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N E M Z ETI E N E R G IASTRATÉ G IA

Építsünk vagy kereskedjünk? (2. rész)
Stróbl Alajos
okl. gépészmérnök, strobl@mavir.hu

A legutóbb megjelent első részben az európai gazdasági, erőműlétesítési és villamosenergia-kereskedési helyzetről adott a szerző
rövid tájékoztatást. Most a magyarországi villamosenergia-ellátás
egyik, ha nem is a legfontosabb, kérdésének vizsgálatára vállalkozik. Arra keresi a választ, hogy meddig lehet külföldről olcsón
behozott villamos energiával biztonságossá tenni az ellátásunkat,
és mikor kell valóban újból elkezdeni a ma leállónak tetsző hazai
erőmű-létesítést. Az európai helyzet változása hazánkat is érintette,
főleg az olcsóbbá vált piaci, nagykereskedelmi kínálat, és ez elbizonytalanította az építőket.
*
In the recently published Part 1, the author gave a brief description of the European economy, the situation regarding the construction of power plants and the electricity trade. Now he proposes to investigate one of the key issues of Hungarian electricity
supply. He seeks an answer to how long energy cheaply imported
from abroad can improve our security of supply and when we
should reconsider the hold put on the construction of power
plants in Hungary. The changing European situation had an impact on Hungary too − cheaper wholesale supply has made investors hesitate.
***

Fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy itt a nettó villamosenergia-fogyasztást emeltem ki. A villamos hálózati veszteséget hozzáadva, természetesen a bruttó fogyasztás görbéje – ha nem is párhuzamosan – jóval
a nettó fogyasztás vonala felett halad. A hálózati veszteség 1998-ban volt
a legnagyobb (4,92 TWh), és ez tavaly már 3,68 TWh-ra csökkent. Ez
kedvező változást jelent.

Magyarországon, a magyar szabályozási zónában látszólag van még
elég beépített erőműves villamos teljesítőképesség, hiszen a 2010. évi
névleges 9317 MW-ot egy év alatt 10 109 MW-ra növelték meg a magánberuházók. Aztán ez az érték idén nyárra már 9110 MW-ra csökkent,
mert leállítottak – kivettek a kapacitásmérlegből – négy nagy gépegységet a Duna mentén, egy-egy nagy blokkot Bánhidán és Pécsett. Új erőmű
viszont gyakorlatilag nem épült 2012-ben, és idén is legfeljebb néhány
kis-erőműre számíthatunk.
Nem is ez a fő gond, hanem az, hogy sok régi egység – felkészülve
a leállásra – állandó hiányba került: a Tisza II. Erőmű négy blokkja, a
Dunamenti egyik „F” egysége, a Borsodi és Tiszapalkonyai Erőmű teljes
egészében. Ezért aztán a rendelkezésre álló állandó villamos teljesítőképesség most már alig haladja meg a 7600 MW-ot. Még a változó hiányokról (megújulók, kapcsoltak miatt) nem beszéltem, de a karbantartási
és kiesési hiányokról sem. Kereskedés nélkül ma már nem lenne biztonságos az ellátás. „Szerencsére” a villamos igény még nem növekedik,
de a biztonsági igényünk igen, és a függőségtől való függetlenedésünk
jelszava sem járt le.

1. ábra. A villamosenergia-igény alakulása

A villamosenergia-igényeink alakulása

Tekintsenek a hazai villamosenergia-igények múltbeli alakulása mellett a
közeli jövő jelzéseire (1. ábra)!
A múlt század nyolcvanas éveiben, annak inkább az elején, mondjuk
1980 és 1988 között évi átlagban a nettó villamosenergia-fogyasztás még
3,1%-kal nőtt, de ez is jóval kisebb ütem volt az évtizedekkel korábbinak.
A politikai váltás után az újabb igénynövekedés csak 1993-tól indult be,
és ez mintegy másfél évtizedig tartott, az újabb – ezúttal pénzügyi, gazdasági – válságig. A fogyasztásváltozás átlagos évi üteme azonban más
csak 1,7% volt. A korábbi legnagyobb fogyasztási értéket (1989-ben 33,9
TWh) csak 2003-ban értük újból el.

2

A statisztikusok és az iparág büszke elkötelezettjei persze szeretik
a nagyobb számokat, ezért rendszeresen az összes villamosenergia-felhasználást emelik ki. Hozzáadják a bruttó fogyasztáshoz az erőművek
önfogyasztását, és így alakul ki a legfelső görbe. Ez az önfogyasztás
2007-ben volt hazánkban eddig a legnagyobb (3,01 TWh), és ez is tetemesen mérséklődött a tavalyi 2,43 TWh-ra. Kedvező és jól magyarázható
ez a változás is.
A pénzügyi, gazdasági válság után ismét csökkent a fogyasztás és a
felhasználás, majd átmenetileg kisebb növekedésnek indult, de csak két
évig. Tavaly már megint csökkenést kellett feljegyeznünk, és idén – az év
első tíz hónapját tekintve – sem látszik mértékadó fejlődés.
Hogyan tovább az évtizedünkben? Nem könnyű erre a kérdésre
válaszolni, de kell. Az energiával való takarékosság beindult itthon is, a
hatékonyságunk javul, és mindez azt jelenti, hogy az évtizedünk végéig
szerény mértékű fogyasztásnövekedés remélhető. Az évi 0,6%-od átlag
még nem tekinthető túlzottan optimistának az európai összehasonlításban, de valóságosnak inkább. Feltételezhető, hogy 2020-ra elérjük vagy
tán kicsit meg is haladjuk az eddigi legnagyobb felhasználásunkat (2008ban 43,93 TWh).
Sok függ azonban attól, hogy az elosztott (decentralizált) termelés növekedik-e meg, vagy a központosított, mert ettől függ a villamos
hálózat vesztesége, főleg az elosztóhálózaté. Sok kis megújulós és
kapcsolt termelés ebben a tekintetben kedvező. Jelentősen megváltozhat az erőműves önfogyasztás mértéke akkor, ha itthon kevesebbet termelünk, és többet hozunk be külföldről. Nagy hatása van annak
is, hogy milyen erőművek játszanak a jövőben főszerepet. A szél- és
naperőműveknek alig van önfogyasztásuk, a ligniterőműveknek annál
inkább.
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Stróbl A.: Építsünk vagy kereskedjünk?
A teljesítőképességeinkről és a csúcsterheléseinkről

A névleges, beépített, bruttó villamos teljesítőképesség (BT) és az éves
csúcsterhelés mellett célszerűnek látszik a külföldről behozott villamos
energia kapacitásértékének feltüntetése is. Nézzenek meg ismét három
vonalat a múltról és a lehetséges közeli jövőről (2. ábra)!

2. ábra. Az erőművek teljesítőképessége és a csúcsterhelés

A bruttó hazai csúcsterhelés 1989-ben helyi maximumot ért el
6550 MW-tal, de aztán közel két évtizednyi visszaesés után 6605 MW-ra
nőtt, és ez azóta is a legnagyobb érték a villamosenergia-ellátásunkban.
Tavaly és tavalyelőtt még a korábbi „lokális” csúcsot sem közelítettük meg.
Feltételezhető azonban a továbbiakban mintegy 30 MW évi növekedési
ütem, így 2020-ra 6700 MW fölé is kerülhetünk. Nem is ez a gond, hiszen
– mint az a bevezetőben említettük – látszólag van még elegendő hazai
„beépített” villamos teljesítőképesség (BT), mint az az ábrából is kitűnik.
További leállításokra lehet számítani, így csak optimista esetben maradhat 7000 MW felett a hazai BT az évtizedünk végére. Vagy építünk
tehát itthon erőműveket, vagy tovább kereskedünk a külföldi partnerekkel
a beszállítást előnybe helyezve.
Volt már úgy a nyolcvanas évek elején, hogy a csúcsterhelés (5878
MW) nagyobb volt, mint a beépített teljesítőképesség (5864 MW), tehát
csak az import segített ki minket. A legnagyobb import teljesítményszaldó
1989-ben már elérte az 1850 MW-ot, míg tavaly – egy év alatt jelentősen
növekedve – alig haladta meg az 1100 MW értéket.
Hogyan tovább? Építsünk, vagy kereskedjünk?

Építési lehetőségek

Alapvető kérdés, hogy ki fog itt a következő 6-8 évben legalább kettőezer
megawatt teljesítőképességű új erőműparkra beruházni úgy, hogy legalább 9000 MW maradjon a hazai erőművek névleges, bruttó, villamos
teljesítőképessége – kiegészítő import-szaldó mellett. A magánbefektetők
vagy az állam?
A külföldi befektetők egyelőre kivárnak, talán nem szeretik a különadókat, a haszonról való szabad gondolkodás tervezett vagy valós korlátjait. Marad tehát az állami és a hazai magánbefektetés ebben a „szabályozott” iparágban. Piaci feltételek mellett, nemzetközi versenyben kell
magyar tőkével és hitellel erőműveket építeni. Nem lesz könnyű, mert
rövid az idő.
Az előkészületekkel együtt egy-egy nagy erőmű építése és üzembe
helyezése már jóval több időt vehet igénybe, mint az évtizedünkben még
hátra lévő néhány esztendő. Földgázra még talán lehetne új nagyerőművet építeni, de a jelenlegi energia-piaci helyzetben ez aligha elképzelhető.
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A gáz egyelőre drága az európai piaci villamosenergia-ellátásban, mint
azt az előző részben kifejtettem. A szénerőmű-létesítés időigénye még
nagyobb, a tőkeigény szintén, ezért ez a befektetés sem látszik reálisnak
rövidtávon. Új atomerőműves egységre még ebben az időszakban ne nagyon számítsunk.
Marad az elosztott termelés megújuló energiaforrásokkal. Ez megvalósítható, de csak nagy támogatás mellett még akkor is, ha a technika
fejlesztése és terjedése jelzi, hogy a fajlagos beruházás egyre olcsóbb.
Gondolni kell arra, hogy az alaperőmű-létesítésre szakosodott korábbi
állami beruházások miatt egyre nehezebb lesz növekvő megújulós részarány mellett a rendszerirányítás. Tárolóink nincsenek, menetrendet tartó
erőműveink alig működnek a drága földgáz miatt.
Nekem úgy tűnik, hogy 2000 MW új erőműves teljesítőképesség létesítése és üzembe helyezése ebben az évtizedben már illúzió. Az állam az
elmúlt másfél évtizedben alig épített erőművet. Csak néhány kis, kapcsolt
termelésű erőművet helyeztek üzembe Óbudán, Tatabányán és Miskolcon. Ma már valahogy a kapcsolt termelést sem szeretik, pedig az elmúlt
évek nagy fellendülése (2000-től 2010-ig 8282 MW-ról 9317 MW-ra nőtt
az erőműpark kapacitása) nagyrészt ennek köszönhető. Magánbefektetők már a kis kapcsolt termelésekkel is „kivárnak”.
Ha nem tudunk elég sok erőművet építtetni megfelelő ösztönzéssel,
akkor a másik utat kell igénybe venni, vagy azt is: a behozatal megnövelését.

Az importszaldó megnövelése

A magyar villamosenergia-behozatal egyre növekvő irányzatú: 2010-ben
5,2 TWh, 2011-ben 6,6 TWh és tavaly már kereken 8 TWh volt a behozatali többlet (az import-szaldó). Idén még 10 TWh-nál sokkal nagyobb
importszaldó is kiadódhat – az eddigi tízhónapos fejlődésünk ismerete
alapján – természetesen a megfelelő kapacitásértékkel. Ismét elérhetjük
az eddigi maximumot (3. ábra), sőt, azt meghaladva akár 30% fölé is
kerülhetne már az összes felhasználásból a behozatali arány. Aztán az
évtized vége felé még növelhetjük a behozatali többletet, és az import
teljesítmény-szaldó 1500-2000 MW közé kerülhet a nappali csúcsidőszakban. Még jó, hogy vannak a térségünkben eladók és a piaci villamos
energia még olcsó.
Kockázatosnak látszik azonban azt feltételezni, hogy külföldön fognak részünkre olyan erőműveket építeni, amelyekből olcsón tudnak a versenypiacon kellő mennyiséget részünkre tartósan felkínálni.
Biztonságosabbnak tartható, ha a szükséges növekménynek legalább a felét itthon teremtjük meg, és csak a másik részét bízzuk a kereskedőinkre. Építeni és kereskedni is kell. Túl közel van már 2020, ugyanakkor a „fejlődésünk” beindult.

3. ábra. Az importszaldó aránya az összes felhasználásban
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Stróbl A.: Építsünk vagy kereskedjünk?
Az erőműparkunk kihasználása

Feltehetik a kérdést, hogy miért építsünk új erőműveket, amikor még a
meglévőket sem használjuk ki kellően. Igazuk van, valóban kicsi a kihasználás, de ez az európai átlagnak megfelelő. Tavaly még az atomerőműves Franciaországban vagy a szénerőműves Lengyelországban is jóval
kisebb volt a belföldi erőműpark kihasználása 50%-nál, hiszen a 4200
h/a-t alig haladták meg. Az ENTSO-E átlaga csak 40% volt, és Dániában,
Olaszországban vagy Portugáliában még a 30%-ot sem érték el. Mindenütt igazodtak az optimális termeléshez, a maximális biztonsághoz és a
kereskedők a legkisebb áron beszerezhető villamos energiát halászták.
A piac működött, a nagykereskedelmi energiaárak az áramtőzsdéken estek, mint azt a korábbi tanulmányban kimutattam.
Nálunk régebben sok volt a szénhidrogén-tüzelésű erőműves kapacitás, és most is az. Az olajárhoz kötött földgázár tehát nem tette ésszerűvé
azt, hogy a kereskedőink ilyen tüzelésű erőművektől vásároljanak még
akkor is, ha azoknak a legnagyobb a hatásfoka és legkisebb a fajlagos
szén-dioxid-kibocsátása.
Idén, az első félévben a hazai erőműpark névleges bruttó teljesítőképességének a kihasználása (4. ábra) valamivel 40% alatt volt (a nagyerőműveké kicsit több, a kiserőműveké kevesebb). A két nagy alaperőművünk – Paks és Mátra – a kis növekményköltségnek megfelelően nagy
kihasználással üzemelt, de a kevésbé gazdaságos Oroszlányi Erőmű
már csak alig félig volt kiterhelve. A fűtőerőművek természetesen csak a
fűtési idényben járhattak megfelelő tartóssággal. A pozitív perces tartalékot jelentő, nyílt ciklusú gázturbinákkal ellátott nagyerőműveink kihasználása messze 1% alatt maradt – a szerepüknek megfelelően.

hármasában milyen erőművek építés jöhetne szerintem szóba. Természetesen jövőképet is jobban szeretek ábrával festeni, mint bizonytalan
betűhalmazok kaszkádjával (5. ábra).
Gondolják meg velem együtt, hogy 2020-ig, aztán 2025-ig, végül
2030-ig milyen erőművek üzembe helyezésére vállalkozhatnak a magánbefektetők vagy az állami cégek! Abban egyet lehet érteni, hogy
el kell kezdeni újból a hazai erőmű-létesítést még a bizonytalan piaci,
gazdasági és – netán – politikai feltételek mellett is, és a jó állampolgárhoz illően az érvényes Nemzeti Energiastratégia jelszavát zászlóra
kell tűzni: megújulók, szén, atom. A szabad gondolkodás lehetőségez,
jogához azonban ragaszkodni tanítottak, így a logika nem mindig követ
felső parancsot.

5. ábra. Erőmű-építési lehetősek hosszabb távra

4. ábra. Az erőműveink kihasználása 2013 első felében

Az új Gönyűi Erőmű igen meglepőnek tekinthető alacsony kihasználása a mai piaci energiaárak mellett mégis természetesnek mondható. Erre
az erőműre szükség van, szükség lesz, mert a piaci árak gyorsan változhatnak, a tőzsdei villanyárak és a szén-dioxid-kibocsátási költségek hamar
megnövekedhetnek. Nem lehet egy új erőművet egy-két év üzemi tapasztalatai alapján megítélni. Jól látszik azonban, hogy milyen nagy kockázatot vállal egy befektető az egységesülő európai villamosenergia-piacon.
Nekem azonban az építés mégis valahogy jobban tetszik, mint a kereskedés. Feltehetően azonban nem azért, mert közel hatvan éve inkább
a villamos energia termelése érdekel, míg a piachoz nem értek.

Nézzünk a jövőbe!

A rutin patinája mállik rólam, de ötéves előre gondolkodásokra még emlékszem, ezért megkísérlem bemutatni, hogy a 2030-ig tartó időszak
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A világi, hazai és isteni felosztásokhoz hűen a három időszakaszban
három energiahordozót lehet figyelembe venni. Megújuló forrásokra, foszszilis energiahordozókra és hasadóanyagokra gondolnék az energiaátalakítás bemeneti oldalán. A kimenetin szívesen gondolnék a hőre is, de
ez egyszer itt most nem tehetem, így marad a villamos energia.
Ebben az évtizedben mintegy 1500 MW többlet megújulós erőmű
létesítésére gondolnék, amely ugyan jóval több, mint a Nemzeti Megújulós Cselekvési Tervben egy évtizednyi fejlődésre optimálisnak tartott
+780 MW (ennek a kétszerese kellene), de csak ez tenné lehetővé, hogy
mértékadóan leapasszuk ebben az évtizedben a közvetlen villamosenergia-importunk riasztóan nagyra tornyosuló fenyegetésétől való félelmünk
méretességét.
Aztán a húszas évek elején már jöhet akár a szénerőmű is: lignitre
vagy import szénre. Legalább 600 MW kellene, hogy a tovább növekvő
megújulókkal együtt 2025-ig bíztató legyen a mintegy 3000 MW-os fejlődés. Eretnekség, de azért ne vessük el még teljesen a földgáztüzelést
sem, mert a piaci feltételek változhatnak.
Végül a húszas évek második felében megjelenhet hazánkban az
első harmadik nemzedékes atomerőműblokk-óriás, hiszen fel kell készülni a harmincas évek elején leálló régi paksi blokkok helyettesítésére.
A tovább terjedő megújulós és fosszilis erőművekkel (gondolva a
nagyobb egységek követelte többlet tartalékokra is) együtt végül másfél
évtized alatt akár 6000 MW új egység is építhető Magyarországon. Régebben is ennyit jeleztek a hivatalos forrásoldali kapacitástervek. Most
se engedjünk!
A fogyasztók se féljenek, mert az olcsóbbá váló villamos energia még
önmagában nem jelenti azt, hogy nem fognak drága erőműveket építeni
országunkban! Legalább is ezt remélem, de azért a kereskedésről sem
szabad lemondani.
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TUDOMÁNY − LEKTORÁLT CIKK

A direkt sugárzásból származó magyarországi napenergia potenciál
összehasonlító vizsgálata
Árpád István
okl. vegyészmérnök, arpad.istvan@hotmail.com

A cikk bemutatja a hazai fókuszálható napenergia potenciált. Öszszehasonlítja ezt a különböző energiaforrások területigényével. Az
eredmények alapján pedig javaslatot tesz a fókuszálható napenergia
hasznosítás hazai alkalmazásának fejlesztésére.
*
This paper is describing the annual amount of solar energy from focusable direct sunshine in Hungary. It is comparing the specific area
of focusable solar energy with the specific area of other energy sources. It is suggesting on the basis of results for the technical experts to
make efforts for the exploitation of focusable solar energy as one of
the renewable energy sources in Hungary.
***
Sokszor hallani olyan vélekedést, hogy Magyarországon a napenergiával
állami, vagy hazai nagyvállalati szinten foglalkozni nem érdemes, mert:
● nagy a helyigénye,
● költséges (beruházás igényes),
● az ország makrogazdasági energiamérlegében eddig is gyakorlatilag nulla volt és ezután sem fog ez lényegesen változni, ugyanis
nem a Szaharában vagyunk,
● maximum az egyéni felhasználók segédenergiája lehet a nyári időben stb.
A felsorolt vélemények egy része valós tényeken alapszik, pl. a beruházás igényesség (bár ez is csak a költség-haszon vizsgálattal együtt
értelmezhető), más részük, pl. a helyigényesség, már kevésbé igazolhatóak. Mivel a tőlünk északabbra fekvő Németország a napenergia hasznosítással igen komolyan foglalkozik, folyamatos kutatás, az ipari termékek
fejlesztése és gyártása jellemzi ott ezt az energetikai területet is, érdemes
nekünk is jobban megvizsgálni a hazai viszonyokat, lehetőségeket.
Ebben a cikkben a magyarországi fókuszált napenergia kinyerés területigényét hasonlítjuk össze más energiaforrások területigényével.

