
fenntarthatatlan fejlődés oka a szegénység, mert az együtt jár a környezet túlhasználatával, és a világnak gazdasági fejlődésre van szüksége,
hogy legyenek források egy fenntartható fejlődéshez. A jelentés szemléleti
változást javasol, miszerint a fejlődés és környezet minden kérdését egy
rendszerben kell kezelni, mert a fő veszélyt a szaktevékenységek, szakpolitikák összehangolatlansága okozza. E jelentés megismerésétől kezdve
használjuk széles körben – erősen változó, nem ritkán vitatható tartalommal és kontextusban –, a fenntartható fejlődés kifejezést. A jelentést természetesen sok bírálat is érte, többek között azért, mert a problémákat
kiváltó okok között a pazarló életvitelt és gazdálkodást nem, illetve nem
elég hangsúlyosan említette. A jelentés alapvető megállapításait azonban
széles körben elfogadták, illetve időről időre megerősítik.
Vannak szakemberek, akik megfigyeléseik alapján némileg más modellt fogalmaztak meg. A klímaváltozást okozó üvegházhatású gázok növekvő értékét kevésbé tartják antropogén eredetűnek, a felmelegedés okát
alapvetően természetes folyamatokban látják, amelyek bizonyítottan a földtörténet korábbi szakaszaiban is ciklikusan bekövetkeztek, és amelyben
a jelenlegi emberi tevékenység legfeljebb gyorsító tényezőként van jelen.
Úgy vélik, hogy a felmelegedés legvalószínűbb oka az aktív talajréteg, a
humusz kimerülése, a növényzet táplálásához szükséges elemekben való
elszegényedése. Ennek hatása a csökkenő vegetáció, ritkuló, kisebb levélszámú növényzet, csökkenő CO2 megkötő képességgel. A beinduló felmelegedés pedig a fagyott térségekben metánt szabadít fel, ennek üvegházhatása pedig több mint hússzorosa a CO2-nek. A felmelegedést a jégtakaró
olvadása, a tengeráramlatok megváltozása, majd ennek következtében
egy eljegesedési fázis követi, és ez a kb. 10 000 éves ciklus ismétlődik.
Most a felmelegedési fázis vége felé tartunk.
Úgy tűnik, konszenzus van abban, hogy bármilyen eredetű, illetve hatásmechanizmusú is a klímaváltozás oka, az immár megakadályozhatatlan,
és a bekövetkező változások fékezésére, az emberi civilizációra gyakorolt
nem kívánatos hatások kompenzálására kell koncentrálni. Ennek finanszírozásához hatalmas anyagi források szükségesek, ezek pedig – némileg
paradox módon –, reálisan csak a gazdasági teljesítmények fokozásával
fedezhetők. Az energetikával foglalkozó mérnökökre ez fokozottan igaz, és
valószínűleg a helyes irány az, ha tevékenységünk során közvetlen célok
és hatások mellett fokozott figyelmet fordítunk a megoldások közgazdasági
kérdéseire, ezen belül az externáliákra is. Maguk az externáliák egyébként
több-kevesebb nehézséggel, de számszerűsíthetők, és kapitalizálhatók,
ahogy mondani szokás: az externáliák internalizálhatók. Erre szükségünk
is van, mert különben döntéseink során nem tudnánk korrekt módon őket
számításba sem venni. Ez voltaképpen nem is jelent mást, mint mérnöki
gondolkodásunkat egy szélesebb összefüggésrendszerbe kell(ene) illeszteni. Az externália a közgazdaságtan közismert fogalma, mivel pedig ez
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az emberi döntések tudománya, tehát eredendően, mondhatnánk a dolog
természetéből fakadóan plurális, határai elmosódottak, mert posztmodern
korunkban a vélemények, nézetek minden korábbinál inkább egyénre szabottak: minden ember egy önálló világ. Mivel azonban itt egy elsőrendű
közügy, a közös jövőnk a tét, rólunk, de főképpen gyermekeinkről, unokáinkról szól, kötelességünk kifejteni, megvitatni az e kérdéskörben kapcsolatos véleményünket, gyakran aggodalmunkat, hogy cselekvéseinknek
valamiféle közös, esélyt adó irányt szabjunk.
Most térjünk vissza mindennapjainkba, és két írás alapján nézzük a
hazai mérnöki gondolkodást a fenntartható fejlődésről, és vessük egybe az
eddig elmondottakkal. Szándékom alapvetően nem az adott írások tételes
szakmai elemzése, hanem témánkhoz, és e rovat nevéhez híven, elsősorban néhány alapvető szemléleti kérdés felvetése, amelyek a t. Olvasót
remélhetően továbbgondolásra, hozzászólásra, konstruktív vitára ösztönzi.
Véleményem szerint ugyanis a szemléleti, a rendszerben gondolkodás kérdései, buktatói azok, amiken közügyeink rendre tévútra mennek, és ez az,
amin úgy tűnik, sokan nem tudnak/akarnak változtatni. Röviden: társadalmunkban ez (is) egy szűk keresztmetszet. Hogy miért és hogyan jutottunk
idáig, miért nem tudunk ezeken a magunk építette korlátokon átlépni, az
már egy másik, izgalmas történet.

A pénz nem boldogít…
Az energiagazdálkodási modell címmel (Energiagazdálkodás, 2011/3.)
érdekes dolgozatot írt dr. Balikó Sándor. A cikkében bemutatott modell
két részmodellből áll, az egyik a műszaki-technikai, a másik a gazdasági.
A bemenő adatokat három csoportba sorolta, úgymint a „rögzített adatok”, a „környezeti paraméterek”, valamint a „szabadon felvehető változók”. Logikusan vannak ún. „korlátozó feltételek” is, melyek voltaképpen
a „szabadon felvehető változók” értelmezési tartományaként, vagy meghatározott értékeként kerülnek a modellbe. A szóban forgó modellben új
momentum, hogy a gazdasági optimum helyett a legkisebb primerenergia
fogyasztásra optimál, ennek megfelelően csak az átlagosan elvárt gazdasági eredményt (legyen annak bármilyen mérőszáma, mint pl. a megtérülési idő, az IRR, stb.) szabja korlátozó feltételként. Dr. Balikó dolgozatában mindezt azzal indokolja, hogy az ő értelmezésében ez a megoldás
vezet a fenntartható fejlődéshez, továbbá azzal, hogy az energia árak
dotáltak, spekulatívak, így azok az értékelést eltorzítják. Szó szerint idézve azt mondja: „…nekünk, energetikusoknak az energia a legfőbb érték
és a gazdaságosság csak szükséges követelmény, de nem cél a maximális haszon elérése.” (Megjegyzem, Richter Gedeon más logika mentén
gondolkodott, az ő bonmot-ja így szólt: „A gyógyszert nem bevenni kell,
hanem eladni.”)
Az Agrárgazdálkodás című lap 2011/3. számában is megjelent egy
dolgozat. Az agrárgazdálkodási modell címmel, melyben a szerző bevezető sorai imígyen szólnak: „…nekünk, agrárszakembereknek a termés a
legfőbb érték, és a gazdaságosság csak szükséges követelmény, de nem
cél a maximális haszon elérése.” Ez botrány, mondta az energetikus, aki
valami véletlen folytán elolvasta a cikket. Hova vezet ez a szemlélet, hogy
az agrárszakemberek nem törődnek a gazdaságossággal? (Ez utóbb említett dolgozat természetesen csak az én fantáziám szülötte, de talán jelzi az
előbbi gondolat képtelenségét.)
Bár a Balikó dolgozat számos gondolatot vet fel, ehelyütt most csak
egy aspektusból vizsgálom, nevezetesen, hogy a javasolt modell valóban
szolgálja-e mondjuk a fenntartható fejlődést, aminek égisze alatt azt a
szerző alkalmazásra ajánlja. Az első gondolatom a déjà vu érzéssé, hiszen ilyen gazdaságilag „lerontott” megoldásokkal bombázzák a pályázók
a különböző pénzügyi támogató rendszereket, és a bankokat. A tényleges
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gazdasági eredmény lerontásával – erősen kifogásolható módon –, azt
akarják elérni, hogy a projektben keletkező cash flow-ból már a működés első éveiben több maradjon a hitelfelvevő zsebében, és kevesebbet
kelljen a hitel, vagy visszatérítendő támogatás visszafizetésére fordítani.
De ők legalább a valóságban, közgazdasági értelemben a lehető leghatékonyabb projekt kialakítására törekszenek, csak egy fajta „kettőskönyveléssel”, vagy legalábbis kettős üzletei tervvel próbálják a termelt profitot a maguk számára kedvezőbben megosztani. Kétségtelen, hogy a dr.
Balikó-féle modell erre nem ad lehetőséget, mert ab ovo a minimálisan
elvárt, lerontott haszonra tervez. Ez azonban egyúttal azt is jelenti – eltekintve azoktól az extrém esetektől, amikor a minimális primerenergia
felhasználás véletlenszerűen egybeesik a közgazdaságilag legnagyobb
hasznot hozó megoldással –, hogy az általa javasolt modellel konstruált
energetikai projektek mindig kiaknázatlanul hagynának több-kevesebb,
az adott projektekben meglévő potenciális közgazdasági eredményt.
A modell közgazdasági alrendszerének lebutítását, mint már említettem,
azzal indokolja, hogy az energia árak dotáltak, manipuláltak, spekulatívak.
Csakhogy a modell bemenő és kimenő adatai, valamint az egyes energia
fajták egymásba való átszámítása az árak nélkül nem lehetséges, így a
kritizált árak nélkül nem működik a javasolt modell sem. Kérdés, hogy ez
a szemlélet helyes-e, alkalmazható-e gyakorlatban, és egybevág-e ez a
Brundtland-féle fenntartható fejlődéssel? Véleményem szerint nem, mégpedig az alábbi legfontosabb indokok alapján nem.
A racionalitásra törekvő ember gondolati modellben hozza meg döntéseit, de számos ok lehet, ami pl. matematikai, vagy számítógépes modell
készítését indokolja. Ezek közé tartozik, amikor csak sokféle gondolati modell, paraméter vagy szempont összekapcsolása modellezi a megfigyelt
összetett folyamatokat, de a gondolati modellek logikája ettől nem változik
meg. Természetesen a modell nem mentes készítőinek kulturális és ideológiai alapjaitól, valamint az abból származó előítéleteitől, prekoncepcióitól. Elvileg a modell vonatkozhat egy üzemviteli állapot optimálására, de
éppen úgy egy új létesítmény koncipiálására is. Némi leegyszerűsítéssel,
a közgazdasági gyakorlatban az előbbi egy rövid távú, az utóbbi hosszú
távú döntésnek minősül. Az emberek rövid távú döntéseikben a költségek és a hasznok kalkulációja alapján, hosszú távú döntéseikben pedig a
kockázatok és a hozamok alapján választanak. Rövid távú döntéseikben
azt a lehetőséget választják, amelyik mellett a hasznok és a költségek
különbsége maximális számukra, hosszú távú döntéseikben pedig igyekeznek a kockázatot minimalizálni és/vagy a hozamot maximalizálni. Ez
azt jelenti, hogy mind a rövid távú, ún. fogyasztói döntések esetében, mind
a hosszú távú, ún. befektetési döntések esetében az emberek a hasznokat és hozamokat elsődleges döntési szempontként kezelik. (Ezek a fő
motivációk, de zárójelben megjegyzem, hogy a szereplők döntéseik során
– felkészültségüktől, műveltségüktől, látókörüktől, és természetesen számos más szubjektív befolyástól függően –, figyelembe veszik a pozitív és
negatív externáliákat is.)
Nos, ha nem vonzó célpont a befektetők számára az energiaipar, mert
a hozama csak átlagos, sőt, mint napjainkban tapasztalhatjuk, már a befektetés kockázata sem kisebb, mint az átlag, akkor vajon ki fogja pénzét,
tőkéjét ebbe az iparágba befektetni? Befektetések híján mi fogja fedezni
az energiaiparban a kutatásokat, fejlesztéseket, korszerűsítéseket? Nyilvánvaló, hogy tőkevonzó képesség híján az iparág fejlődés helyett stagnál, vagy leépülésnek indul, sőt megszűnik a piac szabályozó szerepe is,
hiszen a tőke mindenütt az átlagos hozammal találkozik, és így tovább.
Ha a gazdasági tevékenység eredményeképpen nem képződik jelentős
haszon, akkor miből fogjuk fedezni a klímaváltozás mérséklésére irányuló
tevékenységet, vagy az óhatatlanul bekövetkező változásokhoz való alkalmazkodás költségeit? Márpedig ez a logikája a Brundtland bizottságnak, és
ez a fejlett világnak, amelyek egyaránt a gazdasági hatékonyságot jelölték
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meg a kiút esélyeként. Nem helyes továbbá a naturáliákat – esetünkben a
primer energiahordozókat –, és az árakat, pénzt stb. szembe állítani, vagy
akár csak azokat az elméletben és gyakorlatban nem konvertibilisnek tekinteni, mert ezzel, bármilyen meghökkentő is, már a klasszikus közgazdaságtan alapelveit kidolgozó Arisztotelész sem értett egyet, és nem ért
vele egyet a XXI. század közgazdaságtana sem. Így például a korábban
említett világmodellek hangsúlyosan tartalmazzák a gazdasági, piaci folyamatokat, ennek megfelelően az árakat is. Amióta az árupénzt lecserélte a
pénz, egyik alapvető funkciója, a különböző áruk összemérése, így pl. a
primer energiahordozó értékét más, ugyancsak korlátosan rendelkezésre
álló más árukkal. Napjainkban a világon több mint 1 Mrd ember, az emberiség közel 20%-a éhezik (közülük 200 000 Magyarországon), és nem azért
mert nincs elég élelmiszer, hanem azért, mert nincs elég pénzük. Ráadásul, ha a klímakatasztrófa hatásainak hatalmas erőfeszítést igénylő kivédéséről van szó, akkor meglehetősen ésszerűtlennek tűnik a globalizálódott
piacgazdaságot leírni, a történelem legsikeresebb és legkreatívabb rendszerét koncepciótlanul szétverni, lemondani a komparatív előnyökről stb.
[9], sokkal inkább a gyakran gyenge színvonalú, végiggondolatlan szakmai
javaslatokra épülő szörnyű színvonalú állami szabályozás minőségét kellene javítani. A „társadalmi” közlekedő edények törvénye alapján megkockáztatom, pl. a sok szabályozási anomáliával küszködő pénzügyi rendszerek
(a spekulációs piacokon 14...15 naponként fordul meg Földünk GDP-jének
megfelelő összeg stb.) semmivel sem rosszabbak, gyarlóbbak, esetenként
az ember elégtelen tudását tükröző, mint mondjuk az energetikai rendszerek. Le kellene mondani a puszta ideológiai megközelítésekről, és különösen az emberi természettől idegen rendszerek erőltetésétől. Sajnos még
Rawls társadalmából (Az igazságosság elmélete, 1971.), vagy a Nobel-díjas Tinbergen új nemzetközi gazdasági rendszeréből (RIO-jelentés, 1976.)
se igen sikerült bármit is a gyakorlatba átültetni, pedig ők valóban komplett, hús-vér rendszerekben gondolkodtak. (Kétségtelen, hogy éppen D. L.
Meadows, manapság elsősorban nem hatékonyságban, hanem a némileg
hosszabb magyarázatot igénylő „rugalmasságban” gondolkodik, mint azt
a napokban a Corvinus Egyetemen tartott előadásában is kifejtette, de ez
egy másik cikk tárgya lehetne.)