A direkt sugárzás
A napból érkező termikus elektromágneses hullámok (EMH) a légkört elérve egyrészt visszaverődnek a világűrbe, másrészt a légkörben elnyelődnek, illetve a légkörön belül is szóródnak (ez okozza a nappali égbolt
világos színét), és csak a maradék rész éri el közvetlenül a földfelületet
(1. ábra). Ez a maradék rész, amely a légkörön közvetlenül áthalad a direkt
sugárzás. Fő jellemzője, hogy gyakorlatilag párhuzamos sugarakból álló
EMH-ok, amelyek optikai módszerekkel (tükör, lencse) fókuszálhatóak. Azt
az időtartamot pedig, amikor ennek a direkt sugárzásnak a teljesítménye a
sugárzásra merőleges felületre vonatkoztatva a 210 W/m2 értéket meghaladja, napsütéses időszaknak, napsütéses óráknak nevezzük [12].
A napállandó az a sugárzási energiaáram sűrűség, amely megadja,
hogy átlagos Nap-Föld távolságban, a légkör felső határán, a sugárzás
terjedési irányára merőleges egységnyi felületre időegység alatt mennyi
energia esik. Értéke 1366 W/m2 a NASA mérése szerint (más irodalmak
1353 W/m2 értéket adnak meg [5]). Bár a napállandó, a neve ellenére nem
állandó érték, különböző okok miatt (pl. a napciklusok, a napfoltok, Nap –
Föld távolság ingadozása) kis mértékben ingadozik, a mi számításainkban
ez az ingadozás elhanyagolható.
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1. ábra. A napsugárzás légköri szóródása és abszorpciója.
A légkörön belüli százalékos értékek időjárásfüggőek.

Az, hogy mennyi direkt sugárzás éri a Föld egy adott vízszintes területét az függ
● a sugárzás beesési szögétől (tehát a földrajzi helytől is) és
● a légköri viszonyoktól (mennyire felhős, légszennyezés stb.).
A direkt sugárzás fókuszálása esetén azonban nem a vízszintes felületre vonatkoztatott sugárzási teljesítményt kell alapul venni, hanem a
sugárzásra merőleges felületre vonatkoztatott teljesítményt, ami így már
a földrajzi helytől közvetlenül nem függ. Ha abból indulunk ki, hogy csak a
napsütéses órák alatt van olyan teljesítményű direkt sugárzás, amit fókuszálni lehet, akkor a fókuszálható napenergia mennyisége csak a napsütéses órák számától függ. A napsütéses órák számát két dolog befolyásolja.
Az egyik, hogy milyen hosszúak a nappalok. Mivel a Föld forgási tengelye
nem merőleges a keringés síkjára a nappalok látszólagos hossza a nap
körüli keringés függvényében változik. Nyári időszakban, amikor a Nap látszólagos pályaíve magas, hosszabbak a nappalok és rövidebbek a szürkületi idők. Téli időben pedig, amikor a Nap látszólagos pályaíve alacsonyabb, a nappalok rövidebbek, a szürkületi idők pedig hosszabbak. A másik
befolyásoló tényező az adott területre jellemző éghajlat, az adott területre
jellemző időjárási viszonyok azaz, hogy mennyire felhős, párás, poros, stb.
azon a földi területen a légkör. A mérések igazolják, hogy nem az egyenlítőn a legtöbb a napsütéses órák száma, hanem a Szaharában és az USA
délnyugati részén (Kalifornia, Nevada és Arizona államok sivatagi részein, pl. a Mojave-sivatagban). De nagyon sok direkt sugárzásból származó
energia érkezik Grönlandra és az Antarktiszra is.

A direkt sugárzásból begyűjthető napenergia
Magyarországon
Magyarországon a több éves statisztikai adatok alapján a napsütéses órák
száma 1900-2200 körül mozog évente (2. ábra). De pl. 2011-ben az ország
délkeleti részén 2500 órát is mértek.
Tiszta időben a sugárzásra merőleges felületre vetítve a direkt sugárzás teljesítménye az 1000 W/m2 értéket is eléri. Lehet mérni ennél nagyobb
sugárzási teljesítményt is pl.: 1200 W/m2-t, de csak rövid ideig. Ilyenkor
a direkt sugárzás mellett egyidejűleg fellépő szórt sugárzás növeli meg a
mérési eredményeket. Mind a napsütéses órák száma, mind pedig a mér-
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Árpád I.: A direkt sugárzásból származó magyarországi napenergia potenciál összehasonlító vizsgálata
nak lenni a prefixumok és a mértékegységek tengerében. Azért, aki veszi
a fáradságot, az össze tudja szedni a számára fontos információkat. Magyarország éves primer energia felhasználása 2008-ban 1120 PJ (P=1015)
[14]. Az is elmondható ráadásul, hogy a primer energia felhasználásunk az
utóbbi 10 évben elég stabilan az 1100 PJ környékén stagnál.
Magyarország területe kb. 93 030 km2. Tehát Magyarország területére
évente összesen

J
⋅ 93030 ⋅106m2
m2év
J
PJ
Q ≈ 1,40⋅ 1020 = 140000
év
év

Q = 1500⋅106

2. ábra. A napsütéses órák száma Magyarországon

hető teljesítmények világviszonylatban is jó értékeknek számítanak [4, 6,
12, 15]. Természetesen a napsütéses órák alatt, a felhősödéstől függően a
direkt sugárzás teljesítménye változik (3. ábra).

(3)

fókuszálható napenergia érkezik.
A primer energiaigény kb. 38%-a, azaz kb. 431 PJ közvetlen hőigényként (lakossági, közintézményi és ipari fűtési célú felhasználás, használati
melegvíz stb.) jelentkezik [14]. Ez az éves termikus energia Magyarország
területének kb. 0,3%-án begyűjthető lenne. De ismerjük el, ez még mindig
nem eléggé kézzelfogható információ a fókuszálható napenergia potenciálról, ezért hasonlítsuk össze más energiatermelő technológiák helyigényével.

A direkt napsugárzás fajlagos területigényének
összehasonlító vizsgálata
3. ábra. A direkt napsugárzás fajlagos teljesítménye

Összehasonlítás az energianövény termesztés területi igényével

Az adatokból könnyen megbecsülhető, hogy sugárzásra merőlegesen,
m2-enként évente mennyi energia érkezik hozzánk. Hogy ne tévedhessünk
nagyot, önkényesen az éves napsütéses órák számát 2100 órának, az átlagos teljesítményét pedig 400 W/m2-re vesszük. Ez alapján mondható, hogy
évente, a sugárzásra merőleges felületre vonatkoztatva kb.

W
s
h
MJ
(1)
⋅3600 ⋅2100 ≈ 3000 2
m2
h
év
m év
fókuszálható napenergia érkezik Magyarországon.
A ténylegesen kinyerhető energia meghatározásához (1) egyenletben
kiszámított értéket korrigálni kell, egyrészt mert a fókuszálás miatt a tükrök
mindig a sugárzásra merőleges helyzetbe vannak forgatva és a kiárnyékolások elkerülése miatt a tükör felületénél valamivel nagyobb elhelyezési
területre van szükség, másrészt a fókuszált energia begyűjtésnek is van
hatásfoka. A modern, vonalba fókuszáló Fresnel lencsés kollektorok kb.
60%-os eredő hatásfokkal (optikai és termikus) dolgoznak. Összesítve az
1 m2-re bejövő energiának megfelelő energiamennyiséget kb. 2 m2-ről lehetséges begyűjteni. Így a ténylegesen begyűjthető energia egy adott területről kb.:
Q = 400

Q≈

MJ
m2év ≈ 1500 MJ .
2
m2év

3000

(2)

Ez egy nagyon nagy energiaforrás. Nézzük, mit is jelent ez. Ehhez a hazai energiamérleget kell megismerni, ami nem egy egyszerű feladat. Aki a
hazai energiamérlegre kíváncsi, hamar rájön, hogy egy nehezen átlátható
területre tévedt. Ez a gazdaság Bábel tornya, ahol mindenki a saját, a többitől eltérő mértékegységét használja a TWh-tól a PJ-on keresztül a Mtoe
(millió tonna olajegyenérték)-en át a különböző, de fűtőérték nélkül feltüntetett energiahordozó mértékegységekig, a szilárd anyag ezer tonnában, a
folyadék millió literben vagy millió hordóban, a földgáz millió m3-ben (Mm3).
Aztán találni olyat is, hogy a PB gáz tonnában van megadva, mert pl. a
közlekedés használja. Ehhez jönnek még a különböző fajlagosak és hatásfokok, valamint az angolszász mértékegységek. Tehát nem árt járatos-
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Az energianövények éves energiahozama (fűtőértékre számítva) a szakirodalmak szerint 100–350 GJ/(ha∙év), attól függően, hogy milyen a növény
(fás szárú vagy lágyszárú stb.) [7, 8]. Ez megfelel 10–35 MJ/(m2év)-nek.
Ezt az értéket kell viszonyítani a direkt sugárzásból származó, az (1) és
a (2) egyenletekkel kiszámolt 1500 MJ/(m2év) értékhez. Látszik, hogy kb.
százszor nagyobb a helyigénye az energianövény termesztésének, mint a
fókuszált napenergia begyűjtésnek. Két nagyságrend különbség! Ráadásul azt sem szabad elfelejteni, hogy az energianövények és származékaik
eltüzelése ugyanúgy CO2 kibocsátással jár, mint a fosszilis tüzelőanyagok
eltüzelése, valamint a fás szárú növények aprítása energiaigényes technológiai művelet.

Összehasonlítás a globális sugárzást hasznosító napelemes
energiatermelés területi igényével
Globális sugárzás alatt a napból érkező közvetlen sugárzás (direkt sugárzás értéke 3000 MJ/m2 évente), valamint az égbolt minden részéről érkező
szórt sugárzás összegét értjük. A mérések szerint Magyarországon a globális sugárzás éves értéke kb. 4300-4900 MJ/m2 között van [15]. Számításunkban a 4600 MJ/m2-es számtani középértéket vesszük alapul.
A globális sugárzás hasznosításának két lehetséges módját említjük
meg:
● a napkollektoros és
● a napelemes energiahasznosítást.
A napkollektoros rendszerekkel, főleg terjedelmi okok miatt, ebben a
cikkben nem foglalkozunk. Jellemzőjük, hogy alacsony hőmérsékletű energiát szolgáltatnak, valamint a kollektor-panelek hővesztesége miatt ezt is
főleg csak a nyári és a nyár közeli időszakban. A termelt energia alacsony
hőmérséklete miatt a hosszú idejű energiatárolás sem megoldott. Bár véleményem szerint, a fázisváltó anyagok használata párosítva az [1, 2, 3]
cikkek eredményei alapján tervezett kis hőveszteségű hőtárolóval itt is vezethetne előrelépésre.
A másik lehetőség a napelemek használata. Műszaki szempontból a
napelemek legfontosabb tulajdonsága a hatásfok azaz, hogy mennyi energiát tud a napsugárzás energiájából árammá alakítani. A fókuszálás nél-
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Árpád I.: A direkt sugárzásból származó magyarországi napenergia potenciál összehasonlító vizsgálata
küli 3 rétegű napelemek hatásfoka jelenleg már 25% felett van (Sanyo,
Radboud University., Alta Devices) [10]. Azonban a kereskedelmi forgalomban kapható celláknál reálisabb alacsonyabb hatásfokkal számolni, ami a
veszteségeket (csatlakozási, átalakítási) is figyelembe véve kb. 15%. Az
így kinyerhető villamos energia évente:

MJ
MJ
Q = 4600 2 ⋅ 0,15 = 690 2 .
m év
m év

(4)

Ez is jó érték, mivel ez az energia már elektromos áram formájában van.
Ezért nem kell olyan, az energiaátalakulással járó veszteségtényezőkkel
számolni, mint ami a hőenergia elektromos árammá történő átalakítása során fellép. Leegyszerűsítve ezt a 690 MJ/(m2év) értéket kell hasonlítani a
fókuszált napenergia begyűjtés 1500 MJ/(m2év) értékéhez.
Napjainkban igen intenzív kutatómunka folyik szerte a világban abból
a célból, hogy a napelemek hatásfokát növeljék. A Delaware Egyetemen
(University of Delaware) pl. már 42,8%-os hatásfokú napelemet is sikerült
előállítani [17]! E mellett nagyon jó eredményeket mutatnak fel a kutatók a
fókuszált napenergia napelemes hasznosításának területén is. Ilyen fókuszált energiáknál már szintén 40% feletti napelem hatásfokok vannak, ami
a fókuszált napenergiából termelt villamosenergia termelési technológiák
közötti versenynél lesz nagyon érdekes. A magas hatásfokú napelemek jelenleg még nagyon drágák, főleg az űrtechnikában alkalmazzák őket.
Azért azt mindenképpen látni kell, hogy csak a legalább 30-40% hatásfokkal rendelkező napelemek lesznek képesek területarányosan annyi
energiát begyűjteni (termelni), mint amit a fókuszált napenergia begyűjtés
biztosítani képes. Ahhoz pedig, hogy a fókuszált napenergia begyűjtési lehetőség teljesen érdektelenné váljon a 40% feletti napelem hatásfok szükséges (és természetesen megfelelő, azaz alacsony áron). Ha majd lesznek
ilyen hatásfokú olcsó napelemek, akkor már a fűtést is érdemes lesz a napelemek által termelt villamos áramból biztosítani.

Összehasonlítás a lignitbányászat területi igényével
A külszíni fejtésű lignitbányák fontos jellemzői közé tartozik, hogy milyen
vastag a lignitréteg és milyen mélyen helyezkedik el. A természeti adottságokban azonban igen nagy eltérések tapasztalhatóak, amelyek a fajlagos
kitermelés költségét nagymértékben befolyásolják (mennyi meddőt kell
letermelni, a víztelenítés, a szállítás, a rekultiválás stb.). Ezért csak egy
nagyvonalú összehasonlító becslést tudunk e cikk keretében elvégezni, de
a helyes arányok megítéléséhez ez is elegendő lesz. Tekintsük viszonyítási
alapnak a hazai visontai és bükkábrányi lignitmező jellemzőit [9, 11, 16],
ahol kb. 90 m fedőréteg alatt helyezkedik el az 5-15 m-es lignitréteg. Körülbelül 7,5-8-szoros meddő kitermelés van. Átlagos 6,2 MJ/kg lignit fűtőértéket (a lignitek fűtőértéke 3,5-10 MJ/kg között van) és az ennek megfelelő
kb. 1,3 t/m3 nyers bányalignit sűrűséget figyelembe véve kiszámolhatjuk,
hogy 1 m2 bányaterületről kb. mennyi energia termelhető ki:
Q ≈ 1 m2 · 10 m · 1300 (kg/m3) · 6,2 (MJ/kg)
Q ≈ 13 000 kg · 6,2 (MJ/kg) ≈ 80 600 MJ

(5)

Figyelembe kell venni, hogy egy nagyobb bányaterületet vonnak ki művelésre a „természetből”. Kiépítik az infrastruktúrát (utak stb.) és kb. 3 évig
termelnek rajta, majd ezt követi a rekultiválás, ami megint plusz kb. 2 év.
A művelésre kivont nagyobb bányaterület biztosítani tudja a humuszréteg
és meddő deponálási helyigényét is. Tehát a bányaterület használatára
átlagban 5 évet feltétlenül számolni kell, amely az előkészületi időből, a
leművelési időből és a rekultiválási időből áll. Tehát nem egy év alatt termelik ki az adott területről a hasznos ásványvagyont. Ezzel a kb. 5 éves teljes bányászati idővel korrigáljuk az (5) összefüggéssel kiszámított értéket:
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Q≈

MJ
80600 MJ /m2
≈ 16100 2 .
m év
5 év

(6)

Ezt kell összehasonlítani a fókuszált napsugárzásból begyűjthető
1500 MJ/(m2év) értékkel. Jól látszik, hogy az 5 év terület használati idő
alatt kb. 10-szer több energia nyerhető ki ilyen módon egy területről, mintha a fókuszált napenergiát gyűjtöttük volna be. Jobb fűtőértékkel és vastagabb lignitréteggel számítva ez akár 15-szörös is lehet.
Azért azt nem szabad elfelejteni, hogy a külszíni bányászat igen drasztikus környezeti beavatkozással jár. E mellett, kéntelenítési technológia és
salak, pernye elhelyezési feladatok is vannak. Összességében, a lignitbányászat környezeti terhelése nagyon nagy.

A különböző energiaforrások területigényeinek egymáshoz
viszonyított aránya
Az 1. táblázatban összefoglalva látható, hogy a fókuszált napenergia felhasználás területigénye kedvező. Az a Magyarországon elterjedt megállapítás, hogy a hazai napenergia felhasználásának nagy a területigénye,
egyértelműen látszik, hogy nem igaz. Az is jól látszik, hogy az energianövény termesztés helyigénye viszont rendkívül nagy.
1. táblázat. Különböző energiaforrásokból kinyerhető energiák fajlagos területigénye Magyarországon
Energiaforrás

1 m2-en, évente
kinyerhető energia mennyisége
[MJ/(m2év)]

az évente kinyerhető energia aránya a fókuszált
napenergiához
képest

a területigények aránya
a fókuszált
napenergiához
képest

10-35

≈0,007−0,023

≈43−150

globális sugárzás
napelemes
hasznosítása

690

0,46

2,17

direkt napsugárzás fókuszált
hasznosítása

1500

1

1

16000−20000

≈10−13

≈0,075−0,1

energianövény
termsztés,
biomassza

lignitbányászat

A hazai Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv

Az Európai Parlament és Tanács RED (Renewable Energy Directive) irányelve Magyarország számára 2020-ra – jogilag kötelező módon – minimum
13 százalékban határozta meg a megújuló energiaforrásból előállított energia bruttó végső energiafogyasztásban képviselt részarányát. Magyarország a kötelező 13%-os minimum célszámot meghaladó, 14,65%-os
érték elérését tűzte ki célul a „Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési
Tervében” [13].
A bruttó végső energiafogyasztás kevesebb, mint a primer energia felhasználás, mivel a primer energia tartalmazza az energiaátalakítások veszteségeit is. A veszteségek aránya az országos energiatermelésben 2008.
évben átlag 23,2% volt. Többféle prognózis létezik arra vonatkozólag, hogy
2020-ban mennyi lesz a primer energiaigény és mekkora lesz a primer
energia más energiatermékké történő átalakításával és szállításával előálló veszteség aránya. Jelen cikkben ezért a [13] dokumentumban megadott
közepes jóslatot, a referencia forgatókönyv szerint kalkulált 947 PJ bruttó
végső energiafelhasználást vettük alapul 2020-ra. Céljaink szerint ennek
kell a 14,65%-át megújuló energiaforrásból fedezni:
Q ≈ 947 PJ · 0,1465 ≈ 139 PJ.

(8)

Ez az ország éves gázfelhasználásának (363 PJ) kb. 40%-a, vagy a köz-
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Árpád I.: A direkt sugárzásból származó magyarországi napenergia potenciál összehasonlító vizsgálata
lekedés által felhasznált energiának (192 PJ) több mint 70%-a. Tehát egy
nagyon nagy érték. Ezt az ország valójában energianövény termesztéssel
(beleértve az erdészeti tevékenységet is) szeretné biztosítani (most eltekintünk a meglévő vízenergia és szélenergia termeléstől, ami ehhez képest
nem jelentős).
Ha ez a szándék valóban megvalósul, akkor annak hatalmas területigénye lesz. Az energianövény termesztéssel kitermelhető átlag
22,5 MJ/m2-es fajlagos energiamennyiséggel számolva, a vállalt megújuló energia hasznosítás, az energiaátalakítás veszteségeit figyelmen
kívül hagyva, évente kb.
139 ⋅1015 J
≈ 6,2 ⋅ 109 m2 = 6200 km2,
6 J
22,5 ⋅ 10 2
m
A ≈ 620 000 ha
A=

(9)

területről nyerhető ki. A 620 ezer ha nagyon nagy terület. Ismerve a „food or
fuel” dilemmát, újra érdemes lenne végiggondolni, hogy valóban ez lenne
az ésszerű megoldás? Ilyen mértékben szükséges erre az energiatermelési módra támaszkodni? Ez a terület Magyarország mezőgazdasági területének (6,2 millió ha) 10%-a, az erdőterületének (2 millió ha) pedig több mint
a 30%-a. És ez a területigény még tovább is nőhet, ha figyelembe vesszük
a primer energiára vetített energiaátalakítások veszteségét is. Amikor a
30%-os hatásfokú erőművekben villamos áram termelésre is használják a
biomasszát, akkor az még tovább ront a helyzeten. Márpedig ez jelenleg is
folyik, mert a hatóság megelégedett a 30%-os energetikai hatásfok előírásával az egyszerű biomassza tüzelésű kondenzációs erőművek esetében.
Sőt a kiemelt árral nem csak megengedi az ilyen termelést, de preferálja is
azt. Ilyenkor a 30%-os hatásfokkal termelt áram lesz a végső energia, ami
azt jelenti, hogy több mint háromszor annyi energianövény felhasználás kell
majd a vállalt célok eléréséhez. Csak megjegyezném, hogy az így termelt
áram területigénye a napelemes áramtermeléshez képest is 100-szoros!
A középtávú tervek (7-15 év) a mezőgazdasági és az erdészeti területről közel 190 PJ energiaforrás rendelkezésre állásával számolnak [13]. Az
elképzelés az, hogy élelmiszertermelő ágazatból részben energiatermelő
ágazattá átalakítva a mezőgazdaságot, valamint átalakítva az erdőgazdaságot is biztosítják a kívánt megújuló energia mennyiséget. Ezzel szemben, a fókuszált napenergia hasznosítása esetén ezeknek a területeknek
csak a századrészére lenne szükség és nem lenne CO2 kibocsátás sem!
Így valóban szolgálhatnánk a nemes célt, a közvetlen környezetünknek és
bolygónknak a védelmét. Sajnos a hazai terv pl. a fókuszált napenergia
hasznosításával nem is számol, ezzel nem tervez.