Takarékoskodjunk, kerül, amibe kerül…
2010-ben a Megújuló energiák hasznosítása címmel az MTA Köztestületi
Stratégiai Programok sorozatban jelent meg egy tanulmány, melyet dr. Büki
Gergely állított össze, és Lovas Rezső akadémikus szerkesztett. A tanulmány az Akadémia honlapjáról letölthető. A tanulmányban széles körben
hazai alkalmazásra javasolt falutávfűtés társadalmi és gazdasági irrealitásával kapcsolatos véleményemet korábban már megírtam [3], az érintettek
válasza [4] pedig az aggályaimat voltaképpen visszaigazolták, sőt, megerősítették állításaimat. Az alábbiakban csak a terjedelmes tanulmány biomassza hasznosításával kapcsolatos részéhez, annak is e cikk témájához
kapcsolódóan fűzök néhány megjegyzést.
Ha a terjedelmes MTA tanulmányt röviden kell jellemeznünk, akkor
az gyakorlatilag egyetlen szempontot céloz meg. Ahogy írja: „A megújuló energiákkal minél több hagyományos energiát, hazai viszonyaink közt
minél több földgázt takarítsunk meg.” Ez egy önmagában logikai alapon
is könnyen beláthatóan megengedhetetlenül leegyszerűsítő célkitűzés,
mondhatnánk: hamis premissza, ami nélkülözi a rendszerszemléletet.
Nézzük az energiastratégia unalomig ismételt alappilléreit: az ellátásbiztonságot, a versenyképességet és a fenntarthatóságot, és e szempontok alapján az említett MTA tanulmány javaslatának helytállóságát.
Az ellátásbiztonság tekintetében ismert, hogy a határkapacitások növelésére, a meglévőek mellett, kiépül a szlovák-magyar (2014/15-től 5,2
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Mrd m3/a), a 2014 utáni magyar-orosz gázmegállapodás függvényében
szükség szerint kiépül a meglévő HAG 1 (2012-től 5,5 Mrd m3/a) mellett
a HAG 2 (2018/19-től 4,4 Mrd m3/a), illetve a horvát-magyar vezeték (3,3,
illetve 6,6 Mrd m3/a), – azaz a Déli Áramlat, illetve a Nabucco nélkül is –,
biztosítják a meglévő orosz-ukrán vonaltól független betáplálást. A hazai
gázigények tekintetében pedig 2020 után 3…4 Mrd m3/a többletfelhasználással lehet számolni, vagyis a hazai gázfelhasználás nem csökken, hanem
nő, és a diverzifikáció, és a tárolókapacitások következtében jelentősen
javuló ellátásbiztonság mellett, az árakról is várhatóan előnyösebb feltételekkel lehet tárgyalni, mint ahogy a jelenlegi, 2014-ig érvényes árformula
kialakult. A határkapacitások bővítésére kb. 50 Mrd Ft-ot fordítunk, közben
az MTA javaslat – minden ésszerű szempont mellőzésével –, további ráfordításokkal gázkiváltást javasol. A két koncepció minimum nem harmonizál
egymással. Az MTA tanulmány érvelése a gázkiváltás mellett az, hogy az
EU statisztika szerint magas a magyar földgázfelhasználás aránya a primer
energia felhasználáson belül. Csak hát ilyen indokkal ellenezhető volna a
paksi bővítés is, mert a magyar atomenergia alapú áramtermelés már most
több, mint háromszorosa az EU-27 átlagának, vagy nem lehetne elvetni,
mint azt a szóban forgó MTA tanulmány teszi, a biomasszából történő villanytermelést, mert abban az EU-27-ek között az egy főre eső fajlagosban
csak a 22. helyen állunk [2]. És ez az érvelés természetesen tetszés szerint
folytatható volna. Nyilvánvalóan nem szabad a statisztikákat elvetni, azok
megfelelő, értelmes használata értékes információkkal segíti a gondolkodást, felhívhatja a figyelmet fontos tennivalókra stb., de önmagában egy
ilyen „skalár” adatot kizárólagos érvként felhasználni egy stratégiai döntés
során életveszélyes hiba.
A versenyképesség tekintetében az MTA tanulmány sem a beruházási költségek, sem az üzemeltetési költségekben nem végez közgazdaságilag értékelhető számítást, illetve ahol ez említésre kerül, ott is elvileg
hibásan teszi, mert a pénznek se árát, se időértékét nem veszi figyelembe,
a költségelemek egy jelentős hányada pedig egyszerűen még az említésre
se került (pl. hálózati költségek). Ez a probléma megközelítés azért is kifogásolható, mert a tanulmány verbálisan pozitív externáliákat (munkahelyteremtés, falvak felvirágoztatása, hazai gépgyártás felfutása stb.) említ, de a
negatív externáliákat nem, és az, hogy a társadalmi haszon nagyobb volna,
mint a piaci, így értelemszerűen nem is számítható. Mindezek összevetése során gondolnunk kell természetesen a jelentős állami dotációra, amire
maga a tanulmány külön javaslatot is tesz. Eddigi tapasztalataink és számításaink azonban azt mutatják, hogy például a biomassza hasznosítási
javaslat középpontjában álló falufűtés, összehasonlító gazdaságossági
számítás alapján, teljes élettartama alatt sem térül meg (NPV<0). Létesítését jelenleg az 50%-os beruházási támogatás, és a termelt hő folyamatos
dotációja mozgatja, de egy ilyen, egész futamideje alatt támogatandó megoldás közgazdasági rációja nem igazolható. (Az egyébként a hazai gyakorlatban kuriózumnak számít, hogy a tanulmány értékelhető gazdasági
számítás nélkül javasol dotációs rendszert.) A magyar energetika működése – reméljük az adott gazdasági rendszer belső logikáját konzekvensen
követve –, az előttünk álló, 2030-ig terjedő tervezési időszakban, döntően
a magántőke részvételével, szabad piaci versenyviszonyok között zajlik [7].
Ez a működési elv önmagában megköveteli a gazdasági hatékonyság fokozott szem előtt tartását, hiszen nemcsak energiahordózók, hanem tőke
szűkössége is meghatározó. A javaslat azonban ezzel nem számol, így
végső soron feléli azt a tőkét, amivel a klímaváltozás hatásait csillapíthatók
volnának. Az MTA tanulmányban az energiaültetvények kapcsán érvként
merül fel a munkahelyteremtés lehetősége is. Ezzel az érveléssel azonban óvatosan kell bánni, amit talán egy anekdota világít meg a legjobban.
A Nobel-díjas Milton Friedman, Keynes mellett a XX. század másik nagy
közgazdásza, egy külföldi utazása során azt látta, hogy egy hatalmas építkezés földmunkáit lapáttal, és talicskával végzik. A helyiek elmagyarázták,
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hogy ez azért van, mert így rengeteg embernek tudnak munkalehetőséget
teremteni. Friedman viszontkérdése ez volt: Akkor miért nem kiskanállal
csinálják? Vagyis a megoldás nemcsak a munkáról, hanem teljesítményről,
és a fajlagos értékteremtésről is szól, mert csak e kettő együtt eredményez
versenyképes és fenntartható megoldást.
A fenntarthatóság megítélhetősége tekintetében a biomassza energetikai hasznosítását be kell illesztenünk az „egész” természeti és társadalmi rendszerbe. Ezzel nálunk az érintettek nem nagyon fárasztják magukat. Ezzel a példaként említett tanulmány is teljes mértékben adós maradt,
márpedig az elvégzett puszta hatásfokszámítással, azaz egy egyszerű
osztással, ez a probléma bizonyosan nem válaszolható meg helyesen. E
cikk terjedelme nem teszi lehetővé, hogy akár csak a legfontosabb vizsgálandó kérdéseket felsoroljam, de néhány megkerülhetetlent megemlítek.
A növények a napfényen, CO2-ön, és vízen kívül még számtalan egyéb
tápanyag meglétét igénylik. Ha a növények rendszeresen olyan hasznosításra kerülnek, ami által nem kerülnek vissza a humusz fogyás-képződés
biokémiai körforgásába, akkor a termőtalaj rövid időn belül kimerül. Pótlására a műtrágyázás csak részleges megoldás, legfeljebb valamivel meghosszabbítja a kimerülési időt. A humusz kimerülése miatt, a biomasszát
a szakirodalom gyakran nem is megújulónak, hanem legfeljebb megújíthatónak nevezi. Márpedig a humusz kimerülése, kimerítése – mint arra korábban már utaltam –, nagy valószínűséggel okozója a klímaváltozásnak.
Ezeket a folyamatokat figyelembe kell venni, az energetikai számításokba
be kell tehát vonni a termőföld elhasználódását, értékcsökkenését, a műtrágyázást, a szállítási, öntözési stb. költségeket, amelyek a feltételezett
biomassza árakban jelenleg nem, vagy csak részlegesen szerepelnek, de
amint kialakul ennek piaca, majd óhatatlanul megjelennek az árakban. Továbbá emlékezzünk: a Római Klub megalakulásakor kb. 4 Mrd ember élt a
Földön, jelenleg pedig már 7 Mrd, akiket élelemmel kellene ellátni. Ennek
biztosítására újabb és újabb területek művelésbe vonása történik, így az
energiaültetvények vagy ezeknek a területeknek, vagy a még, egyébként
a CO2 megkötés oroszlánrészét végző természeti területeknek a rovására
történik. Pillanatnyilag vannak parlagon hagyott területek, de nem azért,
mert mindenki jóllakott, hanem az elosztási anomáliák miatt. Ha erre kívánunk energetikai stratégiát építeni, akkor az igen törékeny lesz. Ráadásul
anélkül, hogy az éhínségek problémáját megoldottuk volna, megkezdődött
az élelmiszerárak drasztikus drágulása.
Az egyes megújuló energiafajták üvegházhatása (CO2, CH4, N2O), de
általában a környezeti „hátizsák”, vagy „lábnyom” hatásban, igen jelentősen eltérőek, így hozzájárulásuk az egyik legfontosabb célkitűzéshez, az
ekvivalens CO2 kibocsátás csökkentéséhez is igen különböző. Ezekkel az
MTA anyag nem foglalkozik, így az a furcsa helyzet állt elő, hogy pl. az EU
irányelv, ami voltaképpen egy jogi és politikai dokumentum, (ebből a szempontból is) szofisztikáltabb, mint a szóban forgó, alapozónak szánt stratégiai tanulmány. Az ellenőrző felületet tehát nem a kazán köré kellene húzni,
mert ott bizonyosan nem lehet a fenntartható fejlődés megoldását megtalálni, hanem azt sokkal szélesebb körben szükséges megvonni, ami azt jelenti, hogy a problémákat sokkal körültekintőbben, sokrétűbben kell vizsgálni,
semmint, hogy – mint említettem –, az egy egyszerű hatásfokszámítással
letudható lenne. Tipikusan azzal a problémával állunk szemben, amitől már
negyed százada a Burdtland bizottság is óvott: a rendszerszemlélet hiányával. Energetikai szempontból minimális elvárás volna, mert ez mutatna
valós képet, ha a kiterjesztett EROEI (Energy Return on Energy Invested)
kerülne kiszámításra, amely figyelembe veszi a biomassza előállítás teljes folyamatába bevezetett összes energiát. (Hasonló összegzést kell pl. a
biomassza CO2 mérlegének számítása során elvégezni, ráadásul dinamikusan, mert ennek során a különböző forgási sebességeknek is perdöntő
jelentősége van, és akkor világosan láthatóvá válna, hogy a biomassza
tüzelés rendszer szinten nem CO2 semleges.)
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Összefoglalás
Ha az energetika, energiaipar csak a primer energiával takarékoskodik,
és semmi másra nem ügyel, akkor éppen azt a hibás, rendszerszemléletet nélkülöző szakpolitikát valósítja meg, amit szűklátókörűsége miatt
a Burdtland bizottság már negyed százada ostorozott. A rendszerszemléletű energetikus tudatában kell legyen annak, hogy szakterületének
szempontjai az összes döntési szempontnak csak egy részét képezik.
Szakterületében eleve csak részlegesen tükröződik a vizsgált jelenség
társadalmi, gazdasági összetettsége, ezért ésszerűen nem is törekedhet
szakterületét elszigetelni a valóságos összefüggésektől, beágyazottságtól. Ha ezt nem sikerül elérni, akkor véleményem szerint nem új megoldásokat találunk, hanem új problémákat gerjesztünk. Az idő pedig sürget, a
tévutakért drága árat kell majd fizetnünk. „Nincsen erkölcs okosság nélkül.” – írta Arisztotelész a Nikomakhoszi Etikában, ma pedig az etika a
gazdaságban pozitív externália, ezért közügyeinket érintő kérdésekben
ötletelés helyett felelős, szakmai viták által kontrollált álláspontokat kellene kialakítani.
A fenntartható fejlődés többször finomított fogalmának, véleményem
szerint vitatható értelmezésére mutattam be két példát. Maga a probléma nagy és összetett, bizonyosan a legnagyobb, amivel az emberiség
létezése óta találkozott. Egyelőre a feladat szemmel láthatóan meghaladja jelenlegi tudásunkat a világról, annak belső összefüggéseiről.
Eközben éljük életünket, tesszük a dolgunkat, és mindennapi mérnöki
munkánk során a jó-rossz megoldásaink összegeződésével mi adjuk
meg a kihívásra a választ. A történelemből megtanulhattuk (volna), hogy
a leegyszerűsítő válaszok nem megoldásokat, hanem még nagyobb
tragédiákat hoznak. Mindannyiunk felelőssége, hogy a szűkülő időben
kevesebbet hibázzunk. Ehhez sok nyitottság és tisztázó vita szükségeltetik, mert ez az egyetlen ismert módszer a nagyszámú szempont, érv,
és érdek számbavételére, mérlegelésére, mindezek alapján az optimális
megoldás megtalálásának. Magyarország néhány hónapja úgy döntött,
és ebben talán szerepet játszhatott a szóban forgó MTA stratégiai tanulmány is, hogy túlteljesíti az EU által reá kiosztott megújuló energia
arányokat. Véleményem szerint ez nagy és felesleges többletterheket
jelent botladozó gazdaságunknak. De van ezzel más baj is. Más európai országok forrásaik egy részét most már nemcsak a zöldenergiára
költik, hanem az elkerülhetetlenül bekövetkező klímaváltozás hatásainak
kivédésére. Az egylövetű gondolatok helyett valószínűleg nekünk is ez
volna kívánatos probléma megközelítés. Várom témához a t. Olvasóink
megtisztelő hozzászólásait.
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Kedves György! Nem vitatkozni szándékozom, de úgy érzem, nem egészen
ugyanarról beszélünk. A hivatkozott cikkemben én létesítmények modellezéséről beszélek, amivel a műszaki és gazdasági paraméterek közötti összefüggéseket tárjuk fel a vizsgált rendszeren belül. A modell a valóságos rendszernek
egy – valamilyen szempont (esetünkben az energiával történő gazdálkodás)
szerint – összeállított vetülete. Az energiagazdálkodással foglalkozó tervező,
fejlesztő vagy üzemeltető szakember nem vállalhatja át a komplex rendszer
valamennyi célját, hiszen nincsenek birtokában az ehhez szükséges eszközök,
információk, de hatáskörök sem.
Engedd meg nekem, hogy elvárjam a megrendelőmtől és a környezetemtől (rendeletek, szabványok, statisztika stb.), hogy adja meg a p és y változókban szereplő elvárásokat, környezeti adatokat, esetleg fogalmazza meg ezeket
korlátozó feltételek formájában, és ezek ismeretében én egy olyan rendszert
próbálok kialakítani, ami az energiagazdálkodás szempontjából optimális. Teszem azt abban a hitben, hogy az én optimalizálási törekvésem hasznos a
valós rendszer üzeme szempontjából is.
A cikkem – bár bemutat néhány primerenergia-fogyasztási függvényt –
nem foglal állást valamilyen konkrét célfüggvény mellett, csak azt mondja ki,
hogy a célfüggvény a rendszer valamennyi fajta energiafogyasztásának lineáris kombinációja, vagy más szavakkal a célfüggvényben valamennyi energiahordozót – esetleg különböző súlyokkal – figyelembe kell venni. Ha ez a
súlyozás az energiahordozók fajlagos ára (költsége) alapján történik, akkor a
célfüggvény az energiaköltség. Ha a súlyozás a primerenergia-tartalom (amit
szintén környezeti változónak tekintünk, és rendeletekből, statisztikai adatokból veszünk) alapján történik, akkor a célfüggvény a primerenergia-fogyasztás.
Pályázatokban gyakran többféle mutatót is vizsgálnak (CO2-kibocsátás, környezetterhelés), ilyenkor képezhetünk egy komplex célfüggvényt is, ami ezen
mutatók valamilyen függvénye. Végül egy megjegyzés: minden modell és minden számítás csak döntés előkészítő anyag lehet. Egy-egy konkrét esetben
ezekre az adatokra támaszkodva, de a gondolkodó ember dönt. És a felelősséget is ő vállalja.
Kedves György! kicsit hosszúra sikerült a hozzászólásom, de talán megérted, hogy nem tudunk mindnyájan nemzetgazdasági, sőt világmodellben gondolkozni. Engedd meg, hogy én, amikor létesítmények tervezésével foglalkozó
tervező, fejlesztő vagy üzemeltető megbízottja vagyok, az energiafelhasználáson őrködjek.
Baráti üdvözlettel: Dr. Balikó Sándor

Kedves György! Elismeréssel adózom, hogy a jövő nagy kérdéseit, az erőforrások kimerülését és a klímaváltozást kívánod megvitatni. Írásod megtiszteli a több mint egy éve megjelent Megújuló energiák hasznosítása tanulmányunkat azzal, hogy néhány megvitatandó gondolatot újból hozzá kapcsol.
Tanulmányunk ezt a nagy kérdést nem boncolgatja, noha a megújuló energiák
hasznosítása is ennek egy szelete. A megszólításod csipked is, ám ezt és
a más véleményt a nyilvánosságra hozott tanulmánynak el kell viselnie, és
tiszteletben is tartjuk. A korábban vitatott kérdéseidre, fenntartva a válaszban
már megadott véleményünket, most nem térek ki, csak az újfent felvetett gondolataidra válaszolok.
A megújuló energiák hasznosításakor valóban a földgáz-megtakarítást
vettük alapul. Ezt sokan – úgy gondolom – természetesnek tartjuk. Az elkövetkező évtizedben a megújulók hasznosítása sem atom-, sem szénenergiafelhasználásunkat nem tudja befolyásolni, különösen a hőellátás területén,
leginkább a földgázét. Hosszabb távon pedig az erőforrások kimerülése a
földgázt bizonyosan érinti. A földgáz-beszerzés jövőjével viszont semmilyen
vonatkozásban sem foglalkoztunk.
Az energetikai hatékonyságnövelés tanulmányunk egyik vezérelve. A hatásfokszámítás számunkra nem egyszerű osztás (nekünk sem térkép a táj),
hanem a kimerülő energiaforrások felhasználásának hatékony eszköze. Ha
például energiatanúsítással megköveteljük a fogyasztók energiatakarékosságát, akkor az energiaellátás terén is alapkövetelmény a gazdaságos hatékonyságnövelés.
Energetikai tanulmányunk egyértelműen rögzíti, hogy az energetikai célokra rendelkezésre álló biomassza mennyiségével és formájával nem foglalkozik. Ám egyetértünk abban, hogy e vonatkozásban a fenntarthatóság vizsgálata természeti és társadalmi rendszerbe illesztendő.
Nem elemeztük az egyes megújuló energiák üvegházhatását. De korábbi és általad is idézett tanulmányunk alapján figyelembe vettük a biomasszatermelés, összegyűjtés/szállítás és előkészítés üzemanyag, hő és villamos energia felhasználását (EROEI). Éppen emiatt javasoltuk, hogy az
egyedi, drága pellet-tüzelés helyett inkább a kevésbé előkészített, olcsóbb biomassza (például apriték) lokális használatát vizsgáljuk meg a
távhőellátásban.
Úgy véled, hogy Magyarország – talán tanulmányunk hatására – túlteljesíti az EU által reá kiosztott megújuló energia arányokat. Ráhatásunk ilyen feltételezése megtisztelő, de alaptalan és túlértékelés, még inkább a felelős kormányzati szervek munkájának leértékelése! A megfelelő arány megállapítása
valódi kérdés és feladat, hiszen sok nyilvánosságot kapnak a szélsőséges
vélemények: az is, hogy a megújuló energiák hasznosítása csak pótcselekvés, és az is, hogy például 2040 után az összes energiaigényt megújulókból
lehet fedezni. Meggyőződésem (és remélem, hogy ebben egyetértünk): az
energetikusok feladata a megújuló energiák hasznosítása terén előbb a reális
irányok és mértékek keresése, majd ezek megvalósításának – összefogással
– segítése!
Dr. Büki Gergely