A valódi megújuló energia
Minden ember érzi a különbséget a valódi megújuló energia (nap, szél, víz,
hullám, ár-apály, geotermikus) és az energianövény termesztés, a biomaszsza termelés között. Valójában ez utóbbi nem is megújuló energia (még ha
statisztikailag ide is sorolják), hanem csak újratermelődő energia, ami egy
adott területen időlegesen ki is merülhet. A hatalmas területigényt látván
(1. táblázat), érdemes lenne inkább a valódi megújuló energiaforrások felé
fordulni.

komolyan lehet rá már a közeljövőben is támaszkodni a lakossági (távfűtés
és használati melegvíz), a mezőgazdasági és az ipari hőellátás területén.
A nagy hőmérsékletű hosszú időtartamú (szezonális) hőtárolással
kapcsolatban ígéretes kutatási munka folyik a Pannon Egyetem Gépészmérnöki Intézetében. Úgy tűnik, hogy ezen eredmények alapján van esély
biztosítani a fókuszált napenergiából származó termikus energia, kis
hőveszteségű, hosszúidejű tárolását [1, 2, 3].
Ha a begyűjtött energia hőtárolással kiegészített felhasználásánál,
éves szinten, a 80-90%-os energetikai hatásfokkal számolhatunk, akkor
a fókuszálható napenergiával is megoldható lenne az ország által vállalt
megújuló energia hasznosítás egy része. Erre elméletileg van esély.

Összefoglalás

A cikk a fókuszálható napsugárzás hazai potenciálját mutatja be, összehasonlítva a területi igényét az energianövény termesztés, a napelemes energiatermelés, valamint a lignitbányászat területigényével. A számításokból
kiderült, hogy az a megítélés, miszerint Magyarországon a napenergiának
nagy a területigénye, nem igazolható, sőt az energianövény termesztéshez viszonyítva a területigénye nagyon kedvező, attól 2 nagyságrenddel
kisebb. Bár a napenergia potenciál bemutatása terjedelmi okok miatt csak
egyféle aspektusból történt, mégis a cikk célja az, hogy változtasson a hazai szakembereknek és gazdaságirányítóknak a fókuszált napenergia ipari
(nagyüzemi) felhasználásában, és kutatás-fejlesztésében tapasztalható
érdektelenségén. Jó lenne, ha stratégiailag a fűtési célra fordított energiaforrások között ez a lehetőség is felmerülne.

Irodalom
[1]
[2]

[3]

[4]
[5]
[6]
[7]

[8]
[9]

[10]
[11]

[12]
[13]

Hőtárolás
Az egyes megújuló energiákkal kapcsolatban, köztük a napenergia hasznosítással kapcsolatban is, hátrányként említik (jogosan), hogy energiatárolás
nélkül nem jelentenek valódi alternatívát a jelenleg alkalmazott energiahordozókkal és az energianövényekkel szemben sem. Azonban a területi
igényeket látva, véleményem szerint a fókuszált napenergia felhasználása
energiatárolás nélkül is komoly alternatívaként jelentkezik az energianövény termesztéssel szemben. Ha a tárolás is megoldható lesz, akkor pedig

8

[14]
[15]
[16]

[17]

Árpád, I.: A hőtárolás és a hőszigetelés vizsgálata a hazai napenergia-hasznosításban. Energiagazdálkodás, 52.évf. 6. szám, pp.: 7-10, 2011.
Árpád, I., Timár, I.: Characterization of Sensible Heat Storage. Annals of Faculty
Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering, X.3., pp. 247-252,
2012.
Árpád, I., Timár, I.: A fókuszált napenergia tárolási és hasznosítási lehetőségei.
A hőtároló méretének és hőszigetelésének optimálása. Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest, Környezettudományi Doktori Iskolák Konferenciája 2012., Konferencia kiadvány, pp. 56-63
Barótfi I., et al.: A napenergia hasznosítása. Energia felhasználói kézikönyv. Környezettechnikai Szolgáltató Kft., Budapest.
Barótfi, I.: Környezettechnika. Mezőgazda Kiadó, 2003.
Chen, C. J.: Physics of Solar Energy. John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey,
2011
Fogarassy, Cs.: Energianövények a szántóföldön. Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Agrár- és Regionális Gazdasági Intézet, Gödöllő, 2001.
Gyulai, I.: A biomassza dilemma. Harmadik, bővített kiadás, Ecological Institute for
Sustainable Development, Lánchíd Kiadó, 2009.
Hernádi, B., Tóth, K.: A bükkábrányi és a németországi Hambach melletti külszíni
lignitbányák elővíztelenítési gyakorlatának összehasonlító elemzése. Mátrai Erőmű,
2010.
King, R. R., et al.: 24th European Photovoltaic Solar Energy Conf. Paper, Hamburg,
Germany, Sep., pp.: 21-25, 2009
Kosma, M.: Anforderungen an die Lagerstättenerkundung und –bewertung zur
optimierten Betriebssteuerung einer kohlenqualitätsorientierten Kraftwerksbekohlung
bei der Mátra Kraftwerke G. AG. Doktori (PhD) értekezés, Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola, 2011.
Major Gy. et al.: A napsugárzás Magyarországon. Az Országos Meteorológiai Szolgálat Hivatalos Kiadványa, 10. szám, Budapest, 1976.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: Magyarország megújuló energia hasznosítási terve 2010 – 2020. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról. www.nfm.gov/magyarorszagmegujuloenergia
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: Nemzeti Energiastratégia 2030. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 2012.
Országos Meteorológiai Szolgálat honlapja, Éghajlati adatsorok, általános éghajlati
jellemzés, www.met.hu
Patvaros, J.: Az alapvető bányászati technológiai rendszerek néhány racionalizálási
lehetősége. Nehézipari Műszaki Egyetem Közleményei, I. sorozat, Bányászat, 34
(1-4), pp.: 155-174, Miskolc, 1986.
University of Delaware honlapja, www.udel.edu/PR/UDaily/2008/jul/solar072307.
html

ENERGIAGAZDÁLKODÁS

54. évf. 2013. 5. szám

E N E R G IAHATÉ K O NYS Á G

Hűtőgép kondenzációs nyomásának optimalizálása
dr. Balikó Sándor CEM
okl. gépészmérnök, baliko@t-online.hu

Czinege Zoltán CEM

okl. gépészmérnök, alfapedkft@gmail.com

A hűtőgép kondenzációs nyomását elsősorban a (kondenzátort hűtő) hűtőközeg határozza meg. Különösen léghűtésnél érdemes a kondenzátornyomással a levegő hőmérsékletváltozásait követni. A cikk egy modellt
mutat be, amivel meghatározható az optimális – azaz a mindenkor a
minimális primerenergia-fogyasztást eredményező – kompressziós végnyomás. A modell empírikus összefüggéseket is tartalmaz, ezért használatánál a konkrét hűtőközeg és a konkrét hűtőgép adatainak a bevitelére
is szükség van.1
A modell használható hőszivattyúk kondenzátorainak számításánál is.
Egy hűtőgép kondenzációs nyomását elsősorban a (kondenzátort hűtő)
hűtőközeg hőmérsékletétől függ. Különösen léghűtésű kondenzátorok
esetén érdemes a levegő hőmérsékletváltozását a kondenzátornyomással követni.
A cél a kondenzációs nyomás optimalizálása, ami alatt a végnyomástól függő primerenergia-felhasználás minimalizálását értjük.
Ehhez ismerni kell
• az izobár kondenzációs görbét (t-h diagramot) a kondenzátor
nyomásának függvényében,
• a kondenzátor típusát,
• a kondenzátor (vonatkoztatási) hőátadó felületét és a hőátviteli
tényezőket.

A kondenzációs görbe meghatározása

A kondenzációs görbét három egyenes szakasszal írjuk le (1. ábra):
• túlhevített szakasz
• kondenzáció és
• túlhűtés szakasza.

wiz(t0,p)

a t0 elpárolgási hőmérsékletről induló s=állandó állapotváltozási
görbén a kompresszor fajlagos munkája a p végnyomás függvényében (p>p0)

ηad

a kompresszor adiabatikus hatásfoka

Modellünk alkalmazásához ammónia hűtőközegre vittünk fel adatokat -10 és +40 °C tartományban, amiket polinom közelítésekkel függvénnyé alakítottunk.
Ezekkel az adatokkal a t-h görbe nevezetes pontjai:

hsg = h′′(t 0 ) +
t 2 = ts +

wiz (t 0 , p)

η ad

− h′′( p)

hsg

c pg ( p)

hsf = hsg + [h′′( p) − h′( p)]
A folyadékfázis egy tetszőleges hőmérsékleténél pedig:

h f = hsf + c f ( p)(t s − t )
A hf értéke egyben a kondenzátor teljesítményé is, ha a kondenzátorból kilépő közeg hőmérsékletét helyettesítjük a fenti képletbe:

qc = hf (t ki )
Mivel a folyadék és a gőz fajhője (ezzel együtt közepes fajhője is)
hőmérséklet-függő, ezek értékét csak iterációval tudjuk meghatározni.
A modellezésben egyfokozatú hűtőkörfolyamattal számolunk, és minden esetben feltételezzük, hogy a kompresszió a telítési görbe t0 elpárologtatási hőmérsékletéhez és p0(t0) telítési nyomásához tartozó
pontjából indul. Az elpárologtató és a kondenzátor nyomásveszteségét
elhanyagoljuk.
A körfolyamat fajlagos hűtőteljesítménye a folyadék túlhűtésének
függvénye:

q0 = h′′( p0 ) − h′( p) + c f ( p)(t s − t )
Ahhoz, hogy a hűtőgép Q0 hűtőteljesítményt leadjon,
m =

Q0
q0

hűtőközeg-áramot kell keringetni.
Ehhez a hűtőteljesítményhez szükséges villamos teljesítmény:
1. ábra. Kondenzációs görbe

P=

Ehhez ismertnek tekintjük az adott hűtőközegre az alábbi adatokat:

1

cpg(p)

a gőz átlagos fajhője ts-t2 hőmérséklet-tartományban a nyomás függvényében

ps(ts)

tenziógörbe

h’(ps) és
h”(ps)

a tenziógörbéhez tartozó telített folyadék és telített gőz entalpiája

cf(p)

a folyadék átlagos fajhője a ts és a túlhűtés véghőmérséklete között
a nyomás függvényében

A cikk a KLENEN ’13 konferencián (Siófok, 2013. március 7-8.) elhangzott
előadás alapján, annak kibővítésével készült.
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m wiz

ηad η m

ahol ηm a hajtás összhatásfoka.
A hűtőgép hűtési tényezője2:

ε=

Q0
q
= ηad η m 0
P
wiz

A két hatásfok nem vonható össze közös tényezővé, mert az adiabatikus hatásfok befolyásolja a kondenzációs görbe kezdő paramétereit, míg a hajtás hatásfoka a körfolyamat paramétereire nincs kihatással.
2

Jelölik még: COP vagy EER.
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A kompresszor jelleggörbéje
Mindkét hatásfok változhat a terheléssel. Ezek a változások gépfüggőek, ezért csak adatként kezelhetők.
Feltételezzük, hogy néhány különböző terhelési pontban ismert a
hatásfok értéke, ezekre közelítő görbéket illesztünk. Két, illetve három
ismert pontpárra lineáris, ennél több pontpárra másodfokú polinom közelítést alkalmazunk.
A közelítő függvények a teljes szabályozási tartományban extrém,
a valóságban meg nem valósuló értékeket adhatnak. Ezért mindkét hatásfoknál 25% alsó és 100% felső értéket vezettünk be: ha a közelítő
függvény a határokon kívül esik, értékét az alsó, illetve felső határral
helyettesítjük.
A kompresszor jelleggörbéje alatt az ε hűtési tényezőjének alakulását értjük a terhelés függvényében. Egy ilyen jelleggörbét mutat
a 2. ábra.

hűtőközeg hőkapacitás-árama és x a hűtőközeg áramvonalak hosszára
jellemző dimenzió nélküli hosszkoordináta.
Vezessük be a w = Wlev / m fajlagos hőkapacitás-áram fogalmát és
f = F / m jelölést, ekkor:
dtlev (kf )i
(tc − tlev )
=
dx
w
wdtlev = dh

tc = tc (h)

azaz a ténylegeshez hasonló alakban, de az egységnyi munkaközegre vonatkoztatva is le tudjuk írni a hőmérséklet-görbéket (3. ábra).

3. ábra. A kondenzátor hőmérséklet-entalpia diagramja
2. ábra. A kompresszor jelleggörbéje egy konkrét példában

A kompresszor mindenkori villamos teljesítményfelvétele adott elpárolgási hőmérséklet mellett a kondenzációs hőmérséklet és a terhelés függvénye:
P(t c ,ϕ ) =

Q 0
ε (t c ,ϕ )

ahol φ a terhelés (φmin ≤ φ ≤ 1).

Mivel a hűtüközeg hőmérsékletgörbéje a t-h diagramban egy (–1/w)
meredekségű egyenes, a 0, 1, 2, 3 pontokban a hőmérséklet értékeket
ismerjük, vagy w ismeretében ki tudjuk számolni.
Ha a kondenzátort három alaptípusú (két ellenáramú és egy kondenzátor) részre bontjuk, a fenti differenciálegyenlet-rendszer megoldását ismerjük, így közvetlenül meg tudjuk határozni a kf értékeket:

(kf )i = hi − hi −1
∆t i

ahol

∆t i =

(t

i −1

− t lev,i −1 ) − (t i − t lev,i )
(t − t )
ln i −1 lev,i −1
(ti − tlev,i )

A kondenzátor kapacitása
A modell csak felületi kondenzátorokat képes számolni, léghűtéseknél
pedig csak a vízbepermetezés nélküli esetre.
A továbbiakban a megkülönböztethetőség érdekében a hűtőgépben körfolyamatot végző közeget munkaközegnek, a kondenzátort
hűtő közeget pedig hűtőközegnek nevezzük. A szokásos jelöléseknek
megfelelően a hűtőközeget lev indexszel jelöljük, de az összefüggések
ugyanúgy érvényesek hűtővízre is.
A hűtőgépek kondenzátorai általában kereszt-ellenáramú kivitelűek, amit jól közelíthetünk az ellenáramra érvényes hőmérséklet-lefutási
görbékkel. Eléggé nagy hűtőközeg-áram esetén a vízhűtésű vegyes
áramú hőcserélőknél is elfogadható a következő közelítés. A munkaközeg hőmérséklet görbéje ismert, bár a hőmérsékleti töréspontok helyét
a hőcserélőn belül nem tudjuk. A hűtőközeg hőmérsékletváltozását leíró egyenletek:
dtlev (kF )i
(tc − tlev )
=
dx
Wlev
ˆ dh
Wlevdtlev = m

tc = tc (h)

ahol (kF)i a hőcserélő i-ik szakaszára vonatkozó kF szorzat3, Wlev a
3

Ha egy adott t3 utóhűtési hőmérsékletet kívánunk elérni, akkor a w
fajlagos hőkapacitás-áramot úgy kell megválasztani, hogy a részfelületekből a tényleges hőátadó felület kiadódjon:
 3
m
∑ (kf )i = F
k i =1

ahol k a teljes felületre vonatkozó átlagos hőátviteli tényező.
A szükséges hűtőközeg-áram:
Wlev = m w

Innen a hűtőközeg térfogatárama:
Vlev =

Wlev

ρ cp

ahol cp az izobár fajhő és ρ a sűrűség.
A léghűtő levegőoldali ellenállása, vagy a vízhűtőkör ellenállása a
térfogatáram hatványfüggvénye:
∆p = ξ V m

A hőátviteli tényező és a hőátadó felület szorzata, ami a hőcserélő méretét jellemzi.
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ahol ξ és m a rendszerre jellemző állandók.
A hűtőkör ηsz hatásfokú szivattyújának, illetve a ventilátornak a teljesítménye:

Psz =

Vlev ∆p

η sz

A hűtőgép összes villamos teljesítmény igénye a kompresszor és a
hűtőközeg szivattyújának/ventilátorának a teljesítményfelvételének az
összege.

Tervezési szempontok

A hűtőgép tervezésénél vagy kiválasztásánál még lehetőségünk van a
kompresszor legnagyobb nyomásviszonyának és a kondenzátor méreteinek optimális megválasztására.
A méretezést a legkedvezőtlenebb esetre, azaz a legmagasabb
hűtőközeg hőmérséklet esetére végezzük. Erre az esetre nem számolunk utóhűtéssel, mivel az növeli a kondenzátor felületének szükséges
méretét és ezzel a beruházási költségeket is.
Az utóhűtés mértékének növelésével (adott hűtőközeg hőmérséklet és kondenzációs hőmérséklet mellett) nő a hűtőteljesítmény, de nő
a szükséges hőátadó felület és a hűtőközeg szükséges térfogatárama
is, ami egyrészt a beruházási költséget, másrészt a villamosenergiaigényt növeli. A 4. ábra egy példán keresztül mutatja a fontosabb fajlagos jellemzők változását az utóhűtés hatására. Kiindulásnak a 25 °C
kondenzációs hőmérsékletű, utóhűtés nélküli esetet vettük. A példában
a munkaközeg ammónia, az elpárolgási hőmérséklet -10 °C, a környezeti levegő (hűtőközeg) hőmérséklete pedig 10 °C.

Pkompr( pc ) + Pvent( pc , tk ) → min

tc ( pc ) > tk

′′ ′
 h −h
Wlev > m
tc − tk
ahol Pkompr a kompresszor és Pvent a hűtőközeget szállító szivattyú
vagy ventilátor teljesítményfelvétele, pc, tc a kondenzációs nyomás és
hőmérséklet, tk a hűtőközeg hőmérséklete a kondenzátorba belépésnél, Wlev a hűtőközeg hőkapacitás-árama, mc a munkaközeg árama, h”
és h’ a munkaközeg harmat- és buborékpontjához tartozó entalpiája.
A modell segítségével a célfüggvényhez szükséges technológiai
paraméterek számíthatók. Az 5. ábra egy –10 °C elpárolgási hőmérsékleten üzemelő hűtőgép paramétereinek változását mutatja be a
kondenzációs hőmérséklet megválasztásának függvényében. Az ábra
adatai 1 kW hűtőteljesítményre vonatkoznak, és a hűtőközeg áramot
mindig a minimális érték 1,5-szeresére vettük fel.

5. ábra. A kondenzációs hőmérséklet megválasztásának hatása egy
-10 °C elpárolgási hőmérsékletű, ammóniás hűtőgép példáján

4. ábra. Az utóhűtés hatása a fajlagos jellemzőkre

A diagram jól mutatja, hogy az utóhűtéssel a hűtőközeg hőmérséklete
felé haladva, a kondenzátor felülete progresszívan növekszik (a környezeti hőmérsékletet elérve a végtelenhez tart), ezért a beruházási
költség biztosan korlátot jelent a legkedvezőbb paraméterek kiválasztásánál.
Az utóhűtés nélküli (legkedvezőtlenebb) esetben a hűtőgép energiafogyasztását két szabadon felvehető változó, a kondenzátor nyomása (illetve az ehhez tartozó telítési hőmérséklet) és a hűtőközeg-áram
nagysága határozza meg. A kondenzátor nyomása alulról korlátos: a
kondenzációs hőmérsékletnek magasabbnak kell lennie a hűtőközeg
hőmérsékleténél.
Szintén alulról korlátos a hűtőközeg-áram is, aminek minimális értékét a kondenzációs hőmérséklet és a hűtőközeg közötti hőmérsékletkülönbség határozza meg.
A két szabadon felvehető változó optimális értékét a minimális villamosenergia-fogyasztás, mint célfüggvény határozza meg:
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A diagramból jól látható, hogy a célfüggvény két tagját meghatározó
paraméter, a kompressziós munka és a hűtőközeg (itt levegő) áram
ellentétesen változik, így belátható, hogy a célfüggvénynek minimuma
létezik.
Az optimalizálás nem végezhető el a kondenzátor konstrukciós tervezése nélkül. Ennek egyik oka az, hogy a hűtőközeg hidraulikai ellenállása erősen konstrukció-függő (csövek száma, bordázat, vízhűtésnél
a lemezek kialakítása stb.)
Másrészt, egy adott konstrukciós kialakításnál akkor a legkisebb
a szivattyúzási/ventilációs munka, ha a minimális hűtőközeg-árammal
számolunk. Ekkor viszont a hőátadó felület végtelenre adódik. Ha növeljük a W/Wmin arányt, az ábrán látható görbéhez hasonló görbesereget kapunk, ami a kompressziós munkát is figyelembe véve egyre
növekvő értékű minimumot (optimumot) mutat, ugyanakkor a minimumhoz tartozó hőátadó felület értékek fokozatosan csökkennek. Emiatt az
optimális paramétereket a beruházási költség, mint korlátozó feltétel
határozza meg.
A gyakorlatban az optimum környékén csak néhány diszkrét megoldás jöhet szóba a konstrukciós lehetőségek miatt. Ezeknek a megoldásoknak mindegyikére ki tudjuk számítani a célfüggvény értékét és
ezek közül kiválaszthatjuk a legjobb megoldást.
Ha a hűtőgép szabályozása olyan, hogy a hűtőközeg mennyiségét
tudjuk változtatni, és ezzel részterheléseken csökkenteni a villamos-
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energia-igényt, akkor eltolódhat az optimum amiatt, hogy a szélsőséges hűtőközeg hőmérséklet csak nagyon rövid ideig áll fenn, így erre
az időszakra nagyobb hűtőközeg-áramot is megengedhetünk. Ennek
következtében csökkenhet a beruházási költség.
Ilyen esetekben (pl. léghűtéses kondenzátoroknál) az éves energiafogyasztásra kell optimalizálni.

Üzemeltetés
Üzemeltetésnél a kondenzátor felülete adott, így egy adott hűtőközeg
hőmérsékletnél a teljesítményét a hűtőközeg és a munkaközeg áramok
egyértelműen meghatározzák. Emiatt a szabadon felvehető változónk
száma egyre csökkent, aminek célszerűen a kondenzátor nyomását
választottuk. Adott hűtőteljesítmény esetén a kondenzátor nyomás
egyértelműen maghatározza a szükséges hűtőközeg-áramot, ezért
a folyamatos üzemvitel csak akkor lehetséges, ha a hűtőközeg áram
szabályozható.
A minimális villamosenergia-fogyasztást úgy érhetjük el, ha minden
üzemállapotban a minimális teljesítményfelvételre törekszünk.
A célfüggvény, aminek a minimumát keressük, az éves villamos fogyasztás, ami a kondenzátornyomás, mint szabadon felvehető változó
mellett a hűtőteljesítménytől és a hűtőközeg hőmérsékletétől, mint környezeti változóktól is függ:

6. ábra. Az összes villamos teljesítményfelvétel különböző
levegőhőmérsékletek esetén

E = ∫ Pössz(pc , Q0 , tk )dτ → min
T

Látható, hogy a célfüggvény minimumát akkor tudjuk elérni, ha a
mindenkori terhelési és környezeti paraméter értékeihez tartozóan a
teljesítményfelvételt a minimális értéken tartjuk.
A 6. ábra egy 1000 kW névleges hűtőteljesítményű ammónia munkaközegű hűtőgép összes villamos teljesítményét mutatja különböző
levegőhőmérsékletek esetén 800 kW hűtőteljesítmény tartásakor.
A 7. ábra ugyanennek a hűtőgépnek a villamos teljesítményfelvételét mutatja különböző teljesítményfelvételek mellett 10 °C környezeti
hőmérséklet esetén.

7. ábra. Összes villamos teljesítményfelvétel különböző
teljesítményeken

Mindkét ábrán jól látható, hogy a kondenzációs hőmérsékletnek – és
ezzel együtt a nyomásnak is – optimuma van, ami a terhelés és/vagy a
környezeti hőmérséklet változásával változik.

Securing Tomorrow’s Energy Today - A jövő energiáját a jelenben kell biztosítanunk
Október 13. és 17. között huszonkettedik alkalommal került megrendezésre a World Energy
Congress, a World Energy Council (Világ Energia Tanács - WEC) nemzetközi kongresszusa.
Az esemény, amely az energetika egyik legnagyobb, az energiapolitika talán legjelentősebb rendezvénye, ez alkalommal a dél-koreai
Daegu-ban zajlott.
A választás nem lehetett véletlen: Dél-Korea
a világ egyik legnagyobb gazdasága, és az ország zászlóshajóinak nem csak a telekommunikációs, járműgyártó és az egyéb high-tech
cégek számítanak, hanem az energetikai ipar
meghatározó szereplői is. Szemléletes példája
ennek a konferenciának helyszínt adó EXCO
rendezvényépület, melynek energiaellátását kizárólag megújuló energiából biztosítják.
Az eseményen több, mint 6000 résztvevő
volt jelen. A megnyitón beszédet mondott Jung
Hong-won, az ország miniszterelnöke, aki hitet
tett a fejlődés, az innováció mellett, egyúttal
felszólította az energia ipar vezetőit a globális
együttműködésre az iparág előtt álló feladatok
megoldásához. Az pedig, hogy a globális energetikában valóban nem egy szürke, hétköznapi programról van szó, másnap reggel az első
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plenáris előadásoknál kiderült, amikor például a
Saudi Aramco (Szaúd-Arábia nemzeti olajtársasága) elnök-vezérigazgatója, Khalid A. Al-Falih
a pódiumhoz lépett. Az említett két előadó mellett jelen volt még közel 50, az energetikáért felelős miniszter, több száz vállalat vezető és más
döntéshozó, valamint szakértők. Ott volt az, a
világ közel ötven országából kiválasztott 100 fiatal is, akik a szervezet Future Energy Leaders
Programme-ján (Fiatal Energetikai Vezetők
Programja - FELP) vettek részt.
A jelenlétük indokolt volt! A felmerült, aktuális témák globálisan és hosszútávon határozzák
meg a jövőt, az ő (mi) jövőjüket(nket). A több
földrészen, köztük elsősorban Észak-Amerikában tomboló palagáz forradalom, a német
Energiewende vagy a Közel-kelet politikai válsága nemcsak az életszínvonalat, de az ellátásbiztonságot és – messze nem utolsó sorban
– a környezetünket is jelentősen befolyásolják.
A megoldandó problémák közé tartozik, hogy
mit kezd a világ a fejlődő országok energiaszegénységével, vagy Fukusima után a nukleáris
energia felhasználással. Néhány nap az üdvösséghez kevés, de a diskurzusok előremutatóak
voltak, és mindenki elkötelezett volt amellett,

hogy a borúsnak vélt jelent egy szebb jövő kövesse…
A szakértők nem csak a háromévente megrendezésre kerülő konferencián foglalkoznak a
felmerült feladatokkal, így nem meglepő, hogy a
WEC energia trilemmájára (amely az ellátásbiztonságot, a társadalmi egyenlőséget és a környezeti hatások csökkentését foglalja magában)
volt megoldási javaslat. A konferencia idejére
időzítve publikálták a világ energia forrásait feldolgozó tanulmányt, „World Energy Scenarios:
Composing energy futures to 2050” címmel.
A zenéből ihletet merítve két utat javasoltak: a
Jazz szcenáriót, amely piacvezérelt, improvizatívabb, valamint a Szimfóniát, amely inkább
regulátor vezérelt, előre megkomponált mű.
Hogy a világ országai hogyan alkalmazzák a
szervezet által megfogalmazott tanácsokat, arra
legalább a 23., Isztambulban megrendezésre
kerülő World Energy Congress-ig várni kell.
Abban bízunk, hogy a mottóval összhangban
elindult valami. Jó lenne közösen ünnepelni a sikereket, egy nem hétköznapi koncerttel!
Gerse Pál, Hartmann Bálint, Vokony István
WEC Future Energy Leaders Program magyar
delegáltjai
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E N E R G IAHATÉ K O NYS Á G

Hőszállítás konténerben
Árokszállási Kálmán
okl. vegyészmérnök, roxa@t-online.hu

Jelen cikk a hosszabb távú (nagyobb, mint 10 km) hőszállítással foglalkozik. Általában két lehetőség kinálkozik arra, hogy eljuttassák valamely üzem hőjét a végfelhasználókhoz. Az egyik az amikor az ipartelep és a felhasználó között csővezetéket fektetnek le, de ez a megoldás
nem gazdaságos. A másik lehetőség az, amikor forró vizzel, fázisváltó
anyaggal vagy pedig termokémiai anyaggal töltött tartályokat szállítanak. Mivel a forró víz hőtárolási sűrűsége kicsi és így a szállítási költség nagy, ez esetben csak rövid távú szállítás lehet gazdaságos. Ezzel
szemben a fázisváltó anyagok energia sűrűsége viszonylag nagy, ami
abból adódik hogy nem csak szenzibilis, hanem latenshő tárolásról is
szó van. A fázisváltó és a termokémiai hőtároló anyagok tehát lehetőséget adnak arra, hogy az ipari üzemekből hőenergiát szállítsunk a
felhasználóknak kamionban, vonaton vagy hajón. A mobil hőtárolással lehetővé válik, hogy a hulladék hőt és a felesleges hőt távfűtésre használjuk fel. A cikkben három esettanulmány foglalkozik annak
műszaki és gazdasági lehetőségeivel, hogyan juthat el a hulladékhő
a felhasználókhoz.
*
This paper deals with transportation of thermal energy over long distance (over 10 km). Generally there are two options for transporting
industrial heat to end users. One is to build a new pipe network connecting plants and users, but this method is not economically feasible. The second one is to transport heat using a tank filled with hot
water, phase change materials (PCM), or thermochemical heat storage materials. Hot water has a low energy density and a high transport
cost, hence it is only suitable for transport across a short distance.
By comparison, PCMs have large energy densities because they take
advantage of additional latent heat during the phase transition. Thus
PCMs and thermochemical heat storage materials offer solutions for
delivering heat by truck, train and boat economically over a long distance between the industrial plants and the end users. A mobilized
thermal energy storage system is a potential solution for the recovery
of industrial waste and excess heat to be used for distributed heating. In this paper three case studies deal with economic and technical
perspectives for the delivery of waste heat from plants to end users.
***

Egy mobil hőtároló rendszer tervezésénél, valamint műszaki és gazdasági értéklésénél – a beruházási és üzemeltetési költségeken kívül – a
követekező főbb paraméterek értékeit kell figyelembe venni:
● fajlagos tároló kapacitás (MWh/t)
● a feltöltés és kisülés ideje (h)
● a feltöltés és kisülés intenzitása (kW)
● a hőt szolgáltató és felhasználó közötti távolság (km)
● hőveszteség
Mielőtt rátérnénk néhány esettanulmány vázlatos ismertetésére, bevezetőként röviden bemutatjuk a sok közül azt a három hőtárolási technológiát, amelyekre alapozva a fentebb említett országokban kialakították a mobil
hőszállító rendszereket.

Gyakran előfordul, hogy a hulladékhőt keletkezésének idejében nem tudják
ésszerűen felhasználni. Ilyen esetben hőtárolóval megoldható a probléma
még olyankor is, ha hosszabb ideig kell várni a hasznosításig. Előfordulhat azonban olyan eset is, amikor a hőtermelő telephelyén, vagy közvetlen
közelében nem tudják gazdaságosan felhasználni az adott hőáramot. Hőhordozó közeg (víz, gőz, olaj, jégkása stb.) segítségével ‒ csővezetéken
szivattyúzva ‒ az energia elvihető ugyan néhány kilométer távolságra, ahol
szükség van rá, de hosszabb vezeték esetén már túlságosan nagy lenne a
szállítási költség, és igy a művelet nem hozna hasznot. Megoldás: a mobil
hőtárolás.
A hőtárolási technológiák fejlődésének és elterjedésének köszönhetően az elmúlt tíz évben több országban is próbálkoztak azzal, hogy mobil
tárolókkal oldják meg a hőszállítást. A számítások is azt mutatták, hogy a
konténerekben szállított hőtárolókkal gazdaságosan megoldható az energia átvitele egyik helyről a másikra.
Németországban, Svédországban és Japánban és másutt több vállalkozás is alakult a hulladékhő hasznosításának ilyetén megoldására.

Hőtárolás fázisváltó anyagokkal
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Adszorpciós hőtárolás

A zeolitnak megvan az a tulajdonsága, hogy képes a vízmolekulákat beépíteni a kristályszerkezetébe. A kémiai kötés létrejöttével egyidejűleg hő szabadul fel. Ha ez a folyamat levegőmentes környezetben megy végbe, amit
egy vákuumszivattyúval könnyen elérhetünk, a zeolit rendkívüli intenzitással köti meg a vizet. 180-200 °C feletti hőmérsékleten regenerálható, amire
alkalmas lehet egy hulladék hőáram is. A zeolitok legfontosabb tulajdonsága, hogy képesek reverzibilisen adszorbeálni a vizet. Ugyanakkor néhány
ezer ciklus után is lényegében megőrzik az eredeti kristályszerkezetüket.
Az adszorpciós műveletek kétfázisú heterogén rendszerben játszódnak le, a szilárd anyag felületén gázok, gőzök, különböző komponenseit
kötjük meg. Az adszorbens az a szilárd matéria amelynek felületén az adszorbeált anyag, más szóval az adszorbátum megkötődik. Az adszorbens
felületének nem minden pontja egyformán aktív, az adszorpció a csúcsokon, éleken, az ún. aktív centrumokon jön létre. Az adszorpció reverzibilis,
tehát a hőmérséklet, a nyomás vagy a koncentráció megváltoztatásával
megfordítható. Az adszorpcióval ellentétes irányú folyamatot deszorpciónak nevezzük.
Adszorpciós egyensúlyról akkor beszélünk, ha az időegység alatt az
adszorbens felületére érkező molekulák száma megegyezik az onnan távozó molekulákéval. Az adszorpciós izoterma az az összefüggés, amely megadja, hogy az adott állandó hőmérsékleten hogyan változik az adszorbeált
anyag mennyisége a gázkomponens parciális nyomásával.

A szilárd anyagok fázisváltozásának ‒ például a megolvadásnak ‒ a
hőmozgás az oka. Ha az anyag hőmérséklete eléri az olvadáspontot, akkor a rezgőmozgás amplitúdója akkora lesz, hogy a kristályrácsban lévő részecskék egymásnak ütköznek, felborul a rendezettség, és az anyag megolvad. Az olvadással ellentétes folyamat a
kristályosodás, amely elvileg az olvadással azonos egyensúlyi hőmérsékleten következik be. E folyamat megindulásának szükséges, de nem
elégséges feltétele, hogy az anyag hűtése során elérjük az olvadáspontot.
A kristályosodáshoz kell az is, hogy a folyadék egyes helyein kristálygócok
alakuljanak ki.
A szilárd → folyékony fázisváltó anyagok a felmelegítés kezdetekor
ugyanúgy viselkednek, mint a szenzibilis tárolóanyagok, vagyis hőmérsékletük folyamatosan emelkedik. Attól kezdve azonban, hogy a hőmérséklet
eléri az olvadáspontot, az abszorbeált hő már kizárólag a fázisváltozás
energiaigényét elégíti ki mindaddig, amíg az adott rendszerben lévő anyag
teljes mennyisége nem alakult át folyékony halmazállapotúvá.
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Ha ezután tovább melegítjük, akkor a folyékony halmazállapotú anyag
hőmérséklete újra emelkedni fog. Ha ezt követően hagyjuk a rendszert lehűlni, egy idő után a folyadék hőmérséklete eléri a dermedéspontot, és ettől
kezdve az anyag hőenergiát bocsát ki anélkül, hogy a hőmérséklete csökkenne, mindaddig, amíg teljes mennyisége meg nem szilárdul. Ha majd
tovább hűtjük a rendszert, akkor megkezdődik a fázisváltó anyag hőmérsékletének csökkenése.

Termokémiai hőtárolás

Termokémiai reakcióról akkor beszélünk, ha az adott anyag hő hatására,
vagyis hőenergia bevitele közben (feltöltés) disszociál, más szóval több
részre bomlik szét, majd egy fordított reakció közben a bevitt hő felszabadul (kisülés). A termokémiai hőtárolás előnye, hogy a tárolási műveletben
részt vevő komponenseket ugyan egymástól elkülönítve, de környezeti
hőmérsékleten lehet tárolni. Így a tárolás időszakában nincs hőveszteség,
ezért hőszigetelésre sincs szükség. Ebből következik, hogy ez a technológia kifejezetten alkalmas hosszú távú, szezonális tárolásra. Mivel a termokémiai anyagok tárolási sűrűsége nagyobb, mint a fázisváltó, illetve a
szezonális tárolóanyagoké, kompaktabb, kisebb helyigényű berendezések
alakíthatók ki.
A feltöltés endoterm (hőt igénylő) reakció, amely a következő formulával írható le:
C + hő → A + B
A kisütés exotermikus (hő felszabadulással járó) reakció, amely a következő módon írható le:
A + B → C + hő
Héhány igéretes termokémiai anyag főbb jellemzőit az 1. táblázatban
foglaltuk össze.
1. táblázat. Termokémiai anyagok jellemzői
Megnevezés
(C)

Reagáló
anyag (A)

Munka
közeg (B)

Tárolási
sűrűség
GJ/m3

Feltöltési
reakció hőmérséklete °C

MgSO4 7H2O

MgSO4

7H2O

2,8

122

FeCO3

FeO

CO2

2,6

180

Fe(OH)2

FeO

H 2O

2,2

150

CaSO4 2H2O

CaSO4

2H2O

1,4

89

Ca(OH)2

CaO

H 2O

3,8

510
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Az Ovako Steel (Hofers) svédországi acélgyár felesleges hőjét a tőle 14
km-re lévő Torsåker nevű kis település távhő rendszerének adja el úgy,
hogy a hőt egy szabványos konténerben tárolják és naponta szállítják a
távhő cég telephelyére. A mobil hőtárolás tervezésekor két változatot vizsgáltak meg. Az egyiknél hőtároló anyagként magnéziumnitrát hexahidrátot
(Mg(NO3)2· 6H2O), a másiknál eritritolt (C4H10O4) vettek alapul. A 2. táblázatban e két változat főbb adatait foglaltuk össze.
2. táblázat. Két fázisváltós technológia főbb adatai
Hulladék hőáram
hőmérséklete °C

100

224

Hőtároló anyag

Mg(NO3)2·6H2O

Eritritol

Olvadáspont °C

89

120

Latenshő kWh/t

44

89

Szállítási költség, Euro/év

85 000

55 000

Járulékos költségek, Euro/év

16 000

1300

Hő költség jelenleg, Euro/év

132 000

132 000

Megtakarítás, Euro/év

31 000

7500

7,7

3,3

Megtérülés év

14

Az eritriol alkalmazásakor számított igen kedvező megtérülési idő elsősorban a nagy latenshőnek köszönhető.

Esettanulmány 2.

Az egyik német mobil hőtároló rendszert Németország gazdasági minisztériumának támogatásával hozták létre. A rendszer központja egy hulladékégető üzem. Itt történik meg a hőtárolók feltöltése, és innen indulnak
„keréken” a felhasználókhoz a konténerbe helyezett mobil tárolók. Az „üres”
tárolók kitérők nélkül közvetlenül a központba mennek vissza.
A 15 t zeolitot tartalmazó adszorpciós mobil tároló egységeket szabványos (20 Ft) konténerekben alakították ki.
A feltöltés úgy történik, hogy a fix ágyas adszorberen meleg levegőt
vezetnek keresztül, aminek következtében a zeolit kiszárad.
A kisülés a felhasználói helyen nedves levegő átáramoltatásával történik. A hideg nedves levegő a zeolit ágyon áthaladva megszárad és fölmelegszik, és így egy ipari szárítási műveletben célszerűen felhasználható:
végeredményben a hulladékégető üzem hulladékhőjét egy tőle távol lévő
üzemben használják fel. A rendszer fontosabb adatai a 3. táblázatban.
3. táblázat. Adszorpciós mobil tárolás adatai
Paraméterek

Hulladékégető üzem +
adszorpciós hőtárolás

Feltöltő állomás éves üzemórái

8320

A hő önköltségi ára (Euro/MWh)

4,2

A konténer tároló kapacitása (MWh)

3,4

Feltöltési idő (óra)

5,8

Távolság a feltöltés helyétől
a felhasználóig (km)

7

Fogyasztók száma

1

Bérek (Euro/óra)

28

Szállítási költség (Euro/100 km)

55

A szállító jármű átlagsebessége (km/ó)

25

A konténer elektromos áram igénye (kWh)

55
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A német ZREU GmbH nátriumacetát-trihidrátra (CH3COONa + 3H2O) alapozza a mobil hőtárolást. Ez az anyag hajlamos a fázisváltozás közbeni
szételegyedésre, ezért karboxi-metil-cellulózt használnak sűrítőként. A túlhűlés mértékének csökkentése céljából kis mennyiségben kálium-szulfátot
adagolnak. A hőtároló rendszer főbb paramétereit a 4. táblázat tartalmazza.
4. táblázat. ZREU cég tárolójának adatai
Fázisváltó anyag tömege

22 t

Tároló egység tömege összesen

26 t

Tárolt hő

2,4 MWh

Tárolt hőből a latens hő

1,6 MWh

Tipikus feltöltési intenzitás

250 kW

Tipikus kisülési intenzitás (38/40 °C)

125 kW

Tipikus kisütési intenzitás (25/40 °C)

220 kW
kb. 10 kWh

Veszteség 24 óra alatt

Esettanulmány 4.