***

Dr. Dezső György rövid válasza
Kedves Sándor! Köszönöm megtisztelő hozzászólásod. Véleményem, egyúttal a válaszom voltaképpen már az eredeti írásomban is benne foglaltatik.
Természetesen mindenki olyan modellt készít, amilyet értékrendje és céljai
megkívánnak. Az én észrevételem pusztán annyi, hogy az általad javasolt modell, állításoddal ellentétben, nem elégíti ki a fenntartható fejlődés fogalmát,
mert csak az energiafelhasználást minimalizálja, és nem a rendszert optimálja.
A XXI. század mérnökének feladata, kompetenciája, pedig egy önálló kérdéskör, melynek őszinte és elmélyült megvitatását az elmúlt húsz évben a magyar
mérnökség elmulasztotta. Elöljáróban: az én felfogásom szerint a szakmába
nem bezárkózni kell, hanem innovációban kell gondolkodni, a kreatív gondolattól a sikeres megvalósításig. Ez az egyéni és közösségi siker útja, és ez
némileg más, mint amit nálunk többnyire oktatnak és művelnek.
Baráti üdvözlettel: Dr. Dezső György
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***
Tájékoztatás
A témához többen jelezték hozzászólási szándékukat. Ezeket – a rovatvezetői
észrevételekkel együtt –, a következő számunkban tervezzük közzétenni.
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Tegyünk együtt az energiahatékonyságért!
Fürjes Balázs

okl. villamosmérnök, MBA, balazs.furjes@negos.hu

Elindult az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat, egy kormányzati program a vállalkozások energiatudatosságának elősegítése érdekében. Ismerje meg Ön is, hogy vállalkozásának az energiahatékonyságért eddig tett lépései milyen elismeréssel járnak és hogyan tud
tovább lépni ezen az úton, mindezzel elősegítve a magyar Energiahatékonysági Nemzeti Cselekvési Terv céljainak megvalósítását.

Az energiahatékonyság mindannyiunk érdeke
Az energiaellátás-biztonság egyre nehezebben megoldható, hiszen a hazai erőművek jelentős részét középtávon várhatóan be kell zárni. Az ország
növekvő gázfüggősége egyre nagyobb stratégiai kockázatot jelent.
Az energiahatékonyság ügye stagnál, annak ellenére, hogy ebben rejlik a legnagyobb, eddig döntőrészt kihasználatlan potenciál. Az Európai Bizottság 2011-ben már fel is szólította a tagállamokat, annak kapcsán, hogy
az energiahatékonysági programjaik nem haladnak a tervezett ütemben.
A magyar Energiahatékonysági Nemzeti Cselekvési Terv radikális átalakításra szorul annak érdekében, hogy a Megújuló Energia Hasznosítási
NCST-ben 2020-ra megcélzott 1,5 TWh megtakarítását elérjük. Az eddigi
kormányzati programokhoz, amelyek a lakossági szegmensben segítik elsősorban az energia megtakarítást, jól illeszkedik a hazai energiafogyasztás egyharmadáért felelős ipar önszerveződése.

Energiahatékonysági Pályázat
A vállalkozások energiahatékonyságának előmozdítását célozza az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat, amelyet reményeink szerint a jövőben
egyéb motiváló eszközök (adókedvezmények, beruházási támogatások,
kedvezményes hitelek, és más előnyök) fogják kiegészíteni. A nemzetközi
kutatások azt bizonyítják, hogy a vállalati energiahatékonyság javításának
első lépése a tudatosság megteremtése; odafigyeléssel, az energiafogyasztás ésszerűsítésével, a fogyasztás mérésével és ellenőrzésével az
energiafelhasználás mintegy 10%-kal csökkenthető. Az energiafelhasználás tudatosítása olcsó, beruházást alig igényel, elsősorban a szemlélet és a
vállalati gyakorlat megváltoztatását igényli. Ha a vállalat energiatudatossá
vált, következő lépés az energiahatékony beruházások vizsgálata. Az általános gyakorlat azt mutatja, hogy további 10%-nyi energiamegtakarítás
gyorsan megtérülő, támogatásokat nem igénylő beruházásokkal elérhető.
Az ennél nagyobb mértékű energiamegtakarítást eredményező beruházások általában lassabban térülnek meg, de
nemzetgazdasági szinten még mindig
„Segíts másoknak
kedvezőbbek, mint az energiaszektor
Példakép
is előrejutni!”
vállalatok
fejlesztése, ezért a Virtuális Erőmű Program Nonprofit Kft. szorgalmazza, hogy
„Mutasd be az
Energiahatékony
eredményeket”
az állam ösztönzőkkel segítse az ilyen
cégek
típusú beruházások megtérülését is.
Az energiahatékonyság javításának
„Tűzz ki célokat!”
Energiatudatos
cégek
útját követve épül fel az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat,
amelynek lépéseit az alábbi pira„Csináld magad!”
Érdeklődő
mis mutatja be:
cégek
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Energiatudatos Vállalat
Az energiaköltségek megtakarításához vezető út első szakasza a vállalat
energiatudatosságának felmérése és javítása. Ennek elvégzése érdekében az energiamenedzsment következő elemeit külön kell vizsgálni:
● Az energiahatékonyság beépülése a szervezet irányítási rendszerébe
● Méréseken alapuló döntéshozatal az energiamenedzsmentben
● Az energia tudatos beszerzése, a piaci lehetőségek kihasználása
● Energiahatékonysági célok és akciótervek
● Megfelelő erőforrások biztosítása a célok eléréséhez
● Az eredmények számszerűsítése és demonstrálása
A vállalat jelenlegi energiaérzékenysége az értékelő kérdőív kitöltésével és értékelésével határozható meg. Az Energiahatékonysági Kiválósági
Pályázatban részt vevő vállalkozások az értékelő kérdőív kitöltését követően kezdeményezhetik az „Energiatudatos Vállalat” cím megszerzését.
Ehhez először regisztrálniuk kell, majd a Virtuális Erőmű Program Nonprofit Kft.-vel történő szerződéskötés után akkreditált auditorunk felkeresi
társaságukat, véglegesítik a kérdőívre adott válaszokat, meghatározzák az
energiamenedzsment fejlesztésének lépéseit, amelyre a társaság kötelezettséget vállal. Az auditorral történő beszélgetés során bemutatásra kerülnek az energiamenedzsment erősítését szolgáló tanfolyamok, speciális
felmérési lehetőségek, illetve az energiahatékonyságot elősegítő speciális
hitelkonstrukciók és pályázatok.
A vállalások egy évre szólnak, ennek leteltével auditorunkkal áttekintik
a vállalások teljesítését, illetve lehetőség van újabb egy évre szóló vállalást
tenni. A kötelezettségvállalást követően a vállalat megkapja az „Energiatudatos Vállalat” címet, amelynek logoját használhatja.