A Ca(OH)2 reverzibilis bomlása már számos kutató figyelmét felkeltette,
és eddig nem egy fantasztikus ötlet született ezzel kapcsolatban. A CaO/
H2O-ra alapozott hőtároló rendszert javasolták például majd a Holdon felépítendő, napenergiával működő villamos erőműhöz is.
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Természetesen az ötletelésen kívül több helyen a világon (Németország, Svédország, Japán, USA) komoly kutatások folynak. Ez
részben annak tudható be, hogy a parabolavályús naperőművek esetében elengedhetetlen a diurnális tárolás. A rendszernek éjszaka, valamint borus időben is működni kell, ami csak úgy oldható meg, ha
napközben a Napból beérkező sugárzott hő egy részét tárolják a napmentes időszakokra. A jelenleg a világ különböző részein működő naperőművekben hőtárolásra általában nitrát/nitrit sóelegyeket használnak.
A kutatók szerint azonban a CaO-ra alapozott tárolásnak több előnye is
van. Az egyik és legfontosabb az, hogy olcsón beszerezhető, másrészt
pedig viszonylag nagy a tárolási sűrűsége. Előny az is, hogy amennyiben piacképes technológiává válik, széleskörben használható lesz majd a
naperőművi alkalmazás mellett a mobil hőtárolásra is.
Az új hőtárolási technológia kísérleti üzemméretű változatásról a fejlesztők egyelőre nem tettek közzé információkat, de az IEA jelentéseiből
arra lehet következtetni, hogy ez hamarosan megtörténik.

Összefoglalás

A hőtárolási technológiák alkalmazásával ‒ beleértve a mobil tárolást is
‒ jelentős megtakarítást lehet elérni, de fontos szerepük van a megújuló
energiák széles körben történő elterjesztésében, valamint a hulladékhő

hasznosításában is. Ha pedig hatékonyabbá tesszük a foszilis energiahordozók felhasználását, és növeljük a megújuló energiaforrások szerepét az
ország energiagazdálkodásában, akkor egyben a környezetünk védelméért is cselekedtünk.
A Pike Research (USA) nevű piackutató cég tavaly szeptemberben
közreadott egy jelentést a hőtárolásra vonatkozóan. Eszerint az USA-ban
2011-ben üzemben lévő hőtároló létesítmények kapacitása összesen 2,7
Gigawatt volt, és ez 2020-ra majdnem a háromszorosára (7,2 GW) fog
növekedni. A Pike Research szerint Európában a 2020-ra várható összes
hőtároló kapacitás el fogja érni a 19 GW-ot.

Irodalom
[1] Storch, G. – Hauer, A.: Cost- effectiveness of a heat energy distribution
system based on storage units. (2012 Internet)
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[3] Wang, W.: Mobilized thermal energy storage for heat recovery for
distributed heating (2010 Internet)
[4] Linder M. et al.: Thermochemical Heat Storage Based on CaO/Ca(OH)2
(2013 Internet)
Cím angolul: Mobil thermal energy storage
Cím németül: Thermische Energie Transportbehӓlter

45. Nemzetközi Gázkonferencia
Október 17-én és 18-án tartotta a magyar gázipar a hagyományos gázkonferenciáját, Siófokon. A szintén hagyományosan magas színvonalú előadás témákkal és a kiváló rendezéssel
a konferencia gázipar legfontosabb rendezvénye
volt az idén.
Sok megbeszélnivaló gyűlt össze, jogszabály
változások, cégek állami tulajdonba vétele, új gázpiaci cégek megjelenése a 480 résztvevő nagy figyelemmel kísérte az előadásokat, és igen fontos
volt a szünetekben folytatott beszélgetés is.
A konferenciát Králik Gábor, a vadonatúj Magyar Földgázkereskedő Zrt. vezérigazgatója nyitotta meg.
A nyitó előadást Dr. Kovács Pál úr, a NFM
államtitkára tartotta, a magyar gázrendszer és a
nemzetközi összekötések fontosságáról. A magyar energetika előtt álló feladatok közül a földgázpiacra vonatkozó tennivalókat vette sorra,
ezek közül is az EU tagországok gázpiaci infrastruktúrájához csatlakozást. Mivel délről vagy
északról 2020 előtt nem érkezhet érdemi mennyiségben Magyarországra földgáz, ezért a meglévő
adottságaink kihasználása a feladat. Az építés
alatt álló magyar-szlovák szállítóvezeték összekötés 2015 elejétől már szállíthat gázt. Remélhetjük,
hogy a vezetéken beszállított gáz olcsóbb lesz,
mint a mostani keleti import gáz. Bíztunk a Nabucco vezeték megépítésében, de tíz év után le kellett
mondani róla. A projektet rosszul menedzselték,
ez volt a megszűnés oka – mondta az államtitkár.
Megvalósíthatósági tanulmány készül az AGRI
vezetékre, amely az orosz gázszállításoktól független projekt lehet. A Déli Áramlat vezeték kivitelezése megkezdődött, a 2017-es szállítás kezdés
ma még nem tekinthető biztosnak. Magyarország
a mintegy 32 milliárd m3-es éves tranzittal fontos
szerepet kap, és a hazai szállítónak is ragyogó
feladatot jelent. A projektet az EU nem támogatja,
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de a nemzeti érdekeinket szolgálja a beruházás.
Terítéken van még egy új szállító vezeték: a White Stream, amely türkmén gázt hozna Romániáig.
Fontos programja a kormánynak a hazai földgáz
tőzsde likviditásának növelése mert a tőzsde segítheti a határokon a kétirányú szállítást, a kapacitások elosztását piaci szabályok szerint és a
regionális kapacitás elosztást. A hazai termelés
fellendítésére új kutatási-termelési koncessziókat
osztottak ki, és a rétegrepesztéses eljárások szabályozott alkalmazása elkerülhetetlen – mondta
az államtitkár.
Harmati György az MVM stratégiai igazgatója
az LNG piacáról, kilátásairól tartott előadást. Meglátása szerint 2015-re már a világ földgáz forgalmának 15%-a LNG formájában fog eljutni a célországokba. Európa saját földgáz készletei gyorsan
fgogynak, bár a nem konvencionális kutatási
eredmények biztatóak. Európa gázellátásában
az Oroszországból induló szállítóvezetékek és az
LNG fognak versenyezni. Hazánk 2020 körül juthat LNG eredetű földgázhoz.
Willem Coppoolse a GDF SUEZ igazgatója
az európai gázszállító rendszerek integrációja fontosságát hangsúlyozta. A magyar szállítórendszer
határ keresztező kapacitásai nagyon jó alapot adnak ahhoz, hogy Magyarország több, újabb forrásból szerezzen be gázt.
Dr. Nyikos Attila, a MEKH elnökhelyettese is
a namzetközi gázpiacokon bekövetkezett változásokat elemezte előadásában. Megállapította,
hogy a földgáz szerepe az EU más energiahordozók terjesztésére tett erőfeszítései ellenére is
növekvő szerephez jut Európában. A hosszú távú
szerződéseket felváltják a rövid távúak, a tőzsdék
szerepe is erősödni fog. A föld alatti tároló kapacitások felértékelődhetnek. Érdekes meglátása,
hogy a közlekedésben a földgáz szerepe ugrásszerűen meg fog nőni.

Gellényi Zoltán, az FGSZ Zrt. üzletfejlesztési
vezetője a regionális piac, és az egységes európai földgáz kereskedelem jövőjét vázolta. Ennek
részeként 2016-tól a hazai piacon is új szállítási
termékek jelennek meg: új kapacitás lekötési
rendszer, új információs rendszer.
A konferencia utolsó szekciói párhuzamosan
folytak. A földgázkereskedelem szekcióban Varga
Ferdinánd a BCG ügyvezető igazgatója magyar
és az angol gázpiac összevetésével vázolta a magyar piac előtt álló feladatokat:
• az infrastruktúra szűkületek oldása,
• a forrás diverzifikációval olcsóbbá tenni a
forrásokat,
• a hosszú távú import szerződéseket újra
kellene tárgyalni,
• racionális költség szabályozás kellene
(ezen belül az ügyfélszolgálati rend egyszerűsítése, az értékesítési marketing költségek csökkentése, az SAP üzleti adminisztrációs rendszer lecserélése olcsóbbra,
a mérés és számlázás egyszerűsítése, a
jogszabályok koordináltságának növelése)
A földgázfelhasználás szekció legerősebben
visszhangzó témája volt az elosztók hálózati-mérési költségei elismerésének visszavonása és a
tervezett műszaki-biztonsági felülvizsgálat a felhasználóknál. Mindkét téma igen jelentő többlet
költséget eredményez, az egyébként is veszteséges elosztási tevékenységben.
A konferencia vegyes jövőképpel zárult: számít a gázipar a nemzetközi szállítóvezeték kapcsolatok előnyeire, nagy várakozás kíséri az MVM
kereteibe került földgáz nagykereskedelmet és
tárolást, ugyanakkor riasztóak az egyetemes szolgáltatókat és az elosztókat, szállítót érintő megszorító intézkedések.
Szilágyi Zsombor
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Pozitív szigma
Kamarás Béla
okl. energetikus szakmérnök

+σ-nak is van bővítménye

A szakirodalomban az ellennyomású erőművekből kiadott hőenergia
gazdasági értékelésére elterjedten alkalmazzák a fajlagos ellennyomású mutatót (+σ)
A +σ mutató fogalma:
+σ = E / Q
Ahol: E: ellennyomásban kiadott villamos energia (MWh)
Q: ellennyomásban kiadott hőenergia (MWh)
A mutató egyértelműen kifejezi, hogy ez az érték akkor nő, ha a felhasznált primerenergiából nagyobb arányban termelünk értékesebb villamos energiát, mint hőenergiát. A mutató a kapcsolt energiatermelés
szinvonalát is bemutatja. A korszerű gázmotorok a villamos energiát és
a hőenergiát 50-50% arányban termelik, így a +σ mutató értéke 1,0.
A gázturbinák nagyszámú elterjedését ezen mutató kedvező értékének
köszönheti. Az alacsony kezdőjellemzőjű ellennyomású gőzturbinák +σ
mutatója 0,1−0,3 között van, ez az alacsony arány már felveti, hogy érdemes-e többlet beruházással ilyen kevés villamos energiát termelni.
Az üzemelés során át kell tekintenünk, hogy a többlet hőkiadás mellett ez az arány milyen irányban változik. Azaz, hogy a többlet hőkiadás
esetén hogyan alakul a többletként kiadott villamos teljesítmény?
Ezt szemlélteti az +ε mutató:
+ε = +ΔE / +ΔQ
Ahol: +ΔE: ellennyomásban kiadott többlet villamos teljesítmény (MW)
+ΔQ: ellennyomásban kiadott többlet hőteljesítmény (MW):
A továbbiakban egy 160 t/h gőznyelésű (75 bar, 500 °C) változó ellennyomású (Magyar Fűtőturbina) turbina üzemi viszonyait vizsgáljuk
meg. A turbina jellemzőit a mérési adatokat számítással alátámasztva a
következő ábra mutatja be.

Ez mindenképpen magyarázatra szorul. Tételezzük fel, hogy a turbina 50 MW hőt ad ki egy adott ellennyomás mellett. A többlet 1 MW
hőt, azaz már az összes 51 MW-ot magasabb ellennyomás mellett
szolgáltatja. Ez azt jelenti, hogy gazdaságtalanabbul termeli a többlet
1 MW hőenergiát és magasabb ellennyomás mellett a teljes 51 MW
hőtermelését is. Az ábra azt is szemlélteti, hogy a turbina kisebb gőznyelése, kisebb hőkiadása javítja a +σ értékét.
A +ε fogalmát először az Energia és Atomtechnika 1976/7 számában adtam közzé „Fűtőturbina nagyságának meghatározása” tárgyú cikkemben. Az előbbiek áttekintése során már érzékelhető, hogy a többlet
1 MW hőkiadás mellett csökken a többlet villamosenergia-értékesítés.
Fontosnak tartom, hogy ezt a folyamatot az előbbiekben megfogalmazott
mutatóval értékeljük. Az ábra ezen része a +σ növekményének a +ε
mutató függvényében ismerteti a folyamatot. Talán megdöbbentő, hogy
a többlet hőkiadás már csak igen alacsony mutató mellett szolgáltatható
(0,15−0,25). Ezek az értékek az alacsonyabb kezdőjellemzőjű, korszerűtlen ellennyomású turbinák tartományába tartoznak. A vizsgálat rámutat
arra is, hogy a választott távhőrendszerhez tartozó turbina gőznyelését
130 t/h fölé növelni nem gazdaságos. A turbina kiválasztásához meg kell
határoznunk a +σ és a +ε jellemzőit a kiterhelés egész tartományában.
Ehhez a munkához a +ε mutató meghatározását szükségesnek tartom.
Vizsgálatot végeztem a hasonló kezdőjellemzőjű 160 t/h gőznyelésű 10 bar ellennyomású turbinára, melynek +ε értéke 0,17 MW-ra adódott. Ezen érték alapján a változó ellennyomású turbinának gőznyelését
136 t/h fölé növelése helyett, már gazdaságosabb az üzemelő 10 bar
ellennyomású turbinából a növekvő hőigényt kielégíteni. Ez is példa az
ellennyomású tubinák növekmény arányos terhelés elosztására.
Szakmai gyakorlatomban tapasztalom, hogy az üzemeltetés során ezen érdekes, de fontos kérdésekkel mind kevesebbet foglalkozunk. Emlékszem vissza, amikor még a 30,7 MW os gépek terhelését
a teherelosztónak szolgáltatott adatok alapján külön terhelési sávon
10-24,5 MW-os és a 24,5−30,7 MW-os tartományban programoztuk.
Az energiamegtakarítás ezen lehetőségével ma már senki sem foglalkozik. Az energetikában kereskedői szellem terjedt el, a közgazdászok
ilyen jellegű finomságokkal nem foglalkoznak, nem is értenek hozzá.
Sajnálom,hogy ilyen szemlélet uralkodik ma az energetika területén.

Fiorentini Magyarországon

Először tekintsük át külső hőmérséklet, illetve a hökiadás függvényében
a +σ mutató alakulását. A 136 t/ h gőznyelés mellett látható, hogy a terhelés növekedésével a +σ mutató jelentősen csökken (0,47-ről 0,29-re).
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Október 4-én kis ünnepség keretében avatták fel a Pietro Fiorentini olasz
cég magyarországi leányvállalatánál azt az új gyártó csarnokot, amely a
cég dinamikus üzleti tervei megvalósítására épült Kőbányán. Az éppen
húsz éve a magyar gázpiacon egyre nagyobb szerepet vállaló cég a gázátadó és a nyomásszabályozó állomások legfontosabb szállítója. Az ország
mintegy 400 gázátadó állomásából 150-et szállítottak, és mintegy 3500
gázfogadó – és körzeti nyomásszabályozó állomásuk üzemel országszerte. Az első, már húsz éve működő berendezések ma is kifogástalanul
szolgálnak.
A cég nagy figyelmet fordít a gázipar berendezés igényeire, és a legkorszerűbb eszközöket, informatikai rendszereket fejleszti és terjeszti az
országban. Új programjuk: minél teljesebben részt venni a gázpiac „okos
mérés” programjában, eszközöket, szoftvereket is kínálva.
Az olasz tulajdonosok a magyar üzemet bevonják a világ mintegy száz
országába irányuló szállításaikba: a magyar piacon kívül egész Európába
és Észak-Afrikába is szállítanak gázipari berendezéseket. A mintegy 70
dolgozó a múlt évben 1,5 milliárd Ft termelési értéket állított elő, az idei

programjuk szerint a szállításaik meghaladják ezt az értéket.
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Ivóvíz hőjének hasznosítása
Fodor Zoltán
okl. mg. gépészmérnök, épületgépészmérnök, fodor.zoltan@geowatt.hu

Komlós Ferenc

okl. gépészmérnök, komlosf@pr.hu

dr. Balikó Sándor CEM

okl. gépészmérnök, baliko@t-online.hu

Vízenergiából „hő, nemcsak villany termelhető”! E cikkben
bemutatjuk műszaki és gazdasági adatokkal egy hőszivatytyús rendszer kapcsolási rajzát a vízvezetékre való kötéstől a
hőhasznosításig.
*
Heat can be produced from hydro-energy as well not only electricity! Circuit diagram beginning with the connection to the water supply up to heat utilization of a heat pump system has been
described in this paper along with technical and economical data.
***
A vizet Magyarországon 1896 óta használjuk áramfejlesztésre (a
vízerőmű Ikervár mellett a Rábán épült, és ma is termel áramot).
A világ mintegy 20%-a származik vízenergiából. „A világon a megújuló forrásokból előállított villamos energiának 2007-ben kb. a
87%-át vízerőmű termelte (850 GW-ot).”1
A szokásos vízenergiatermelés célja, hogy a víz helyzeti és
mozgási energiáját hasznosítsa. Ezzel kapcsolóan már régóta statisztikai adatok is a rendelkezésünkre állnak. Sajnálatos, hogy a
tudományos szakirodalomban nincs kiemelve, hogy vízenergiából
hőenergia is nyerhető! Ezért is hangsúlyozzuk a hőszivattyúk hőforrásairól szóló statisztika bevezetésének nélkülözhetetlen szerepét.2
Szerte a világban, véleményünk szerint, a vonatkozó hőszivattyú
statisztika hiányában kevésbé ismert ez a csúcstechnológia (korszerű, hatékony hőtermelés). Különféle oktatási szinteken csak
kevés óraszámban tanítják, ebből csak néhány ország kivétel.
Szakmai körökben van még mit hozzátenni ehhez az innovatív
technológiához részünkről is, mert többféle olyan szellemi tőkét igényel, amivel rendelkezünk!
Ismereteink szerint már az 1980-as években a Magyar Hidrológiai Társaság3 összejövetelein felmerült, hogy kezdeni kellene
energetikai szempontból valamit a dél-alföldi közüzemi vízművek
pl. Szeged, Hódmezővásárhely, Szentes, Csongrád, Makó nagy
mélységű ivóvízkútjaival felszínre hozott ártézivíz hőjével.
A vezetékes víz hőmérséklete a fagyveszély elkerülés miatt hazánkban legalább 5-7 °C kell legyen, vízműveink termelő kutjai (1.
ábra) viszont sokkalta magasabb hőmérsékletszínen működnek.
A megoldás ebben a témában már nem technikai jellegű, hanem új etikát, szemléletet, megközelítéseket követel. Így adódik a
lehetőség a hőenergia kinyerésére mielőtt funkcióját ellátná. Ivóvízellátásunknál napjainkban az import hőszivattyúk alkalmazásán
kívül az energiahatékonyságnövelés magyar eszközei is megjelentek. Erre mutatnánk egy ún. „zászlóshajót” írásunkban, amelyet

1. ábra. Ivóvíz termelő kutak (Forrás: Fővárosi Vízművek Zrt.)4

Zalaegerszegen, a Zalavíz Zrt.-nél, a cég Balatoni u. telephelyén
(hrsz: 2735/5) létesítettek. Esettanulmányunk a földgázkiváltás a
Vastalanító épület melegvízüzemű fűtéséhez és használati melegvíz-ellátásához kapcsolódik.4

Hőtechnikai jellemzők

A Pannon Fejlesztési Alapítvány által készített létesítményt elemző dokumentáció tartamát megismerve indult el a projekt tervezési
elkészítése. Az elképzelés szerint a Zalavíz Zrt. szolgáltatási telephelyén a napi ivóvíz szolgáltatás kielégítésére átszivattyúzott vizet
hőforrásként hasznosítva hőszivattyú segítségével kívánták ellátni
az épületek fűtési és esetleges használati melegvíz igényét. A szolgáltatott adatok szerint naponta átlagosan 14 000 m3 víz folyik át a
rendszeren. Ez a vítáram többszöröse annak, mint amit a beépített
két hőszivattyú igényel.
Az átfolyó víz hőmérséklete:
– szűrt víznél: 12,3 °C,
– hálózati víznél: 12,2 °C.
A víz hőmérséklet 10–14 °C között ingadozik.
Ebből a vízáramból a hőszivattyuk egyenként 102 liter/perc
mennyiséget vesznek ki, aminek a hőmérsékletét 4,2…4,8 °C-kal
csökkentik, miközben átlagosan 40 kW hőteljesítményt adnak le.
A hőszivattyú változó nyomásviszonnyal követi a külső hőmérsékletet, ezzel változó előremenő hőmérsékletet valósít meg
a fűtési rendszerben. Ennek megfelelően a változó előremenő hőmérséklethez változó kompresszorteljesítmény, illetve villamos teljesítményfelvétel tartozik.

1

Lovas Rezső (szerk.): Köztestületi Stratégiai Programok 1. Áttekintés Magyarország energiastratégiájáról (65. oldal). MTA Budapest, 2012.

2

Komlós Ferenc: Vízenergia hőhasznosítása – statisztika a hőszivattyúzásért.
Elektrotechnika 106. évfolyam, 2013/6, 21. oldal.

A hőszivattyús rendszer hőközpontjának sémáját a 2. ábra szemlélteti.

3

A Magyar Hidrológiai Társaság (www.hidrologia.hu) 2013. július 3-5 között Gödöllőn a Szent István Egyetemen rendezte meg a XXXI. Országos Vándorgyűlését, a
teljes dolgozatot a rendezvény CD-ROM-ja (ISBN 978-963-8172-31-0) tartalmazza. Jelen cikk az említett dolgozat szerzők által aktualizált és tömörített változata.

4
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A megvalósult rendszer

Néhai Hajdu György vezérigazgató hazánkban talán elsőként az 1980-as években létesített a Fővárosi Vízműveknél hőszivattyús ivóvíz hőhasznosítást.
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2. ábra. Gépészeti elvi kapcsolási rajz (Forrás: Geowatt Kft.)

A Vastalanító épületben a régi kazánház teljes mértékben átépítésre került. A gázkazánnal fűtött épület hőközpontjában betervezésre
került 1db GBI33- HW típusjelű víz/víz hőszivattyú, valamint 1 db
GBI33- HDW típusjelű víz/víz hőszivattyú (3. ábra).

HMV teljesítmény (desuperheaterrel): a HW típusnál 5 kW, a HDW
típusnál 40 kW.
A HMV igény kielégítéséről a két hőszivattyú együttesen gondoskodik: a HW típusú folyamatos üzemben, a HDW típusú előnykapcsolásban termel. Az 500 literes tárolót együttesen 30 perc alatt
képesek feltölteni 50 °C-os vízzel.
A HMV tárolóra belső hőcserélőn keresztül napkollektor is ráfűt,
ami tovább csökkenti a hőszivattyúk HMV termelő üzemidejét.
A hőmérsékletszabályozással ellátott HMV cirkulációt lekorlátozták az alapvezetékre és éjszakára leállítják, ezzel is csökkentve
az energiafelhasználást.

Szabályozás

3. ábra. A Vastalanító épület hőközpontja a magyar fejlesztésű és
gyártású növelt hőmérsékletű hőszivattyúkkal

A hőszivattyúk ún. EVI (Enhanced Vapor Inject) körfolyamattal, külső hőmérsékletfüggő szabályozással, monitoring rendszerrel, távszabályzási lehetőséggel, digitális kijelzéssel, desuperheaterrel5,
HMV és fűtési keringető szivattyúval, külső hőmérsékletérzékelőkkel, elektronikus expanziós szeleppel, hűtőközeg tartállyal szereltek
Az EVI körfolyamat azt jelenti, hogy a kondenzátor után egy
részáramot részben leexpandálva egy utóhűtőbe vezetjük, amivel
a folyadék fő ágát utóhűtjük. Az elvett és elpárologtatott folyadékot
ez után a kompresszorba vezetjük, ezzel csökkentve a kompresszió
következtében kialakuló hőmérsékletemelkedést.
A desuperheater pedig egy a kompresszor és a kondenzátor
közé iktatott előhűtő, ami a komprimált gőz túlhevítési hőlét adja át
a HMV-nek. Ezzel elérhető a HMV magas hőmérséklete anélkül,
hogy a kondenzátor hőmérsékletét (nyomását) növelni kellene.
Fűtési teljesítmények:
Fűtési
hőfoklépcső

5

Fűtési
teljesítmény

Villamos
teljesítmény

Fűtési tényező

29,5/35 °C

40 kW

7,4 kW

5,4

44,5/50 °C

39,3 kW

10,1 kW

3,9

54,4/60 °C

40 kW

12,4 kW

3,2

A hőszivattyúba épített Carel szabályzó ellátja a hőközpont teljes
szabályozási feladatát a külső léghőmérséklet, a fűtési puffer tartály
hőmérséklete és a HMV tartály beállított hőmérséklete alapján:
• indítja, illetve megállítja a hőszivattyúkat a puffertartály automatikusan − a külső hőmérséklet függvényében − beállított
hőmérséklete alapján;
• állítható előnykapcsolással indítja a 3 db keringető szivattyút
(elpárologtató víz oldali), illetve állítható késleltetéssel megállítja a hőszivattyú kompresszorának leállása után;
• a kondenzátor oldali szivattyúk és HMV szivattyúk a hőszivattyúba beépítésre kerültek, ezek indítását és megállítását
szintén kezeli a hőszivattyú szabályzója.

Védelem
A hőszivattyúk mind az elpárologtató, mind pedig kondenzátor oldalon többszörös nyomás és hőmérséklet védelemmel rendelkeznek:
• az állítható manuális és elektromos presszosztátok megakadályozzák, hogy a vízoldali keringés megszűnése (havária)
esetén a hőszivattyú elpárologtatója szétfagyjon (amikor 0 °Cra csökken az elpárologtató oldali hőmérséklet a hőszivattyú
alacsonynyomású oldali hibajelzéssel letilt);
• a vízkörben ezen kívül reed relés áramlásérzékelő is van,
amely áramlás kimaradás esetén azonnal letilt;
• a fenti két védelem biztonsággal megakadályozza az elpárologtató szétfagyását áramlási kimaradás esetén;
• a rendszerben van egy külső leválasztó hőcserélő az elpárologtató előtt, e hőcserélő primer oldalán keringető vízszivattyú biztosítja az előírt tömegáramot a hőcserélő számára.

ld. www.geowatt.hu
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Fodor Z., Komlós F., Balikó S.: Ivóvíz hőjének hasznosítása
Amennyiben e vízszivattyú szállítása valamilyen oknál fogva
kimarad, vagy lecsökken a tömegáram, a hőszivattyúba épített áramlásérzékelő ezt nem érzékeli csak akkor, ha már az
elpárologtatóben megállt a keringés, ekkor a hőszivattyúnak
is csak egy védelme maradna a beállított nyomásérzékelő,
túl gyors és radikális nyomásesésnél nem biztos, hogy időben tudna reagálni, ami végzetes kimenetelű lehetne a hőszivattyú számára;
• a biztonság növelése érdekében a tápvízkörben is be van
építve egy reed relés áramlásérzékelő, amelyet párhuzamosítottak a védelemmel, így áramlásra is biztosítva van a
rendszer, és bőven van ideje a rendszernek a lekapcsolásra,
nem csak a hőszivattyú elpárologtatóját, hanem a külső hőcserélőt is biztosítottak fagyás ellen.

A fogyasztás elemzése

Sajnos a rendszerbe nem építettek hőmennyiség mérőket és a villamosáram-fogyasztást külön, csak 2013. február 25-től mérik.
A beépített 2 db GBI33 hőszivattyú az ivóvíz hőfokszintjén 12 °Con 80 kW fűtési teljesítményt biztosít. Hangsúlyozzuk, hogy ezek a
beépített hőszivattyúk itt radiátoros fűtési rendszert üzemeltetnek és
magas hőmérsékletű, 60 °C-os HMV-t állítanak elő.
Tényleges, mért, összehasonlító adatunk 2012. év márciusi és
2013. év márciusi hónapra van:
földgáz
MJ
2012. március

vill. energia
költség
kWh

73 926

2013. március

6941

Megtakarítás

költség
ezer Ft

primer
energia
MJ

302,014

73 926

1

195,329

62 469

2,5

106,685

11 457

35,32%

15,50%

primerenergiatartalom

Tehát márciusi hónapban 106 685 Ft megtakarítás keletkezett,
amely összeg kerekítve 35%-ot jelentene akkor, ha nem vennék
figyelembe a két év márciusának átlagos léghőmérsékleti adatait
(4. ábra).
Az adatok összehasonlításából az látszik, hogy a két év márciusának első felében közel azonosan alakult az átlag léghőmérséklet 8–10 °C körül. A hónap második felében azonban 2012-ben az
átlag léghőmérséklet 15 °C körül, a fűtési határhőmérséklet felett,
2013-ban 5 °C körül alakult. A várható mrgtakarítás ezért hosszabb
távon a mértnél lényegesen nagyobb lehet.

primer energiában

∆Epr =

eta
1
(tb − tk )dτ − etvill Q0 ∫ 1 (tb − tk )dτ
Q0
tb − tk 0 T∫ ηk
tb − t k 0 T ε

és éves költségben:
∆K =

3,6ata
1
(tb − tk )dτ − atvill Q0 ∫ 1 (tb − tk )dτ
Q0
tb − tk 0 T∫ η k
tb − t k 0 T ε

ahol Q0 a hőszükséglet, tb a belső, tk a külső és tk0 a méretezési
külső hőmérséklet, ηk a kazánhatásfok és ε a hőszivattyú fűtési tényezője. A primer energiára történő átszámítást az eta tüzelőanyagra, illetve az evill villamos energiára vonatkozó primerenergia-tartalommal vettük figyelembe. ata és avill a tüzelőanyag, illetve a villamos
energia egységára. Ha a képletekben az időt óra mértékegységben
helyettesítjük, a primerenergia-megtakarítást kWh-ban kapjuk.
A költségmegtakarításnál figyelembe vettük, hogy a villamos energia ára Ft/kWh-ban, a földgázé Ft/MJ-ban van megadva.
A referenciának tekintett kazános fűtésnél az irodalomból vett
hőhíddal és átlagos kazánhatásfokkal számolunk. 22 °C belső hőmérséklet mellett:

H = ∫ (tb − tk )dτ = 80951 h_fok
T

90%-os (referencia) kazánhatásfok, -13 °C külső méretezési
hőmérséklet és 80 kW hőszükséglet mellett a kazános rendszer
éves hőfogyasztása 737,4 GJ-ra adódik.
A hőszivattyúnál figyelembe vettük a fűtési tényezőnek az
előremenő hőmérséklettől való függését, az előremenő hőmérsékletet pedig -13 – +12 °C külső hőmérséklethez tartozóan 60
– 35 °C között lineárisnak vettük fel. Ezzel az integrál ugyanolyan
hőmérsékleteloszlás mellett:

∫

T

tb − t k

ε

dτ = 18236 h_fok

A hőszivattyú éves villamosenergia-fogyasztása 41683 kWh-ra
adódik.
A becsült éves megtakarítások:
földgáz
MJ
Földgáz tüzelés
Hőszivattyús rendszer
Megtakarítás

4. ábra. Hőmérsékleti diagramok
Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat

4. ábra. Hőmérsékleti diagramok (Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat)

A hőszivattyús rendszer által elért megtakarítást a korábbi, gázkazános fűtéssel összehasonlítva számíthatjuk:
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vill. energia
kWh

költség
ezer Ft
3 012

737 378

41 683

1 173

375 145

1 839

362 234

61,06%

49,12%

737 378

primer
energia
MJ

Az ismertetett rendszerrel, átlagos hőmérsékleti körülmények
között az elérhető megtakarítás primer energiában 49,1%, jelenlegi
költségekben pedig 61% is lehet.
A Zalaegerszegi beruházás költsége 10 944 633 Ft volt. Ezzel
az egyszerű megtérülési idő 5,95 év.
A számítás csak fűtési rendszerre érvényes. A desuperheateres
megoldással a HMV termelésben is elérhető az ε = 4,8 értékű fűtési
tényező, így a megtakarítás arányát és a gazdaságosságot a HMV
termelés nem rontja le.
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Az energiahordozók jövője
Dr. Szilágyi Zsombor

gázipari szakértő, drszilagyizsombor@freemail.hu

Az EIA (U.S. Energy Information Administration) új, júliusi prognózisa 2040-ig mutatja be az egyes energiahordozók jövőjének
alakulását, három változatban. Cikkünkben a „referencia változat”-ot értékeljük, mint a ma reálisnak tekinthető jövőt.
*
The new July projections of EIA (U.S. Energy Information Administration) present the future developments of each fuel till
2040 in three versions. In this paper the „reference version” was
evaluated which can be considered today as a realistic future.
***

A világ összes energia felhasználása

Az EIA referencia változata: ezt a változatot a mai gazdasági helyzet
alapján állítják össze, szolíd gazdasági növekedés, javuló hitel feltételek, és szerény állami támogatások feltételezésével. Mondhatjuk
reálisnak is ezt a változatot.
Mértékegység: 10
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Tulajdonképpen Oroszország kilóg a BRIC országcsoportból, legalábbis elmarad a többiek igen gyors energiaigény növekedésétől. Kína növekedési
üteme azt jelzi, hogy energiaigénye a jövőben megmozgatja a piacokat.

A világ összes folyékony szénhidrogén felhasználása
Mértékegység: millió barrel/nap
2009

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

USA

18,6

18,9

19,1

19,5

19,2

18,7

18,6

18,6

Japán

4,4

4,4

4,6

4,4

4,3

4,2

4,1

3,9

Dél-Korea

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,6

2,7

2,7

Oroszország

2,9

3

3,4

3,5

3,6

3,8

3,9

3,9

Kína

8,5

9,3

11,6

13,6

15,4

16,6

18,2

19,8

India

3,1

3,3

3,7

4,4

5,1

6,1

7,1

8,2

Brazília

2,5

2,6

2,8

3

3,1

3,3

3,5

3,8

Világ összesen

84,5

86,7

92

96,6

100,3

104,5

109,4

115

J (exa-Joule)

2009

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

folyékony
szénhidrogén

151,4

155,4

164,9

173,1

179,7

187,3

196,1

206,1

földgáz

100,8

108,2

124,1

125,9

137,5

150,5

164,3

177,1

szén

146,8

155,5

173,6

190,2

206,8

219,3

228,6

231,6

nukleáris

9,2

9,4

10,5

13,1

15,3

17,1

18,5

19,8

megújuló és
egyéb

55,5

59,3

71

85,4

94,4

103,7

114,5

125,6

összesen

463,7

487,8

544,1

587,7

633,7

677,9

722

760,2

Az egyes energiahordozók felhasználása nő, és leggyorsabban a
nukleáris, valamint a megújuló energiahordozók használata. Ez a
két környezetbarát energia mégsem lesz 2040-ig az energiapiacok
meghatározója.

A fejlett országokban hat az USA példája, ahol a cseppfolyós szénhidrogének visszaszorításán fáradoznak (az import függőség csökkentése érdekében). Ugyanakkor Kína olajigénye igen gyorsan nő.

A világ szénfelhasználása
Mértékegység: 1018 J
2009

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

USA

20,7

21,9

21

21,4

22,2

22,7

23,1

21,5

Japán

4,4

5,1

5,2

5,1

5

4,8

4,7

4,5

Dél-Korea

2,8

3,2

3,2

3,3

3,4

3,4

3,6

3,7

Oroszország

3,9

5,1

5,2

5,5

5,8

5,9

6

5,9

Kína

68,7

73,2

92,2

105,1

116,9

125,4

130

128,1

India

12,9

13,3

14,4

16,2

18,1

19,9

21,9

23,6

Brazília

Az összes energiahordozó felhasználása
néhány kiemelt országban

Világ összesen

Az egyes energiahordozók jövője áttekintésénél néhány országot
emelünk ki: a világ vezető gazdasági hatalmát, az Egyesült Államokat, a legfejlettebb iparral rendelkező néhány államot és az úgynevezett BRIC országokat, ahol a gazdasági fejlődés rapid gyors még a
gazdasági válság időszakában is. Keressük, hogy a BRIC országok
(Brazília, Oroszország, India, Kína) energiaéhsége meghatározza-e
a világ energiapiacait, vagy még 2040-ig sem lesznek az energia piacok meghatározói.
Mértékegység: 1018 J

0,4

0,5

0,6

0,7

0,7

0,8

0,9

1,2

146,8

155,5

173,6

190,2

206,8

219,3

228,6

231,6

Minden ország erősen támaszkodik a saját széntermelésére. Az USA
is csatlakozott már a kyoto-i egyezményhez, és szénfelhasználását
csökkenti. Kína éppen ellenkezőleg: harminc év alatt megkettőzi
szénfelhasználását. A világ egészében a szén reneszánsza várható.

A világ összes megújuló energiahordozó felhasználása
Mértékegység: 1018 J
2009

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

USA

7,3

7,4

8,5

9,4

9,8

10,1

10,9

12,6

2,3

2,4

2,4

2009

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Japán

1,4

1,6

1,8

2

2,2

USA

100,1

103,3

102,6

106

107,4

107,9

109,6

113,1

Dél-Korea

0,1

0,1

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

Japán

22,2

23,3

22,9

23,7

24,2

24,2

24,1

23,4

Oroszország

1,9

1,9

2

2,2

2,4

2,6

2,8

2,9

Dél-Korea

10,6

11,4

12,4

13,7

14,6

15,5

16,1

16,8

Kína

7

8,4

12,7

18

20,9

23,7

26,3

27,6

Oroszország

28,5

31,2

32,7

35,1

37,7

40,1

42,1

42,7

India

2,5

2,7

3,5

4,6

5,1

5,8

6,7

7,8

Kína

98,2

106,8

139,5

167,7

190,8

209,8

225

232

Brazília

6,7

7,2

7,5

8,3

9

10,1

11,7

13,7

India

24,4

25,7

29

33,9

39,2

44,9

51,4

58

Világ összesen

55,5

59,3

71

85,4

94,4

103,7

114,5

125,6

Brazília

13,4

14,4

15,7

17,4

18,8

20

23,5

26,8

20

Folytatás a 22. oldalon
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KÖRNYEZETVÉDELEM

Település szintű közös alkalmazkodás a klímaváltozáshoz −
energiamegtakarítási lehetőségek
Beliczay Erzsébet
okl. építészmérnök, beli@levego.hu