„Energiahatékony Vállalat” díj
A Pályázat szempontjából „Energiahatékony Vállalat”-nak az a vállalkozás minősül, amely saját energiatudatosságának megteremtésén túl olyan
energiahatékonysági beruházásokat valósít meg, amely igazolhatóan,
nagymértékben hozzájárul energiafogyasztásának csökkenéséhez. Az
„Energiahatékony Vállalat” díj megszerzésének feltétele, hogy a vállalkozás az „Energiatudatos Vállalat” cím elnyeréséhez szükséges eljárás lefolytatását követően bemutassa energiahatékonysági projektjeit. A projektek eredményeként létrejövő energiamegtakarítást akkreditált auditoraink
ellenőrzik. A vállalat auditorunk segítségével összeállítja a projektről szóló
beszámolót (sikertörténetet), amely honlapunkon bemutatásra kerül.
Az „Energiahatékony Vállalat” díj átadására 2012. március 6-án a nemzetközi energiatakarékossági világnapon ünnepélyes keretek között az Országházban kerül sor. A vállalkozás ekkor kap jogot az „Energiahatékony
Vállalat” díj logojának használatára. A díj átadását követően konferenciát
tartunk, amelyen bemutatjuk az „Energiahatékony Vállalat”-ok projektjeit
(sikertörténeteit), és a pályáztatás tanulságait.
Amennyiben többet kíván megtudni programunkról keresse fel honlapunkat (www.virtualiseromu.hu), vagy vegye fel velünk a kapcsolatot (iroda@virtualiseromu.hu).
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Az európai gázellátás jövője
Dr. Molnár László

okl. gépészmérnök, lmolnar@t-online.hu

Az európai energiaellátást jelenleg és a következő negyedszázadban is a
három fosszilis energiahordozó, az olaj, a földgáz és a szén dominálja. Ezt
egészíti ki a 15%-ot képviselő nukleáris energia, míg a megújulók jelenleg
7-8%-ot képviselnek. A földgázenergia felhasználás jellemző adatai:
● A földgáz a világ energiaigényét 23-24%-ban biztosítja;
● Az EU-országokban a földgáz felhasználás aránya átlagban 2528%;
● Magyarországon a földgáz aránya 40-42% az összes energiához
viszonyítva.
Az EU-27-ek együttes évi gázfogyasztása a világgazdasági válság
előtti években már majdnem elérte az 500 milliárd köbmétert. A válság hatására a fogyasztás 2009-re visszaesett 460 mrd m3-re, 2010-ben azonban
újra megindult a fogyasztás növekedése. A legfrissebb prognózisok szerint 2020-ra a fogyasztás eléri a 600 mrd m3-t. Az EU-n belüli gáztermelés csökkenése folytán az import részesedése a 2010-es 270 mrd m3-ről
2030-ra 450-500 mrd m3-re nő. Ezt a hatalmas import növekedést csak
új gázvezetékek építésével lehet biztosítani. Az ellátás-biztonság növelése
érdekében pedig számos új, regionális határkeresztező vezeték létesítése
szükséges. A világgazdaság és főképp az EU gazdasági helyzete – alacsony növekedés és adósság-válság a mediterrán térség országaiban –
miatt azonban újabban más forgatókönyveket készítenek Európára: ebben
stagnáló vagy akár csökkenő gázfogyasztással számolnak egyes elemzők.
A bizonytalanság még sohasem volt ilyen nagy az EU-ban, nem lehet
tudni, milyen nem-ortodox megoldás alakul ki az Euró válságának kezelésére: újabb és újabb 100 milliárdokat adnak-e a görögöknek (ezzel gyengítve a német és francia gazdaságot) vagy kivezetik Görögországot az
eurozónából. Ez utóbbi megoldás azonban ugyancsak sokszáz-milliárdos
veszteséget okozna a görög állampapírok tulajdonosainak, a már említett
két országnak. Eközben fenyegetően ott áll Írország, Portugália, Spanyolország, ugyancsak csődközelben. Az olasz, spanyol, francia bankokat a
közelmúltban leminősítették. A gazdasági – és így az energetikai is – prognózisok teljesen bizonytalanok.
Eközben azonban Európa nem állt meg. A nagy tranzit vezetékek közül
elkészült az Északi Áramlat (az orosz-német, a Balti tengerbe fektetett gázvezeték pár) első, 27,5 mrd m3-es kapacitású része, sőt 2011. októberben
már meg is kezdődik a szállítás. A második, ugyancsak 27,5 mrd m3-es
vezeték 2012-ben kezd szállítani. Az összesen 55 mrd m3-es vezeték pár

jelentősen megnöveli Észak-Nyugat Európa gázellátásnak biztonságát, és
egészséges túlkínálatot teremt.
Ugyancsak jelentős fejlődést ért el az LNG (cseppfolyósított, hajóval szállítható földgáz). Az Európától és az USA-tól távoleső, nagy földgázkinccsel rendelkező országok a legnagyobb LNG termelők a világon.
A négy legnagyobb termelő: Indonézia 33, Malajzia 28, Algéria 26, Katar
24 mrd m3/év.
Az LNG piacot döntően befolyásolja, hogy az USA-ban sikereket értek
el a nem-konvencionális földgáz kitermelésében, és ezért az USA gázimportja nagyot esett. Így az USA részére LNG-t szállítani akaró országok új
terveket kénytelenek kidolgozni: az új export célpont Európa. Angliában
nemrég adtak át egy 21 mrd m3/év kapacitású LNG terminált. Az előrejelzések szerint a világ LNG felhasználása 2020-ra meghaladja a 400 mrd
m3/év-et, melynek nagy részét Európában fogják felhasználni.
Közép- és Dél-Európát azonban más hírek tartják izgalomban. Az egymással versengő két gázvezeték – az EU által pártfogolt Nabucco és a
Gazprom valamint az olasz ENI terve, a Déli Áramlat – közötti harc eldőlni látszik. A már 10 éve készülő Nabuccoról idén tavasszal is kiadtak egy
építési szándék-nyilatkozatot, de továbbra sincs gázforrása a vezetéknek,
mivel a Gazprom, élve helyi erős befolyásával, jóelőre lefoglalta a térségben található azeri és türkmén szabad gáz-kapacitásokat. 2011. szeptember közepén a Gazprom bejelentette, hogy sikerült a Déli Áramlat építését
meghatározó szerződést „tető alá” hozni. Az orosz Gazprom, az olasz ENI,
a francia EDF és a német BASF/Wintershall aláírta a Magyarországon is
áthaladó Déli Áramlat gázvezeték, illetve a vezeték tenger alatti részében
illetékes South Stream Transport AG vállalat részvényesi megállapodását.
Az SST AG részvényesei 2012-ben hozzák meg a végleges befektetései
döntést, és az építkezésnek 2013-ban kell megkezdődnie, végső kapacitása évi 63 milliárd köbméter lesz, de ezt részben az eddig más útvonalon
szállított mennyiségek teszik majd ki. A vezeték növelni fogja Európa gázbehozatali lehetőségeit, fokozza az európai gázpiacok stabilitását, és elősegíti Délkelet-Európában az infrastruktúra fejlődését. A vezetéket a tervek
szerint 2015 végére helyezik üzembe.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye szerint a felek megerősítették elkötelezettségüket a Déli Áramlat magyarországi szakaszának
megépítése és a projekt közeljövőbeli tényleges megkezdése mellett is.
Magyarországi cégek is résztvesznek a vezeték megépítésében.

Magyar-szlovák földgázszállító-vezeték az európai energiabiztonság erősítéséért
A Kormány 2011. november 2-i ülésén kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította
a magyar-szlovák összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték
üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával ös�szefüggő közigazgatási hatósági ügyeket.
Magyarország stratégiai célja a gázpiacon a valódi versenyhelyzet megteremtése megfelelő fizikai infrastruktúra kiépítésével és alternatív forráslehetőségek felkutatásával. A fizikai infrastruktúra oldaláról az európai piachoz
csatlakozó megfelelő kapacitású kapcsolatok kiépítése enyhítheti a hazai energiafüggőséget.
A stratégiai jelentőségű nagynyomású földgázszállító vezeték a tervezett
Észak-Dél Energiafolyosó részeként növeli a szállítási útvonalak diverzifikáci-
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óját, és jelentősen hozzájárul Európa energiabiz-tonságának erősítéséhez. Az
új határkeresztező kapacitás elősegíti a gázpiac likviditását és növeli a középeurópai régió földgázellátásának biztonságát. Az építés mellett Magyarország
európai és regionális szinten is politikailag elköteleződött. A fejlesztést az Európai Unió kiemelt fontosságú projektként kezeli. Már megépült a magyar-román
és a magyar-horvát gázösszeköttetés is.
A projekt kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításával a nagynyomású földgázszállító vezeték magyarországi szakaszának engedélyezési folyamata felgyorsul, így lehetővé válik a 2015. januári üzembe helyezés.
(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
Kommunikációs Főosztály)

35

ENERGIAINFORMÁCIÓK

Hová tart az Egyesült Államok földgáz piaca?
Dr. Szilágyi Zsombor

gázpari szakértő, drszilagyizsombor@freemail.hu
Az Egyesült Államok a legnagyobb földgáz termelő ország és egyben a
legnagyobb fogyasztó is. Az amerikai földgáz piacon észlelhető változások hatással vannak a világ földgáz kereskedelmére: a gázipar technikai
fejlődésére, a források átrendeződésére, a szállítási irányok változására,
az árak alakulására. A földgáz tőzsdék az egész világon követik az amerikai
árutőzsde – ezen belül a földgáztőzsde – mozgását. Kíséreljünk meg néhány tartós tendenciát kiolvasni a legfrissebb statisztikákból és hírekből.
2006-tól erősödött meg az Egyesült Államokban a földgáz kitermelés a nem
hagyományos lelőhelyekről. Először a széntelepek metán tartalmának intenzív
kitermelése indult, ezt követte a nem üledékes kőzetek (pala, kristályos kőzetek) földgáz tartalmának kinyerése. A fordulatot két ok idézte elő: a földgáz
iránti kereslet annyira emelte a földgáz árát, hogy a lényegesen drágább, nem
hagyományos telepekből termelés költségei megtérültek, és a hatalmas, nem
konvencionális készletek termelésének technológiája kilépett a kísérletezés korszakából, a berendezések és a technológia tömegesen elterjedt, olcsóbb lett. Az
amerikai földgáz piac néhány számmal bemutatva (1. táblázat):
milliárd m3

1. táblázat
2006

2007

2008

2009

2010

2011.
jan-ápr
(tény)

2011
várható

Bruttó kitermelés

666

698

726

736

760

260

780

Piacra került

550

571

598

611

639

218

654

Nettó import

98

107

85

76

74

21

60

Felhasználás

614

654

659

646

683

265

700

A földgázt vezetéken Kanadából és Mexikóból, LNG formájában számtalan országból, de legnagyobb mértékben Trinidad és Tobagóból vásárolják. Az amerikai import gyors csökkenése hatással van az LNG forgalmára az egész világon:
az Amerikából kiszorult LNG Európában és Távol-Keleten keres magának piacot. Az LNG bőség hatott az árakra is: míg 2007-ig Európában az LNG mintegy
20%-kal volt drágább, mint a vezetékes import gáz, addig az árak 2010-ben
esetenként kiegyenlítődtek. 2011-re az LNG ára ismét a vezetékes földgáz ár
fölé emelkedett, de ebben nagy szerepe van a japán nukleáris katasztrófának,
és az ennek hatására kialakult európai atomerőművekkel szembeni óvatosságnak is. Az is emelte az LNG árát, hogy Európa minden tengerparti országában
üzemel, épül, vagy terveznek LNG kikötőt és tárolókat, nő a kereslet. Az Egyesült Államokban a hazai földgáz kitermelés az elemzők szerint 800…850 milliárd
m3-ig erősödik, figyelembe véve a készleteket és a termelési költségeket. Az
amerikai földgáz készletek nem túl nagyok: a hagyományos kőzetekből termelhető igazolt készletet 6930 milliárd m3-re teszik, az ország erős megkutatottságát tekintve ez a készlet nem nagyon fog nőni. Ugyanakkor a nem hagyományos készletekre még becslések sem hangzanak el, becsülhető, hogy az előbbi
készletek sokszorosa. Ha a fogyasztás összetételét nézzük, akkor az egyes
fogyasztói csoportok gázigényének aránya egészen hasonló Magyarországhoz
(2. táblázat). A háztartások gázfogyasztása dinamikusan nő, annak ellenére,
hogy a háztartások részére az áram, az olaj és a földgáz is piaci áron áll rendelkezésre és ezek az árak elég közel vannak egymáshoz. A háztartások jelentős
része be van rendezkedve két energiahordozóra is, és mindig az olcsóbbikat
választják. A kis- és közepes vállalkozások és az ipar gázfelhasználását a gazdasági válság lefékezte, 2010-től jelentkezik a gázigény emelkedése. Hasonló
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milliárd m3