A köz- és magánterületek, épületek, műtárgyak klímatudatos kialakításával, elhelyezésével gyakran klímaberendezések nélkül vagy
alacsonyabb energiafogyasztás mellett biztosítható megfelelő téli és
nyári komfortérzet. A táj- és településtervezők, építészek, épületgépészek, szabályozók és engedélyező hatóságok szorosabb együttműködésével a külső és belső terek kellemesebbé válhatnak, és egyúttal energiát is megtakaríthatunk.
Hazánkban több egyetemen is folyik városklíma kutatás nemzetközi együttműködésben, ám a vizsgálati eredményeik kevéssé
közismertek. Jó lenne, ha ajánlásaikat, (helyszíni) vizsgálataikat a
tervezési és szabályozási gyakorlatban, a településfejlesztéseknél
figyelembe vennék.
*
Climate-conscious placement of public and private spaces, buildings
and objects as well as their adjustment to improve urban climate adaptation can lead to cleaner environment and increased well-being
in winter and summertime. It also reduces the need for climatisation
or at least lead to lower energy consumption. Landscape engineers,
urban planners, architects and engineers should co-operate to create more comfortable indoor and outdoor environment and to save
energy.
Several Hungarian universities carry out urban climate research,
many of them on international level. However their results have weak
publicity. Their recommendations and in situ investigations should
be considered during the planning process and in the legislation.
***
Rengeteg energiát fordítunk épületeink komfortosítására. Bár naprakész
adatbázissal nem rendelkezünk épületeinkről (sem), a szúrópróba szerűen gyűjtött adatokból az látszik, hogy hazánkban az épületállomány energiafogyasztása hasonló arányú, mint a régi EU tagországokban. Vagyis az
energiafogyasztás mintegy 40 százaléka, az üvegházhatású gáz kibocsátás 35 százaléka az épületekkel kapcsolatos. Miközben a fajlagos lakásméret nálunk alig több mint fele a régi tagországokénak, jövedelmünkből
jóval nagyobb arányban költünk energiára. Ebből is következtethető, amit
egyébként is tudunk, hogy épületeink műszaki állapota rosszabb az uniós
átlagnál, és messze elmarad az elvárhatótól, az ésszerű üzemeltetéshez
szükséges színvonaltól.
De nemcsak az épületeink korszerűsítésében nagyok a lemaradások,
hanem a településeink sem fektetnek elég hangsúlyt a fejlesztések és az
üzemeltetés során, az éghajlatváltozás kellemetlenségeinek csökkentésére. Pedig a zöldterületek, zöld- és vízfelületek, burkolatok, színek, építőanyagok klímatudatos megválasztásával, megfelelő felületi és tömegarányok kialakításával nemcsak élhetőbb környezetet biztosíthatunk, hanem
rengeteg energiát is megtakaríthatunk.
Hazánban mindenki igyekszik egyéni utakat választani, a problémákkal egyedül megküzdeni. Ez a műszaki megoldásoknál sincs másképpen.
A paneles házban lévő iroda, a magánrendelő olcsó split klímájától az intelligens épületeknek a külső hatásoktól szinte tökéletes függetlenedéséig, a
lehetőségek széles skáláját kínálják a gépészeti megoldások. Hőszigetek
kellős közepén és klímabarát környezetben egyaránt alkalmazzák ezeket.
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A klimatizálás színvonalát sokszor nem a valós szükségletek, hanem a
pénztárcák határozzák meg. Elég ha a hazai kórházi betegszobákra, öregotthonokra utalunk. 2003 nyarán Párizsban 14 ezer, főként idős ember halt
meg a hőségtől három hét alatt. A görögöknél, franciáknál ekkor – egyéb
intézkedések mellett – légkondicionálókat szereltek fel a kórházakban,
speciális otthonokban, ami látványosan csökkentette a halálozásokat.
Milánó evakuálási tervet dolgozott ki hőség esetére a veszélyeztetett korosztályok (4 év alattiak, 65 év felettiek) biztonságos helyre menekítésére.
Lehetne azonban holisztikusabb, együttműködő utat választani komfortérzetünk optimalizálására. Egy műtő, ablaktalan konferenciaterem (ha
már ilyeneket építünk) aligha képzelhető el klimatizálás nélkül. Hasonló
a helyzet nagyértékű múzeális tárgyak tárolásánál, egyes ipari technológiáknál, ahol nem szabad semmit sem a véletlenre bízni. Ugyanakkor az
átlagos igényeket igyekeznünk kellene klímaberendezések nélkül kielégíteni, és lakást, irodát, kereskedelmi létesítményeket télen-nyáron minél
kevesebb energiaráfordítással üzemeltetni. Ritkábban emlegetett adat,
hogy a fejlett országokban (ahová mi is tartozunk), az antropogén eredetű
hő 50 százalékát az épületek bocsátják ki, míg a közlekedés 28 és az ipar
22 százalékot. Nem elég az épületeket egyedileg klímatudatosan kialakítani. Akár hiszünk abban, hogy a 24. órában vagyunk, és alig maradt
időnk a globális klímaváltozás következtében egyre szélsőségesebb időjárásokra való felkészüléshez, akár arról van csak szó, hogy a mai ember
tűréshatára alacsonyabb, kevesebb kellemetlenséget hajlandó elviselni,
mindenképpen a települések teljes területében kell gondolkodnunk, nemcsak épület-léptékben. [1] A klímaszakértőkkel, a táj- és várostervezőkkel,
környezetpolitikusokkal együttműködve kell megoldásokat találni a nyári
hőségekre, csökkentve egyidejűleg a zaj- és légszennyezést is.
Több egyetemen és kutatóintézetben folynak városklíma kutatások.
[2] Tapasztalt szakembergárda tudna települési szintű szabályozásokhoz,
illetve egy-egy településrész, park, nagyobb létesítmény tervezésénél
vizsgálatokat végezni, klímaprogramokat lefuttatni, megoldásokat ajánlani
a helyi mikroklíma optimális kialakításhoz.
Előzetes vizsgálatokat végeztek például a Mammut II. bevásárlóközpont építésekor. A helyi lakosok aggódtak, hogy az épület elzárja majd
a hegyek felől érkező tiszta levegőt, amely a szomszédos belbudai rész
kiszellőztetését biztosítja. A Levegő Munkacsoport kezdeményezésére
adtak a beruházók megbízást a Rákóczi híd és a Petőfi híd közötti Millenniumi Városközpont légszennyezés terjedésére, levegőminőségre gyakorolt hatásának szélcsatorna vizsgálatára 2003-ban a BME Áramlástan
Tanszékének. [3] Egy későbbi alkalommal a Szegedi Tudományegyetem
Éghajlattan és Tájföldrajzi Tanszéke végzett vizsgálatot a Nyugati pályaudvar melletti Eiffel térhez, az épülő irodaház tervezése kapcsán. [4] Ilyen
megbízásokra ritkán kerül sor, és sokszor inkább a vállalati társadalmi felelősségvállalás kategóriájába sorolhatók a megrendelések. (Nyugodjon
meg a lakosság, vagy kapjanak egy kis K+F támogatás a tanszéki laboratóriumok.) Nem kötelező a klímavizsgálatokat elvégeztetni, és ha el is
végzik ezeket, mérlegelni lehet egyéb, elsősorban gazdasági szempontok
alapján a megvalósítást.
Ugyanakkor az intézmények kutatásai olyan, a gyakorlatba is átültethető megállapításokat tartalmaznak, amelyeket, ha megszívlelnének a települések, parkok, épületek stb. kialakításánál, akkor jelentősen javulna a
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Beliczay E.: Települési szintű közös alkalmazkodás a klímaváltozáshoz - energia megtakarítási lehetőségek
komfortérzet és csökkenne az energiafelhasználás. A vizsgálatokhoz szélcsatornában végzett megfigyelések mellett, helyszíni méréseket, számítógépes szimulációt, műholdfelvételek adatait, meteorológiai mérőállomásokon mért értékeket és modellszámításokat alkalmaznak. Rendszeresen
összehasonlítják a mért adatokat a számítógépes programokkal futtatott
eredményekkel, a szimulációs modellek megbízhatóságának igazolására.
A két fenti intézmény mellett, a teljesség igénye nélkül említem meg
az ELTE Meteorológiai Tanszékét, az Országos Meteorológiai Szolgálatot,
az Eszterházy Károly Főiskola Földrajzi Tanszékét, a Debreceni Egyetem
Meteorológiai Tanszékét. A felsorolásban nem szerepelnek azok a város-,
táj- és épülettervezők, akik ugyancsak sokat tesznek azért, hogy legyenek eszközeink és minél pontosabb ismereteink magas szintű települési
humánkomfort kialakításához. 2011-ben, a magyar EU elnökség idején, a
városklímával foglalkozó szakemberek együttműködésében, a VÁTI Nonprofit Kft koordinálásával készült el a „Klímabarát városok – Kézikönyv
az európai városok klímaváltozásokkal kapcsolatos feladatairól és lehetőségeiről” c. átfogó mű. [5] E kézikönyv összefoglalja a városklímakutatás
terén elért eredményeket, abból a célból, hogy a települések hozzák
összhangba a klímaváltozás területén megfogalmazott ajánlásokat a saját
egyedi körülményeikkel és környezetükkel.
Példamutató a XI. kerületi önkormányzat kezdeményezése. 2010-ben
készítette el a BME Áramlástani Tanszéke a kerület városklímavizsgálatát,
meghatározva a hősziget-veszélyes területeket és az átszellőzés érdekében védendő szélcsatornák elhelyezkedését. Számos országban tilos
például az átszellőzést biztosító folyosók elépítése.

(folytatás a 20. oldalról)
A megújuló energiahordozók használata nemcsak természeti adottság kérdése, hanem beruházásokat is igényel. Kína itt is előretör, a
napelem gyors terjesztésével akarja a hatalmas villamos áram igényt
fedezni (a szénfelhasználás mellett). Összességében a megújulók
még 2040-ben sem lesznek a meghatározó energiahordozók. A számok azt mutatják, hogy Oroszország még a kézenfekvő természeti
erőforrásait (szél, víz, nap) sem használja ki.

Néhány ország és a világ nukleáris energiahordozó
felhasználása
Mértékegység: 10 kWh
2009

2010

2015

2020

2025

2030

2035

USA

799

807

820

885

912

908

875

903

Japán

266

274

103

192

200

206

209

209

Dél-Korea

140

141

198

255

291

346

348

367

Oroszország

155

162

197

250

294

336

379

416

Kína

67

70

298

610

780

946

1116

1289

India

14

19

49

69

146

223

309

396

Világ összesen

[1] http://www.piacesprofit.hu/klimablog/klimavaltozas-durvabb-lesz-mintgondoltuk/
[2] http://www.levego.hu/kapcsolodo_anyagok/milyen_hatasa_van_a_
hoszigeteknek_a_telepuleseken
[3] http://jovokerek.hu/klima/video-25
[4] http://www.iroda.hu/irodapiac/atadas-a-nyugati-teren/2322
[5] http://www.terport.hu/europai-unio/kezikonyvek/klimabarat-varosokkezikonyv-az-europai-varosok-klimavaltozassal-kapcsolato

Néhány ország és a világ földgáz felhasználása
Mértékegység: milliárd m3
2009

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

USA

641,2

666,4

708,4

736,4

753,2

772,8

803,6

826

Japán

103,6

106,4

120,4

128,8

137,2

142,8

145,6

145,6

Dél-Korea

33,6

42

42

47,6

53,2

56

64,4

70

Oroszország

378

420

414,4

442,4

476

509,6

534,8

540,4

Kína

86,8

106,4

156,8

218,4

288,4

364

436,8

490

India

53,2

64,4

65

75,6

84

95,2

106,4

114,8

Brazília

19,6

25,2

30,8

39,2

50,4

56

67,2

78,4

2948,4

3164

3362,8

3682

4020,8

4401,6

4804,8

5180

2040

12

14

14

23

39

54

55

55

2568

2620

2917

3638

4255

4755

5134

5492

A nukleáris energiahordozó szerepe a világban közel sem akkora,
mint amilyen terjedelemben a mindennapi sajtó foglakozik vele. A világ
meghatározó energiafelhasználó országaiban nő a nukleáris energia
felhasználás, itt is Kína jár az élen. Azt láthatjuk, hogy Japán sem tudja
az energiaigényeket atomerőművek nélkül kielégíteni, de az erőművek
teljesen új (biztonsági) generációja fog a meglévők helyére lépni.
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Brazília

A települések lakói joggal várják el, hogy a városklíma vizsgálatok
megállapításai a helyi szabályozásba is bekerüljenek. Megfelelő arányú
városi és térségi zöldfelületi rendszer kialakítása nemcsak a lakosok
egészsége, pihenése, munkavégzése, sportolása stb. miatt fontos, de sokak számára menedék a nagy hőhullámok idején. Egy legalább 1 hektáros, fákkal árnyékolt, öntözött parkban 4-6 fokkal is hűvösebb lehet, mint a
kőrengetegben. A kedvező hatás pedig a park kiterjedésével azonos területen az épületek között is érezhető.
Az épületek kialakításával, illetve üzemeltetésével foglalkozó szakemberek pontosan tudják mekkora energiamegtakarítási lehetőséget rejt,
különösen az épület teljes életciklusára nézve, egy olyan megoldás, amely
az épületet körülvevő levegő hőmérsékletét a nyári hőcsúcsok idején pár
fokkal mérsékeli. Célszerű lenne a humán komfortérzetért felelős szakembereknek, energetikusoknak és ingatlanfejlesztőknek közösen fellépni
annak érdekében, hogy a jogszabályok és a településfejlesztési gyakorlat
hazánkban is igényelje, figyelembe vegye a klímavizsgálatok eredményeit.

A földgáz megmarad a harmadik legfontosabb energiahordozónak.
Karrierjét az LNG gyors elterjedése is elősegíti. Az USA élen jár a
nem konvencionális szénhidrogén kutatásban és kitermelésben, ennek köszönhetően földgázból már önellátó lett. Egy sor olyan ország
jelent meg a földgáz világpiacán, amelyekről eddig nem hallottunk,
például: Malajzia, Peru, Vietnam.
Összefoglalva azt állapíthatjuk meg, ha a gazdaságot nem éri újabb
válság, akkor az energiahordozók piacán lassú növekedés lesz. Újdonságnak számíthat a szén előretörése, és a nukleáris energiahordozók iránti erősődő kereslet. A világ tendenciáitól kissé eltérőek az
EU célkitűzései: nagy hangsúlyt helyez a CO2 kibocsátás csökkentésére és a megújuló energiahordozók használata növelésére. Az EU
úgynevezett 20+20+20 programjának eddigi eredményei azt mutatják, hogy ez a célkitűzés csak részben teljesíthető.
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MAGYAR S ZABADALMAK

Palagázból metanol – Oláh György szabadalmak napjainkból
Sárpátki Xénia
okleveles vegyészmérnök, xenia.sarpatki@hipo.gov.hu

Áder János köztársasági elnök öt észak-amerikai régió magyar közösségét kereste fel az 1956-os forradalom évfordulója alkalmából. Látogatása
során találkozott Oláh György Nobel díjas kémikussal is, aki elmondta,
hogy az Izlandon megvalósított technológiához hasonlóan, Magyarországon is lehetne palagázból és pezsgő ásványvízből, nehéz járművek
meghajtására alkalmas üzemanyagot, metanolt előállítani, tekintettel
arra, hogy Makón nagy mennyiségű palában felszívott földgáz található,
ugyanakkor az ország pezsgő melegvíz-forrásokban is bővelkedik.
Fenti hírhez kapcsolódva, a teljesség igénye nélkül áttekintettük tehát, az ezzel kapcsolatos témát és Oláh György üzemanyag előállítással
kapcsolatos szabadalmait, amelyeket alább ismertetünk.
A szakirodalomból jól ismert, hogy széles körben, gyakran használnak metanolt: belső égésű motorok üzemanyagaként, oldószerekben,
valamint más vegyületek szintéziséhez alapanyagként. A biometanol felhasználás is egyre inkább teret hódít. Korábban a fa lepárlásával nyerték, azonban ma már legtöbbször szén-monoxidból és hidrogénből, azaz
szintézisgázból állítják elő katalizátor jelenlétében.
A metanol előállítási eljárás Oláh György több szabadalmának is témája.
Az US 8440729 B2 számú, 2013. május 14-én megadott szabadalom szerinti eljárással metánból, széndioxidból és vízből metanolt állítanak elő katalizátor jelenlétében. Speciális körülmények között, egy vagy
többlépéses reakcióban előállítják a metanol gyártásához szükséges
szintézisgázt, vagyis szénmonoxidot és hidrogént.

A metanol előállítás reakcióhőmérséklete 800-1100 °C katalizátorként fémet (pl. V, Ti, Ga, Mg, Cu, Ni, M, Bi, Mn, Fe), fémoxidot (NiO,
V2O5) vagy mindezek keverékét alkalmazzák. A leírás szerint bármilyen
metán tartalmú természetes forrás felhasználható, pl.: földgáz, palagáz
(shale gas) stb., valamint széndioxid bármilyen emissziós forrásból nyerhető, pl. erőművek foszilis anyag égetéséből, fermentációból, egyéb ipari
forrásokból, akár a légköri széndioxid is felhasználható.

Az US8138380 B2 számú, 2012. március 20-án megadott szabadalom szerinti eljárással szintén metanolt állítanak elő metán és széndioxid
felhasználásával. Metánt, a már előbb említett természetes forrásból,
szintézisgázt pedig a széndioxid vizes közegben történő elektrolízisével
nyerik. A leírás megemlíti a geotermikus széndioxid forrást is.
Az US7608743 B2 számú 2009. október 27-én megadott szabadalom
szerinti eljárással a metanol előállításához szükséges széndioxidot a fent
már említett változó, különböző forrásokból nyerik, és kémiai vagy elektrokémiai redukcióval metanolt, dimetil-étert vagy származékait állítják elő.
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Az US7906559 B2 számú 2011. március 15-én megadott szabadalom szerint egy bi-reformálási eljárással metánból és széndioxidból
metanolt, dimetil-étert állítanak elő. a szintézishez szükséges anyagforrások a már korábbiakban említettekkel azonosak.
Az ismertetett szabadalmi leírások szerinti megoldások mindegyike
a metanol előállításának egy lehetséges módját mutatja be, meghatározott reakció körülmények között, metán, széndioxid, illetve víz kiindulási anyagként történő felhasználásával. Valamennyi leírás ismerteti a
lehetséges metán-, széndioxid-forrásokat és hangsúlyozza a kidolgozott
technológia gazdaságos, környezetbarát jellegét tekintettel arra, hogy a
metán teljes mértékben metanollá alakul, széndioxid pedig nem jut a környezetbe, hanem a már emittált széndioxid is újrafelhasználásra kerül.
A szabadalmi leírások egyike sem tesz említést azonban a palagáz
kitermelésének módjáról,
valamint a metanol előállításához felhasználható
bugyborékoló ásványvízforrások konkrét alkalmazási lehetőségeiről, az
ezzel megvalósítható eljárás technológiai körülményeiről.
Szükséges megemlítenünk ugyanakkor, hogy
a palagáz kitermelésével
kapcsolatos szakmai vélemények
megoszlanak
és nagyon konfliktusosak,
mivel a palagáz kinyerésére szolgáló úgynevezett
rétegrepesztés heves vitát
váltott ki az elmúlt években. Az Egyesült Államokban tapasztaltak rávilágítottak, hogy a palagáz kutatás-kitermelés komoly környezeti és közegészségügyi aggályokat vet fel, és ez kihívást
jelent az EU szabályozási rendszere számára. A palagáz fejlődésének
éllovasa az USA, Európa palagáz gócpontjai pedig Lengyelországban,
Franciaországban, Németországban és az Egyesült Királyságban lelhetők fel, azonban Európa palagáz-készletei geológiailag különböznek
az Egyesült Államokban lévőktől. Franciaország volt az első ország
Európában, amelyik lakossági tiltakozásnak köszönhetően a rétegrepesztést törvényen kívül helyezte és 2011 júniusában a szenátus betiltotta azt. 2011 márciusában moratóriumot vezettek be palagáz-fúrásra
Észak-Rajna-Vesztfália területére, az Egyesült Királyság kormánya pedig 2012 áprilisában összefüggést állapított meg a rétegrepesztés és a
Lancashire-i földrengés között.
Magyarországon palagáz készletek az ország határszéli régióiban
található, és jelenleg csupán a Makói-árokban van kitermelés. Kutatás
több medencében is folyik (Derecskei, Békés, Zalai, Dráva), változó
eredménnyel.

Források:

[1] http://worldwide.espacenet.com/ EPO Espacenet Patent search - Szabadalmi
leírások
[2] www.mtvsz.hu/dynamic/energia.../mtvsz_palagaz_jelentes_magyar.pdf
Palagáz; (Greig Aitken, Helen Burley, Darek Urbaniak, Antoine Simon, Sarah
Wykes, Lisette van Vliet)
[3] http://www.sztnh.gov.hu - SZTNH (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala) honlap
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Primerenergia-megtakarítás számítása I.
Dr. Balikó Sándor, CEM
okl. gépészmérnök, baliko@t-online.hu
Az energiagazdálkodásban a természetben megtalálható és kinyerhető energia,
a primer energia felhasználásának minimalizálását, illetve hatékonyságának növelését tekintjük célnak. Ezért nagyon fontos, hogy döntéseinkben ismerjük a
vizsgált rendszerünk primerenergia-fogyasztását, és a döntés következtében a
primerenergia-fogyasztásban várható megváltozást. Ehhez ismernünk kell az
energiahordozók primerenergia-tartalmának fogalmát, ami egy olyan viszonyszám, ami megmutatja, hogy az adott energiahordozónak a biztosításához a
felhasználás helyén mennyi primer energiára van szükség, beleértve a saját
energiatartalom mellett a szállítás és tárolás energiaigényét is:
E
e = pr ≥ 1
E
Ennek értéke a szokásos, kereskedelmi forgalomban lévő energiahordozóknál
egy (régióra vagy országra jellemző) energiastatisztikai átlagérték1, amit egy
vállalati energetikus vagy egy auditor csak statisztikai publikációkból, szabványokból, vagy más, lehetőleg hivatalosan elfogadott forrásból kaphat meg.
Pályázati kiírásokban, rendeletekben előírt vizsgálatoknál e értékét a kiíró általában megköti. Kisebb területet kiszolgáló rendszereknél (pl. fűtőmű) a szolgáltatott energiahordozó primerenergia-tartalmát a szolgáltató tudja (?) megadni.
A saját rendszerben beszerzett energiaáram (pl. saját kút, napenergia stb.) primerenergia-tartalma e = 1.
A továbbiakban a vizsgált rendszerünk határán átvett energiahordozók primerenergia-tartalmát ismertnek tekintjük.
A definíció szerint egy gazdálkodó egység, amely hálózaton keresztül (pl.
villamos energia, földgáz), vagy beszállítással (pl. szén, tűzifa), esetleg a környezetéből közvetlenül (pl. napsugárzás, szél), fogyaszt E1, E2, … En energiát,
annak primerenergia-fogyasztása:
Epr = e1E1 + e2E2 + ... + enEn = eTE
(1)
ahol E az egyes átvett energiahordozók által szállított energia, e pedig az
adott energiahordozóhoz tartozó primerenergia-tartalmak rendezett vektora. A
primerenergia-fogyasztást az energiagazdálkodásban rendszerint egy évre vonatkoztatva értelmezzük.
Az energetikai vizsgálatoknál az E vektor elemei egyenként és struktúrában is lényegesek, hiszen ezek mért értékek, amire alapul a költségtervezés
és az energiahordozók beszerzésének a stratégiája is. Energiagazdálkodási
szempontból nem közömbös a fosszilis, illetve nem megújuló és a megújuló
energiahordozók szerinti csoportosítás is [1]. Ahol ez indokolt, az energiahordozókkal párhuzamosan figyelembe vesszük a természetes tiszta vizeket, mint
természeti erőforrást, is [2].
Míg a fosszilis és a megújuló energiákat GJ/év vagy kWh/év mertékegységben használjuk, a vízfelhasználást m3/év-ben2 mérjük, így a primer
energiatartalom is, és a felhasznált primer energia is egy-egy háromelemű vektorként jelentkezik:
G  n  g 
n
(2)
Epr = U  = ∑  u Ei = ∑ ei Ei
i =1
V  i =1  w
A tiszta vizet akkor kell természeti forrásnak tekinteni, ha az a technológiában felhasználásra kerül és/vagy elszennyeződik. A legtöbb esetben a vízhasználathoz más, rendszerint villamos, energia is szükséges ahhoz, hogy a víz a
vizsgált rendszerbe belépve felhasználásra kerülhessen. Ha a vizet energiahordozóként is felhasználjuk, akkor annak energiatartalmával is számolnunk kell.
Energiahordozóként a vizet megújuló energiának tekintjük és energiatartalmának nulla szintjét a 0 °C-hoz kötjük.
Ha például Qh hasznos hőt közvetlenül termálvízből állítunk elő, ez teljes
mértékben megújuló energia, amihez
Q
Vh = h
ρ c∆t