2. táblázat
2006

2007

2008

2009

2010

2011.
jan-ápr
(tény)

2011
várható

Háztartások

123

134

138

135

140

76

220

Kis-közepes
vállalkozások

80

85

89

88

91

44

130

Ipar

184

188

189

175

187

67

200

Áramtermelés

176

194

189

195

209

57

170

Közlekedés

0,7

0,7

0,7

0,8

0,9

0,3

0,9

a helyzet a gáztüzelésű villamos erőművek igényével is. Csak érdekességnek
szánjuk a közlekedési célú földgáz felhasználás bemutatását. Az abszolút értékben jelentős, de az amerikai viszonyok között igen pici gázfogyasztás azt mutatja, hogy a sűrített földgáz (CNG) használata járművekben még nem nagyon
érte el a gazdaságos üzemanyagtól elvárható beruházási és üzemelési költség
szintet. Európában az EU elhatározta a fosszilis energiahordozók szerepének
csökkentését, 2020-ig 20%-kal kellene csökkenteni az összes primer energia
felhasználást, és 20%-kal az üvegházhatású gáz kibocsátást is. Mindkét cél
a földgáz felhasználás visszaszorítását jelenti, és helyette megújuló energiákat kell(ene) igénybe venni. Az eredeti 20+20+20 célkitűzés ma már láthatóan
nem fog teljesülni, és a földgáz karrierje is folytatódik Európában. Az eredetileg
értelmes és hasznos európai energetikai célt a nukleáris energiahordozók újra
értékelése és a megújulók használatához tartozó hatalmas beruházási költségek térítik el. Az Egyesült Államok nem indított a hangzatos (és teljesíthetetlen)
európai 20+20+20 programhoz hasonlót, inkább a piaci folyamatok enyhe befolyásolásával segíti a megújuló energiahordozók szélesebb körű használatát.
Ezzel a politikával szépen összhangban tartható a földgáz fokozatos térnyerése. Ugyanakkor egyértelmű amerikai cél az ország import energiahordozó
függőségének csökkentése. Ehhez a programhoz szerencsés segítséget ad a
hazai nem konvencionális készletek termelésének felfutása.
Ahogy a nem konvencionális földgázkészletek kutatásának, kitermelésének technikáját is az Egyesült Államokban fejlesztették a mai élenjáró szintre,
ugyanúgy jelentős előrelépést értek el az ipari földgáz felhasználási technológiák tökéletesítésében. A mai magasabb hatásfokú hasznosítás a tíz évvel
ezelőtti technikai szinten kb. 15%-kal több földgázt igényelt volna. Az energiatakarékossági célú beruházások tartalmát a hitelező bankok értékelik, és a hitel
feltételekkel minősítik. Ezeknél a beruházásoknál a tíz éven túli megtérülést
már általában nem finanszírozzák a bankok. Állami támogatás az energetikai
fejlesztéseknél nagyon szűk körben vehető igénybe, a fejlesztéseknek a banki finanszírozási körülmények között kell reálisnak lenni. Európa tanulhatna a
hangzatos energetikai programok meghirdetésekor az amerikai gyakorlatból.
Talán az egyetlen állami akarattal és határozottsággal vezényelt program az
olajfelhasználás csökkentése. Ennek kezdeti eredményeit a villamos erőművek
szállították, részben a földgáztüzelésre átállítással.
A címben feltett kérdésre eléggé egyértelműen válaszolhatunk:
● piaci működés fenntartása és tisztelete a földgáz termelők, kereskedők,
ellátók és fogyasztók között,
● a földgáz fogyasztás növeléséhez vagy csökkentéséhez nem kapcsolódik állami támogatás vagy korlátozás,
● a belföldi földgáz fogyasztás mindenek előtt hazai termeléssel és minimális importtal legyen fedezve.
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EU−HÍREK

50 milliárd euró támogatás az európai hálózatok fejlesztésére
Dr. Csűrök Tibor

okl. gépészmérnök, csurok@polivalencia.t-online.hu

Az Európai Bizottság 2011. október 19-én 50 milliárd eurós támogatási tervet vázolt fel az európai közlekedési, energetikai és digitális
hálózatok fejlesztésére vonatkozóan. A Connecting Europe Facility
nevet viselő program (Európa Összekötése Konstrukció) olyan beruházásokat finanszíroz, amelyek a hiányzó európai gerinchálózatokat
hozzák létre. A kezdeményezés célja a munkahelyek teremtésén és
a versenyképesség növelésén túlmenően a környezeti terhelés csökkentése, az EU belső piacának további kiépítése, az importfüggőség
csökkentése.

Az Európa Összekötése Konstrukció energetikai része
Az energetika terén 9,1 milliárd euró befektetése tervezett, elsősorban
a transzeurópai infrastruktúrába, hozzájárulva a 2020-as energiahatékonysági és klímavédelmi célkitűzések teljesítéséhez. A program
elősegíti a finanszírozási nehézségek áthidalását és a szűk keresztmetszetek felszámolását. Az elsődleges cél azonban, hogy az EU
valamennyi állampolgára és vállalkozása megfizethető áron hozzájuthasson a számára szükséges energiához. Az EU által rendelkezésre
bocsátott források célja a privát és tagállami források erre a célra fordításának elősegítése.

● Túl hosszú az engedélyezés (például nagyfeszültségű vezetékek esetén elérheti a tíz évet is).
● Nem minden szükséges beruházás valósítható meg gazdaságosan (például egyes elektromos és földgáz vezetékek megtérülési ideje túl hosszú).
Az EU új megközelítése, hogy „közérdekű” projekteket választ ki,
olyanokat, amelyek a 2020-as célkitűzések szempontjából fontosak.
Ezeknek a projekteknek az esetében minden egyes tagállam egyablakos ügyintézést vezet be, biztosítva, hogy három év alatt lebonyolítható legyen az engedélyezés. Ezek a projektek jogosultak EU
támogatásra, amely lehet vissza nem térítendő támogatás, projekt
kötvény, vagy garancia. Erre a célra a 2014−2020 időszakban 9,1
milliárd euró van betervezve az Európa Összekötése Konstrukció
keretében.
A Konstrukció újdonsága, hogy az EU először finanszíroz nagyléptékű
energetikai infrastruktúra projekteket a költségvetéséből. A jelenlegi
pénzügyi peridusban (2007−2013) elsősorban megvalósíthatósági tanulmányokra és a gazdasági válság leküzdésével kapcsolatos energetikai projektekre fordítottak pénzt.

Indokok és beruházási igény

A tervezett eljárásrend, a támogatás mértéke

Az energetikai hálózatok fejlesztését az teszi szükségessé, hogy a
megújuló energiahordozók 20%-os részarányának eléréséhez szükséges szél- és naperőművi villamosenergia-termelés eljuthasson a
fogyasztókhoz. Ugyanide értendő az intelligens mérések és hálózatok elterjesztése, ami a 20%-os energiamegtakarítási célkitűzés eléréséhez szükséges. A földgáz ellátás terén a betáplálási pontok és
vezetékek számának növelése indokolt az ellátásbiztonság növelése
érdekében. A tagállamok közötti energetikai összeköttetések erősítése a piaci verseny fokozása érdekében szükséges, csak ennek révén
alakulhatnak ki versenyképes, igazságos árak.
A fenti feladatokhoz tízéves távlatban 200 milliárd eurót meghaladó értékben szükségesek beruházások. A jelenlegi becslések szerint
ebből 140 milliárd jut a villamos energia átviteli és tároló rendszerekre, valamint az intelligens hálózati alkalmazásokra; földgáz vezetékekre, tárolókra, cseppfolyós földgáz terminálokra és kétirányú
szállítást lehetővé tevő létesítményekre 70 milliárd tervezett. Az eddigi fejlesztésehez képest ez jelentős előrelépés, a földgáz esetében
30%-os, a villamos energia esetében 100%-os növekedést jelent tízéves időszakra vetítve.

A támogatott projekteknek gazdasági, társadalmi és környezeti szempontból is megvalósíthatóaknak kell lenniük és legalább két tagállamot kell érinteniük. A „közérdekű” projektek kétszintű kiválasztás során kerülnek beazonosításra, regionális és EU szinten. A projektgazda
először az érintett regionális csoportnak mutatja be a projektjét, amely
tagállamokból, szabályozó hatóságokból, rendszerüzemeltetőkből áll.
Az EU szinten a döntést a Bizottság hozza meg. Az első ilyen projekt
lista 2013. július végéig kerül elfogadásra.

Az EU részvételének oka és újszerűsége
Előrelátható, hogy a 2020-ra kitűzött célok eléréséhez szükséges beruházások a jelenlegi körülmények között nem készülnének el, főként
az alábbi két ok miatt:
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Általános szabályként az EU a projektek költségvetésének 50%-át
fedezi, kivételes esetben, az EU szempontjából is kulcsfontosságú
projekteknél ez elérheti a 80%-ot is. A támogatás odaítélése nem automatikus, a projekt fontossága mellett azt is igazolni kell, hogy az
piaci alapon nem lenne életképes.
Példák a jövőben támogatott projektekre
● Tengeri elektromos átviteli hálózat az offshore szélerőművek
termelte villamos energia nagy fogyasztói központokba szállítására.
● Villamos energia tárolására szolgáló innovatív projektek.
● Olyan földgáz vezeték projektek, amelyek új forrásokból (például a Kaszpi-tenger) juttatnak földgázt az EU piacára.
● Gázkompresszor állomások, amelyek kétirányú szállítást is lehetővé tesznek.
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A nyári időszámítás és az energetika
Kerényi A. Ödön

vasdiplomás gépészmérnök, kerenyia1@t-online.hu

A nyári időszámítást nem a villamos energetika találta ki. Ugyanis már az
első világháború alatt (1916-19) alkalmazták az USA-ban és több európai
országban, köztük hazánkban is.1
A nyári időszámítást második világháború alatt ismét bevezették Magyarországon is és 1941-1949 között minden évben működtették. Tudatos, a villamosenergia-rendszer (VER) számára is előnyt hozó alkalmazására először 1954-ben részben az én javaslatomra került sor és
1957-ig alkalmaztuk. A villamosenergia-megtakarítás elméleti alapjáról
a PATTANYTYÚS GÉPÉSZ ÉS VILLAMOSMÉRNÖKÖK KÉZIKÖNYVE
8. kötetének általam írt, Villamosenergia- és teljesítmény-igények című,
A/10-13 fejezeteiben található magyarázat (l.: 12.1, 12.2 és 12.3 ábrák).
A Kézikönyvből kimásoltam a 94. oldalon lévő 12.2 ábrát és idézem annak rövid magyarázó szövegét.

12.2 ábra. A munkanap és a csillagászati nappal változása
közép- és kelet-európai (nyári) időszámítás esetén

„A 12.2 ábra feltünteti a munkanap és a csillagászati nappal változását Magyarországon a közép-európai és a kelet-európai időszámítást véve
alapul. A 6…22 óra közötti munkanap nagyobb része esik nyáron világos
időszakra, és ez magyarázza, hogy a nagy számú világítási fogyasztó lényegesen kevesebb világítási energiát igényel.”
Ismeretes, hogy A magyar villamosenergia-rendszer (VER) 1949ben alakult meg a Kelenföldi-, a Bánhidai-, az Ajkai- és a Tatabányai Erőművek 110 kV-os hálózattal történő szinkron üzemű összekapcsolásával.
Ehhez csatlakozott az akkor induló Mátravidéki Hőerőmű is. Ezen időpont1

Az érdeklődő olvasó az interneten bő anyagot talál a Wikipédia szabad lexikonból, amit
a Google keresőn lehet könnyen elérni (www.google.hu).
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tól beszélhetünk a VER mért csúcsterhelésről is, amely az ország egészére
ad jellemző, villamos energetikai adatot. A csúcsterhelés csökkentése erőmű építési kapacitás megtakarítást jelent, illetve a meglévő hiányt képes
mérsékeli. A nyári időszámítás ezt a célt segítette és ezért támogattuk az
akkori szűk erőműi tartalékok tudatában.
A Kézikönyvből idézett szövegből és ábrákból kitűnik, hogy a nyári időszámítás bevezetése elsősorban a zónaidők keleti határán lévő országok
számára előnyös, mivel a munkanapot a csillagászati nap világos időszakában tolja el, amikor a tavaszi nap-éjegyenlőség idején egy órával előbbre
állítatta az órákat. Majd ősszel a korábbi sötétedés kezdetekor vissza álltak
a földrajzi zónaidőre. Nem véletlen, hogy éppen a nyugat-európai zónás
Anglia, Portugália és a közép-európai zónás Finnország, Lengyelország és
Magyarország alkalmazták először a nyári időszámítást, amikor nyáron a
közép-európai, illetve a kelet-európai időre tértek át a normál zóna idejük
helyett.
A föld csillagászati időzónái 360/24=15 fokonként ugranak egy órát. Az
országok azonban határaik szerint sokszor ettől eltérő helyi időre módosítják. Így például a Szovjetunióhoz csatolt Kárpátalján már két óra eltérés volt
a magyar zónaidőhöz képest, mivel ott nem is a kelet-európai, hanem már
a moszkvai idő volt a kötelező.
Az 50-es években az időeltolás kb. 25-30 MW csúcsterhelés csökkentést is eredményezett, mivel a nagyszámú világítási fogyasztó lényegesen
kevesebb villamos energiát használt fel.
Az 1957 után hosszú ideig nem vezettük be a nyári időszámítást. Ennek oka egyrészt a kiegyensúlyozottabbá vált VER teljesítmény mérlege
volt, másrészt sem a nyugati, sem a szocialista országok nem támogatták.
annak csupán egyes országokban történő alkalmazását. Ebben főleg a
vasúti menetrend kényszerű változtatása okozott némi ellenállást. Azonban
a 80-as évektől kezdődően, főleg az UCTE VER Egyesülés támogatásával
az európai országokban már egységesen került bevezetésre.
Energetikai haszna a fenti magyarázat szerint a (Budapest szélességi
körén kb. 1000 km széles) zónák nyugati sávjába eső országokban az elérhető energetikai haszon természetesen kisebb, de azok is elfogadták a
nyári időszámítás egységes alkalmazást.
Az idei bevezetés során egyes áramszolgáltatóknál felmerült, hogy a
világítási fogyasztás megtakarításánál nagyobb a légkondicionálás miatti
többletfelhasználás és ezért kétségessé válhat a bevezetés indokoltsága.
Ezt a kételyt a MAVIR mérései nem igazolják, mivel a két fogyasztás más
időszakban oszlik el. A sötétben világítani kell, a léghűtés igénye pedig nem
a sötétedéskor, hanem főleg a nappali, melegebb időszakban áll fenn. Ha
kevesebb a sötét idő kevesebb világításra használt villany.
A számítások szerint a várható megtakarítás 2008 évben az összes
fogyasztás kb. 0,3%-a, azaz a kb. egy munkanap villamos energia nettó fogyasztása, tehát kb. 100 millió kWh. Ennek értéke, átlagos háztartási árral
számítva, kb. 3 milliárd Ft, tehát jelentős összeg.
A végkövetkeztetés az alábbiakban foglalható össze.
A munkanap áthelyezése a nyári időszámítás időszakában a napfényes, világos órákra a lakosság számára akkor is célszerű, ha a villamosenergia-megtakarítás a fogyasztói szerkezet változása miatt némileg csökkenne. Ezideig azonban a csökkenés sem következett be.
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SZAKKOLLÉGIUMI HÍREK

Szakmai kirándulás Ausztriába és Szlovákiába
Fazekas Tibor, Gerse Pál, Lovász Líviusz, Papp Szabolcs
villamos- és energetikai mérnök hallgatók

2011. szeptember 23. és 25. között került sor az Energetikai
Szakkollégium őszi félévének kiemelt rendezvényére, egy három napos külföldi üzemlátogatásra, Ausztriába és Szlovákiába.
A közel 30 fős, nagyrészt szakkollégistákból és egyetemistákból
álló csoport pénteken reggel indult el a kirándulás első helyszínére
Pozsonyba, a Slovnaft olajfinomítójához. A pozsonyi olajfinomítás
több mint 110 éves múltra tekint vissza, az üzem 1960-tól viseli a
Slovnaft nevet. A nyersanyag kizárólag Oroszországból, a Barátság kőolajvezetéken keresztül érkezik az üzembe, amelynek éves
kapacitása körülbelül 6 millió tonna. A finomítás során keletkező
végtermék mintegy 50%-a gázolaj, 35%-a benzin, de készülnek
különböző petrolkémiai termékek is, amelyekkel mintegy 500 kmes sugarú körben látják el a vevőket. A látogatás során a csoport
tagjainak – többek között – lehetősége volt megtekinteni a Barátság
kőolajvezeték helyi csatlakozását, és a Slovnaft vezérlőtermét is,
ahonnan az összes technológiai folyamat irányítása történik. A nap
hátralevő része utazással telt, hogy a résztvevők átérjenek a másnapi helyszín közelébe, Karintiába.
Szombaton reggel a Malta vízerőmű rendszer (amely a körülbelül 1000 MW-os beépített teljesítményével Ausztriában a legnagyobb) egyik erőműegységét, a rottaui szivattyús energiatározót
tekintették meg a csoport tagjai. Az idegenvezető egy terepasztal,
valamint több ábra segítségével részletesen ismertette a környék
földrajzát, a rendszer felépítését, az erőmű szerepét a villamosenergia-rendszerben, valamint pontos működését. Az erőműbe
beépített 4 darab Pelton-turbina összesen 730 MW villamos teljesítményt tud leadni, míg a két szivattyú 290 MW teljesítményre képes.
A látogatás végén a résztvevők személyesen tekinthették meg a
gépegységeket, a több kilométer hosszú csővezeték első szakaszát
és a vezénylőtermet. A csővezeték az erőmű mellett lévő alsó tározót és a 20 km-re található, 1100 méterrel magasabban fekvő víztározót köti össze. A délután folyamán a csoport tagjai ide látogattak
el. A középen 200 méter magas Kölnbrein gát több mint 200 millió
m3 víz tárolására képes. A gát mellett közvetlenül található egy (az
osztrák Verbund villamosenergia-ipari vállalat által üzemeltett) épületkomplexum, amely a kirándulók kedvelt célja. Innen késő délután
indult tovább a csoport Grazba, szombat esti szállásához.
Az utolsó nap délelőttjén a Burgenlandban található güssingi
energiapark néhány egységét tekintették meg a résztvevők. Az idegenvezető a nap elején egy szoláriskolát mutatott be, ahol a helyi
középiskola diákjainak van lehetőségük megismerni a napenergia hasznosítással kapcsolatos rendszereket, és azok szerelését,
karbantartását. A nap második állomása a helyi távhőrendszerhez
illesztett faelgázosító volt. Az egységhez 60 km-es körzetből szállítják be a fát, amelyet a vágás után egy évvel hasznosítanak csak,
amikor már kellően lecsökkent annak nedvességtartalma. Az elgázosítás során keletkező különböző éghető anyagok segítségével
összesen mintegy 2 MW villamos teljesítményt és 4,5 MW fűtési
hőteljesítményt tudnak előállítani. Számos nemzetközi kutatási pro-
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jekt indult az erőmű területén osztrák, valamint más külföldi egyetemek vezetésével. Ezt követően Güssingben, illetve egy másik
faluban két, szinte teljesen automatizált biomassza távfűtőművet
látogatott meg a csoport, amelyekben rostélytüzelésű kazánokkal
elégítették ki a hőigényeket.
A nap utolsó szakmai programja a stremi biogázüzem volt. Az
erőmű különlegessége, hogy mivel jelentős állattartás nincs a régióban, így a gazdák kizárólag növényi alapú biomasszát szállítanak
be az erőműbe, amelyet már ők maguk sem tudnak hasznosítani.
Az üzemben körülbelül 250 Nm3 biogáz keletkezik óránként, amelyet egy gázmotorban hasznosítanak villamos- és hőenergia előállítására. A csoport ezt követően Körmend, majd hazafelé vette az
irányt. A résztvevők nagyon pozitívan értékelték a szervezők munkáját.
Reméljük, hogy a jövőben is lesz még lehetőségünk hasonló,
az energetikai ipar ilyen különleges üzemeinek a meglátogatására,
határainkon innen és azon túl is. További rendezvényeinkről bővebb
információt a www.eszk.org honlapon találhatnak.

Látogatás a négyes metró építkezésén
Az ausztriai kirándulás mellett egy másik az energetikához szorosan nem kapcsolódó üzem meglátogatására is sor került az őszi
félév folyamán. A Szakkollégium 2011. október 15-ére szervezett
üzemlátogatásán a 4-es metró építkezésére nyerhettek betekintést
a résztvevők.
A vezetés egy rövid bemutatóval kezdődött, ahol a kísérő ismertette a készülő metró vonal legfontosabb adatait, így például
kiderült, hogy az egyenként 7,2 km hosszú, 5,2 m átmérjű alagutak
fúrása 2007-től 2010-ig tartott, az Etele tértől a Keleti pályaudvarig.
Ezt követően az Etele térhez közeli járműtelepet tekintették meg a
résztvevők. A telepen mintegy 6600 méter vágány került kiépítésre,
itt kaptak helyet az olyan fontosabb épületek, mint például a tároló
csarnok, amely 20 szerelvény befogadására alkalmas. Szintén itt
kap majd helyet a főváros három nagy metróvonalának felügyeletét
ellátó diszpécserközpont. A jövőben az utasforgalmi és a műszaki
diszpécser mellett létrehoznak egy energia diszpécseri szolgálatot
is, amelynek a feladata az áramellátó berendezések felügyelete
lesz.
A látogatás végén a csoport egy rövid sétát tett az alagútban,
amelyben a sínek mellett már elhelyezésre kerültek a kábeltartók
és a menekülőjárda is. A rendszer teljes kiépítése egy éven belül
befejeződik, így a járművek elkészültével, a fővárosi lakosok is hamarosan használatba vehetik az új metróvonalat.
További programjainkra tisztelettel hívjuk az Energiagazdálkodás olvasóit!
Rendezvényeinkről és a Szakkollégiumról bővebb információ
honlapunkon olvasható: www.eszk.org
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tötte be, 1967 után a társaság tiszteletbeli elnöke volt.

Szerepvállalás: „Számos tanulmány elkészítésben

Tudományos eredményei elismeréseként 1952-ben

szerezett tapasztalataim kamatoztatásával szeretném

Kovács Károly Pál vagy Kovács K. Pál tagja volt a

Zipernowsky-díjat, 1953-ban Kossuth-díjat vehetett át,

segíteni az épületenergetika, világítástechnika, villa-

szakfolyóiratunk jogelődjének tekintett, 1948- ban indu-

1985-ben a liège-i Montefiore Intézet kitüntetését kapta

mos hajtások területén publikáló kollégákat, és felhívni

ló Magyar Energiagazdaság szerkesztő bizottságának.

meg. 1982-ben az aacheni Rajna-vesztfáliai Műsza-

a szakemberek figyelmét az épületek energiafelhasz-

A magyar energiagazdaság akkori problémáit tárgyaló

ki Főiskola, 1984-ben a Budapesti Műszaki Egyetem

nálásának csökkentésében rejlő jelentős potenciálra.”

tudományos és gyakorlati folyóirat első számban közzé

díszdoktorává avatták. 1989. november 19-én, életé-

Bemutatkozás:

tett cikkének rövidített változatát tettük közzé „történel-

nek 82. évében hunyt el Budapesten.

ben szereztem villamos-

„2004-

A bemutatkozást és szerepvállalást most dr. Csű-

mérnöki Msc diplomát a

rök Tiborral, az EU rovat vezetőjével kezdjük. Szer-

BME-n, majd 2007-ben

szüle-

kesztő bizottságunkban az ETE Hőszolgáltatási Szak-

fejeztem be a BME Villa-

tett. A budapesti Jó-

osztályának megbízásából Ő gondoskodik arról is,

mos Energetika Tanszé-

zsef Műegyetemen

hogy a távhőszolgáltatás tapasztalatai kellő mértékben

kén a Phd képzést, melyet

szerzett

gépész-

közlésre kerüljenek szakfolyóiratunkban.

követően tanársegédként

mérnöki

oklevelet

mi visszatekintés” rovatunkban.
1907. december 7.
Budapesten

Bemutatkozás: A Buda-

1929-ben. 1930-tól

pesti

Műszaki

majd 2011-től adjunktus-

Egyetem

ként dolgozom a Tanszéken. A Villamos Energetika

1946-ig a fővárosi Ganz és Társa Villamossági, Gép-

Gépészmérnöki Karán sze-

Tanszéken működő Nagyfeszültségű Laboratróium

, Waggon- és Hajógyár Rt.-ben dolgozott, előbb mint

reztem 1988-ban mérnöki

vezetőjeként számos hazai kutatásban vettem részt

beosztott mérnök, 1941-től főmérnök, 1945-1946-ban

oklevelet, majd háromévi

villámvédelem, EMC, szigeteléstechnika és diagnosz-

pedig mint műszaki tanácsos. Eközben 1940-ben mű-

ösztöndíjas időszakot töl-

tika valamint feszültség alatt munkavégzés területeken.

szaki doktori oklevelet szerzett a budapesti műegye-

töttem el ugyanitt, a doktori

2007-től az Ovit ZRt-nél is dolgozom részmunkaidő-

temen. 1946-ban habilitált a József Nádor Műszaki és

disszertációmat 1992-ben védtem meg. Ezt követően

ben, mint szakterület fejlesztési munkatárs. Az ETE-

Gazdaságtudományi Egyetemen, s az aszinkronmo-

a Dunamenti Erőmű Rt.-nél dolgoztam önálló mérnök-

ben az Energetikai Szakkollégium elnökeként végzett

torok alkalmazásának magántanára lett. Ezzel párhu-

ként, majd 1996-tól különböző közép- és felsővezetői

tevékenyésgemért 2008-ban Energiagazdálkodási ki-

zamosan, ugyancsak 1946-ban nevezték ki a Magyar

beosztásokban dolgoztam a Prometheus/Dalkia Rt-

tüntetésben részesültem.”

Állami Szénbányák Rt. villamos művének főosztály-

nél, a Honeywell-nél, a MOL-nál, a TurboTech Group-

Szerepvállalás: „Az olvasók tájékoztatása a villamos

vezetőjévé. 1948-tól az Állami Villamosművek Rt.-nél,

nál. Közben 1997-ben közgazdasági szakokleveles

energetika,

1949-től a nehézipari minisztérium, 1950-1951-ben

mérnök posztgraduális diplomát szereztem. Jelenleg

technika, feszültség alatti munkavégzés, villám- és

pedig a bánya- és energiaügyi minisztérium villamos

saját vállalkozásunk alkalmazásában dolgozom. Az

túlfeszültségvédelem, eszközgazdálkodás, épületinfor-

energiai főosztályán tevékenykedett műszaki osztály-

Energiagazdálkodási Tudományos Egyesületnek 1993

matika, világítástechnika szakterületektől.”

vezetőként. 1950-ben a fővárosi műszaki egyetem

óta vagyok tagja, a Hőszolgáltatási Szakosztály veze-

A szerkesztőbizottságban a hő- és villamosenergia

felkérését elfogadva a villamos gépek üzemtanának

tőségében 2001 óta dolgozom. 2005. és 2009. között

termelés és tüzelőanyag ellátása gyakorlati tapaszta-

előadó tanára, 1951-től az általa e tárgykörre szerve-

az Ellenőrző Bizottság elnöki tisztét is betöltöttem az

latai közzétételének szervezéséről többen gondos-

zett tanszék vezetője és egyetemi tanára lett. 1957 áp-

Egyesületben.

kodnak. Mostani számunkban közülük Vancsó Tamás

rilisa és júliusa között a Zürichi Műszaki Főiskola (ETH)

Szerepvállalás: „Az EU-hoz történt csatlakozásunk

mutatkozik be.

vendégprofesszora volt. 1959 januárjában a műegye-

évében kezdeményeztem az EU-Hírek rovat kiala-

Bemutatkozás:

temen fegyelmi eljárást folytattak le ellene az általa az

kítását, azóta vezetem és javarészt írom a híreket. A

gépész mérnök vagyok.

egyetem falai között végzett ipari munkák ürügyén, s a

Hőszolgáltatási Szakosztály vezetőségének tagjaként

Diplomámat 1980-ban sze-

fegyelmi határozat értelmében tanszékét megszüntet-

a távhőszolgáltatást továbbra is képviselni fogom a

reztem a Budapesti Műsza-

ték, állásából elbocsátották és ideiglenesen (1961-ig)

szerkesztőbizottságban.”

ki Egyetemen. 1980-83-ig

nagyfeszültségű-technika,

szigetelés-

„Hőerő-

akadémiai tagságát is felfüggesztették. 1959-1961-ben

Az épületenergetika, világítástechnika, villamos

az Erőmű Tröszt csoportvezető mérnökeként dolgozott.

hajtások, s a villamos-energetika szakterületeken szer-

1961 és 1964 között a Műszaki Fizikai Kutatóintézet

zett tapasztalatok közzétételének szervezését Czinege

főmunkatársa volt, s a budapesti Klement Gottwald

Zoltán, és Németh Bálint vállalták. Bemutatkozásuk,

vállalatoknál végzett hőtechnikai mérésekben, illetve

Villamossági Gyárban dolgozott. 1964-ben a Villamos-

szerepvállalásuk ABC sorrendben:

vizsgálatokban vettem részt, továbbá erőművi hőséma

a

Villamosenergia

Ipari

Kutató Intézetben (VEIKI)
dolgoztam.

Energiaipari

energia-ipari Kutatóintézet igazgatójává nevezték ki, s

Bemutatkozás:

gé-

szimulációval foglalkoztam. 1983-ban kerültem a Mát-

1970-es nyugdíjazásáig vezette az intézményt. 1970-

pészmérnök vagyok, CEM és

rai Erőműhöz, ahol azóta is dolgozom. Feladataim

ben meghívást kapott az Amerikai Egyesült Államok-

okl. energiamenedzser. Pá-

közé tartozik a villamosenergia termelésben résztvevő

ba és előbb a a Coloradoi Egyetem (Boulder), majd a

lyám első éveiben tapasztalt

kalorikus berendezések – kazánok, gőzturbinák, gáz-

Torontói Egyetem vendégprofesszora lett. Hazatérése

szakemberek mellett távhő

turbinák, hűtőrendszerek, szivattyúk stb. – üzemének

után további meghívások alapján a washingtoni állami

hőközpontok tervezésével és

felügyelete annak érdekében, hogy az adott lehetősé-

(Pullman, Wa.), majd a braunschweigi, az aacheni, az

értékesítésével foglalkoztam,

gek mellett a legjobb hatásfokot érjük el, így a termelt

erlangeni és a zürichi (ETH) műegyetemeken oktatott

majd számos energiaaudit elvégzése mellett részt vet-

áram minél olcsóbb legyen.”

vendégprofesszorként, általában egy-egy éven ke-

tem a SOLANOVA projekt megvalósításában. A szakma

Szerepvállalás: „Szerkesztő bizottságba az ETE Mát-

resztül. Szakmai tevékenységének elismeréseként

számos területén volt szerencsém ismereteim bővíté-

rai Csoportjának delegáltjaként hazánk legnagyobb

1949-től a Magyar Tudományos Akadémia levelező,

sére, de szűkebb érdeklődési köröm az épületenerge-

szénbázisú erőművéhez, a Mátrai Erőműhöz kapcsoló-

1970-től rendes tagjának választották. Az elektrotech-

tika. Jelenleg saját energetikai tanácsadással foglakozó

dó, közérdeklődésre számot tartó üzemeltetési tapasz-

nikai bizottság munkáját elnökölte. 1948 és 1957 között

cégem vezetem, és energetikai kutatási projektekben

talatokról, a fejlesztési projektekről, az energiagazdál-

a Magyar Elektrotechnikai Egyesület elnöki tisztét töl-

vállalok részt a BME, ETE, és a CORDI Zrt. színeiben.”

kodást érintő tevékenységről fogok tájékoztatást adni.”
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