1

2

A primerenergia-tartalom fogalma megegyezik a 7/2006. TNM rendeletben szereplő e tényezővel, de a mellékletben szereplő (kötelezően használatra előírt)
értékek nem takarják ezt a tartalmat, önkényesen, energiapolitikai szempontból
megválasztott súlytényezők, amelyek az aktuális céloknak megfelelően rangsorolják az egyes energiahordozókat.
Itt a vizet összenyomhatatlannak és állandó sűrűségűnek tekintjük.
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mennyiségű vizet
használunk fel, ahol ρ a
víz sűrűsége, c a fajhője,
Δt pedig a víz lehűtésének mértéke.
A termálvíz teljes
hőtartalma Vρcte, ahol
te a kinyert termálvíz hőmérséklete, és amit csak
akkor tudnánk teljes
mértékben hasznosítani, ha 0 °C-ig hűtenénk
1. ábra. Termálvíz hasznosítás mérlege
le. Emiatt a hasznosítás
hatásfoka:
∆t
η=
te
Ezzel a fajlagos megújuló primerenergia-tartalom:
u=

1

(1 − qv )η

ρ c∆t

A fajlagos vízigény:
1
1− v
A képletekben qv a hasznos vízmennyiségre vetített fajlagos hőveszteség,
ν pedig a fajlagos vízveszteség.
A segédenergia-igény egy része független a felhasznált vízmennyiségtől,
ezért itt nem szoktunk fajlagosítani. A fosszilis energiaigény:
G = evill (Es0 + Es) = evill (Es0 + gsVh)
ahol Es0 a vízhasználattól független, Es a vízhasználattal arányos villamosenergia-fogyasztás.
Technológiai folyamatoknál az energiaátalakítási folyamatok összekapcsolódása alapján tudjuk a primerenergia-megtakarításokat számolni. A 2. ábra
egy ipari hőfelhasználási folyamatot mutat T−S és t−Q diagramban. Ha a
hőfelhasználás Qh, a primerenergia-felhasználás a segédenergia-felhasználás
elhanyagolásával:
Q
(4)
E pr = G ≈ eta (Qh + Qv1 + Qv2 ) = eta h
w=

η 1η 2

ahol eta a tüzelőanyag primerenergia-tartalma, és η1 az első és η2 a második átalakítás hatásfoka. Ha az átalakítást a T−S diagramban ábrázoljuk,
jól látható az energia minőségi mutatójának, a közepes hőmérsékletszintnek
a csökkenése, viszont a veszteségeket csak területként, planimetrálással kaphatjuk meg. A t−Q diagramban a veszteségeket a vízszintes skálán közvetlenül
tudjuk leolvasni, és jól láthatók a hőátvitelt korlátozó hőmérsékletkülönbségek,
amik a transzportfolyamatot létrehozzák és fenntartják.

2. ábra. Hőfelhasználás veszteségeinek szemléltetés
Ha a fogyasztói rendszerben valamilyen racionalizálás következtében ΔQh
hőigényt takarítunk meg az a primer energiában
 1
∆Q 
1 
∆G = eta 
− * * Qh + * h* 
η
η
η
η
η
1 2 
1η 2 
 1 2

(5)

megtakarítást jelent, ha *-gal jelöljük a megtakarítás utáni állapothoz tartozó hatásfokokat. Nagyon lényeges a hatásfokok terheléstől való függésének
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figyelembe vétele, mert a csökkenő hatásfok értékek jelentősen csökkenthetik
a megtakarítást.
Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelésnél, szintén elhanyagolva a segédenergia-igényt, a primerenergia-fogyasztás:
E pr = G ≈ eta

E + Qh

ηm

= eta

E

(6)

µ vill

ahol ηm a mennyiségi, μvill pedig a villamos részhatásfok, E a termelt villamos energia, és Qh a hasznosított hő. A primerenergia-fogyasztás nem függ
a hasznosított hő mennyiségétől, ezért, ha a hőfogyasztásban megtakarítást
érünk el, de a villamos fogyasztás változatlan, csak a hasznos- és veszteséghő aránya változik, de a megtakarításunk nem jelenik meg a primerenergiafogyasztásban.
Ha viszont a villamosenergia-igény csökken ΔE értékkel, amikor a hőtermelési kapacitás teljesen ki volt töltve, akkor a kieső hőt más hőforrásból kell
pótolni. A primerenergia-felhasználás megváltozása (3. ábra):
 1
1
∆G = eta 
− *
 µ vill µ vill

 µ


µ* 
µ*
∆E 
 E + *  + eQ  th − *th  E + *th ∆E
(7)
µ
µ
µ
µ



vill
vill
vill
vill




ahol μth a hőtermelés részhatásfoka, és eQ a kiegészítő fűtés hőforrásának
primerenergia-tartalma.

kiszolgáló kazán hőhasznosítóját mutatja energiaracionalizálás előtt és után.
A hőhasznosító fogyasztói rendszerének racionalizálásával ΔQ hőenergiát
tudtunk megtakarítani, ezzel lehetőségünk nyílt arra, hogy további fogyasztókat lássunk el a kazán füstgáz hőjével. Az új fogyasztók bevonásával ΔQ hő
előállításához nincs szükség külső energiahordozóra, így annak primerenergiatartalma megtakarítát jelent.
Természetesen nem szükségszerű, hogy az új fogyasztók hőigénye megegyezzen a megtakarított hővel, mindkét hőmennyiség tényleges mértékét a
technikai-technológiai lehetőségek szabják meg. A tényleges megtakarítás független a meglévő rendszerben történt megtakarítás mértékétől, azt csak az új
fogyasztók hőigénye szabja meg:
∆E pr = eta

∆Q

ηk

− evill ∆Es

ahol eta a korábbi hőhordozó és evill a villamos energia primerenergia-tartalma, ΔQ a belépő új hőhasznosító fogyasztása, ηk a kiváltott hőtermelő hatásfoka, és Es a többlet segédenergia igény.
Fentiek természetesen csak azokra az energiahordozókra vonatkoznak, amelyek az elsődleges technológia veszteségeinek hasznosításával
jönnek létre. Ha pl. a fenti hőhasznosító rendszerben olyan racionalizálást
hajtunk végre, ami a villamosenergia-fogyasztást csökkenti, az természetesen akkor is primerenergia-megtakarítást jelent, ha nem vonunk be újabb
fogyasztókat a hőhasznosításba. A megtakarítás ennek figyelembe vételével általánosan (5. ábra):

3. ábra. Gázmotor villamos teljesítményének csökkentése
Gazdasági és energiapolitikai értékelésekhez [1] használja a hőre vetített
fajlagos primerenergia-felhasználás fogalmát az alábbi értelmezésben:
G−
g=

E

η ref

Qh

ahol ηref a referenciarendszer (országos hálózat) villamosenergia-termelésének átlagos hatásfoka.
A vállalati szintű energiagazdálkodásban ezt a megközelítést nem használjuk, mert a megtakarítások számításánál úgy jelentkezne, mintha a villamos
energiát csak a referencia rendszer hatásfokával termelnénk. Ha szükséges az
energiaáramokhoz fajlagost is rendelni (pl. belső értékesítésnél), a mérleg szerinti primerenergia-tartalmakkal számolunk:
E pr = G ≈ eta

E + Qh

ηm

=

eta

ηm

E+

eta

ηm

Qh = evill E + eQQh

(8)

Ebből az összefüggésből az is látszik, hogy a hőfogyasztás csökkenésével
a villamos energia primerenergia-tartalma is nő, mivel romlik a mennyiségi hatásfok. A gyakorlati számításoknál arra kell ügyelni, hogy valamennyi energiaáramot azonos mértékegységben, GJ-ban vagy kWh-ban kell behelyettesíteni.
Általánosan is elmondhatjuk, hogy azokban a veszteségenergiát hasznosító rendszerekben, ahol a hasznosítás nem a technológián belül történik, a hasznosító rendszerben történő megtakarítás nem változtatja meg a primerenergiafogyasztást. Ez ellenkező irányban is igaz, ha több energiát tudunk kivenni a
hulladékenergiából, a
primerenergia-fogyasztás nem változik.
Ha a hasznosított energia csökken,
a veszteség nagyobb
lesz, de a primerenergia-fogyasztás
nem
csökken. Primer energiát csak úgy tudunk
megtakarítani, ha a
felszabaduló energiának a hasznosítására
új fogyasztót találunk.
A 4. ábra egy
4. ábra. Hőhasznosítás bővítése primerenergiatechnológiai rendszert
megtakarítással
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5. ábra. Hőhasznosítás bővítése a segédenergia-igény változásával
∆E pr = eta

∆Q

ηk

+ ∑ ei ∆Ei

(9)

k

ahol ei az i-ik segédenergia-hordozó primerenergia-tartalma és ΔEi ugyanannak a segédenergia-hordozónak a megtakarítása, k a segédenergia-hordozók száma. Az összegzésre azért van szükség, mert a felhasználók többféle
segédenergiát, pl., villamos energiát, sűrített levegőt és vizet is használhatnak.
A ΔEi mindig megtakarítást jelent, ezért azt előjelhelyesen kell a képletbe
beírni. A hatályos 7/2006. TNM rendelet az épületeknél az egyes energiahordozókat, mint az összes energiahordozó részarányát, egy α tényezővel veszi
figyelembe:
E
(10)
(i =1, 2,...n)
α = i
i

n

∑E

i

i =1

Így pl. ha E1 egy fosszilis, E2 pedig egy megújuló energiahordozó (pl. napkollektorral bevitt hő), akkor:
 g
 α 
(11)
E pr = [e1 e2 ]  E = [e1 e2 ]
E
u
 
(1 − α )
ahol E az összes energiafogyasztás. Sajnos, a rendelet szerint e2 = 0, így
az eredmény torzul.
Ha a rendszert korszerűsítjük és csökkentjük az összes hőigényt ΔE-vel (pl.
csökkentjük a cirkulációs veszteséget), a napkollektor hőtermelése változatlan
marad, ezért α értéke változik:
∆E
α−
E
α* =
(12)
∆E
1−
E
A primerenergia-megtakarítás:
1
∆E pr = [e1 e2 ]  ∆E
0

azaz a megtakarítás teljes egészében a fosszilis energia felhasználásában
jelentkezik.
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Hozzájárulás a virtuális erőmű
épitéséhez 150 kW

Energiamegtakarítás szervezet- és módszer korszerűsítéssel
Bíró Sándor, CEM1
okl. villamos üzemmérnök, bs.nrcont@gmail.com
Az infokommunikáció az utóbbi évtizedekben vezető iparággá vált a világon. A képződő információk tárolása az infrastruktúrát biztosító cégek
szerverparkjaiban történik, melynek működtetése jelentős energiamenynyiséget igényel. A cikk a T-Systems Adatközpontjának minősített Energiairányítási Rendszere segítségével feltárt és megszüntetendő lehetséges veszteségforrásokat és a megszüntetésük által elért teljesítmény és
energiamegtakarítást mutatja be. A bevezetett MSZ EN 16001:2009 és az
újonnan bevezetett MSZ EN 50001:2012 minőségbiztosítási rendszer biztosítja az energiafelhasználás és környezetvédelem szempontjainak és a
folyamatos fejlődés lehetőségének beépülését a vállalat döntési mechanizmusába.1
*
ICTs in recent decades has become a leading industry in the world. The
resulting information is stored in the server infrastructure, in parks with
insurance companies, whose operation requires a significant amount of
energy. The Art of T-Systems’ Data Center Energy Management System
certified to found and eliminated potential loss of resources and to
eliminate the performance and energy savings achieved by the present.
The introduced MSZ EN 16001:2009 and MSZ EN 50001:2012 newly
introduced quality management system ensures that energy consumption
and environmental protection aspects and the possibility of continuous
improvement in the company’s decision-making mechanism.
***
A cég 2000-ben alakult CityReach International néven. 2002-ben vette fel a
Dataplex Kft. nevet, ami 2012. október 1-től a T-Systems részévé vált T-Systems
Adatközpont Budapest néven. Üzleti profilja, az infokommunikációs infrastruktúra szolgáltatás és üzemeltetés a kezdetektől fogva nem változott. Szakember
gárdája magját is a kezdetektől fogva megőrizte, így elmondható, hogy a cég
az infokommunkációs technológia fejlődését folyamatosan követve − saját és
versenytársai tapasztalatát összegyűjtve − vált nemzetközi szinten is ismert és
elismert céggé. Bár sokan talán nem gondolnák, az infokommunkációs technológia energiaigényes iparág. Az energia ára a világban rohamosan növekszik,
ami szüntelen ösztönzést ad a pozíciójukat megőrizni és erősíteni kívánó cégeknek. Ilyen körülmények között talán természetesnek is vehetnénk, amit a
cég e területen tett, de mégsem az. Ismerkedjünk meg vele.
A cég tevékenysége
tulajdonképpen saját és
idegen tulajdonú szerverpark
infrastruktúrájának
üzemeltetése, ami nem
jelent mást, mint a szerverek üzemeltetéséhez szükséges háttérszolgáltatások
(hely, környezeti feltételek, biztonsági feltételek,
1. ábra. Az épület nézete madártávlatból
energia) biztosítása az év
(Google-map)
minden percében, szüntelenül jelenleg 99.999%-os
rendelkezésre állással. E területen az egész számok mögötti 9-esek számáért
kemény küzdelmet kell vívni, és nem csekély költséget áldozni. A tevékenység
másik mérőszáma a PUE (Power Usage Effectiveness), ami a felhasznált teljes
energia és az infokommunikáció által felhasznált energia hányadosát jelenti.
Az Adatközpont energetikai fejlesztése 2010 óta egységes auditált keretrendszerben működik. A fejlesztések irányának, prioritásainak kijelölése érdekében az első lépést egy auditált keretrendszer kialakításában határozták meg.
1

Még az Európai Unió szabványának hatályba lépése előtt kialakították a magyar szabvány szerinti MSZ 16001-es energiairányítási rendszert, melyet az
Unió vonatkozó szabványa szerint megújítottak 2012-ben, elsőként Magyarországon az ISO 50001 rendszer szerint. Ennek a célja, hogy a vállalatirányítási rendszer hangsúlyos elemeként jelenjen meg az energiagazdálkodás,
az auditált környezetben mérhetővé váljon a fogyasztást befolyásoló tényezők
teljes köre. Ezen a ponton érhető tetten a célkitűzések és az ügyfélérdek összhangja. A cloud technológiák terjedésével az „annyit fizessek, amennyit igénybe
veszek” elv terjedése arra késztette a céget, hogy az IT energia felhasználással arányos bérleti díjakban kifejezett üzleti modellt vezessen be. Ennek gyors,
hatékony, a mindenkori igényekhez igazodó megvalósítását jelenti a mérési
rendszer kialakítása.
A bevezetés kapcsán
a mérési rendszer kiterjesztésre került mind a
technológiai eszközökre
(nem kritikus fogyasztók),
mind az ügyfelek (kritikus
fogyasztók)
fogyasztásának teljes körére. Jól
szemlélteti a fejlesztés
léptékét, hogy a koráb- 2. ábra. Az Adatközpont épületfelügyeleti
bi kb. 350 mérőponton
rendszere
túl az épületautomatikai
rendszer (Andover Controlls) bővítéseként további kb. 17 000 mérőpont került
beépítésre. Ezzel párhuzamosan lényeges átalakításra került a mért adatokat
tároló és a feldolgozást és lekérdezést megkönnyítő adatbázis rendszerben is.
Ma már a legegyszerűbb módon „energia cloud” üzleti modellt kínál az ügyfeleinek, azaz auditált mérési rendszerből automatikusan érkező adatok alapján
kerül meghatározásra a fizetendő díj, így segítve a rugalmas piaci alkalmazkodást a mindenkori üzleti igényekhez.
Ezen tényezők közötti komplex gondolkodást fogja össze és a legkedvezőbb megvalósítást segítő beruházási döntések meghozatalát teszi megalapozottá az energiahatékonysági munkacsoport meglapítása, valamint a menedzsment éves célkitűzéseinek KPI (Key Performace Indicator) elemévé emeli az
energetikai kérdéseket az ISO 50001 szabvány. A szabvány bevezetés auditálási folyamatában a Globe System Kft. nyújtott segítséget.

A célkitűzések megfogalmazása, megvalósítása

Az MSZ 16001 és az ISO 50001 keretrendszerre és a mérési adatok elemzésére alapozva három éves beruházási programot indított el az Adatközpont, majd
fogadott el a T-Sytems menedzsmentje több mint 1 Mrd Ft összeg rendelkezésre bocsátásával, amely nemcsak újabb 10 évre biztosítja, hogy az Adatközpont
a legkorszerűbb technológiákkal megőrizze vezető szerepét a közép-európai
térségben, és magasan kiemelkedő jelentőségét a magyar piacon, hanem mérhetővé teszi a hatékonyság növelésére tett erőfeszítések megvalósulását.
A beruházási ciklus első üteme 2013-ban sikeresen befejeződött. Az ügyfelek megtapasztalhatták, hogy az Adatközpont belső technológiai fejlesztéseit.
Mintegy 90 db beltéri klímaegységet cseréltek modernebb technológiákkal felszerelt egységekre, mindezt úgy, hogy a szolgáltatási szint megállapodásban
(SLA) rögzített szigorú feltételeket nem sértették meg! Leállás nélkül, folyamatos üzem biztosítása mellett kellett megvalósítani a teljes beruházási programot,
melynek megszervezése
Barinkai Zoltán kompetencia központvezető, energiahatékonyság munkacsoport vezetője
Seper Tamás kompetencia központvezető helyettes, Villamos rendszer
témafelelős

A Virtuális Erőmű Program Nonprofit Kft. megbízásából.
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Mint korábban is említést nyert, e technológia üzembiztonságának legfőbb követelménye az előírt környezeti hőmérséklet körülmények biztosítása, ami a
fejlődött hő környezetből történő elvonását jelenti. A hideglevegő befúvása a
szerverszekrények hideg oldalán, a padozat alatt kiépített csatornahálózatból
történik, míg a felmelegedett levegő a szekrény hátoldalán távozik (meleg oldal)
és jut a klímaszekrényekbe.

Az elért eredmények bemutatása (I. ütem)
A klímaszekrények cseréje 2012 szeptemberében vette kezdetét és november
elejéig tartott. A rendszerből kapott adatok szemléletesen mutatják a módosítás
hatását.
Az állapotváltozás eredményét a tényleges mérési adatok alapján számítottuk ki. A berendezések a nap 24 órájában működnek, ezért az átalakítás
előtti
(január400
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350
200 000
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-utáni (december)
300
P (kW)
fogyasztásokból
250
150 000
200
határoztuk meg
100 000
150
a felvett teljesít100
50 000
mény értékeket.
50
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alapján a berendezések átalakítás előtti átlagos 5. ábra. A nemkritikus fogyasztók fogyasztása és az
fogyasztása: 288
energiaigény változása az átalakítás során
kWh/h, azaz az
átlagteljesítmény 288 kW volt. Az átalakítást követően (2012. december) mért
átlagos fogyasztás: 138 kWh/h, azaz az átlagteljesítmény 138 kW lett.
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A beltéri klímaegységek cseréje (I. ütem)

A három éves fejlesztés utolsó szakasza a kültéri folyadékhűtők cseréje, melyek életkora meghaladta a 10 évet. A munka a folyamatos üzem biztosításának
követelménye miatt a korábbiakhoz hasonló, bonyolult mérnöki teljesítményt
követel meg a kollegáktól és partnerektől. A beépítendő gépek kiválasztását
alapos előkészítés előzi meg, aminek főbb kritériumai az üzembiztonság, technológiai szolgáltatási szint, a szervizellátottság, az energiahatékonyság és az
ár. A gépek szabadhűtési üzemmóddal is fognak rendelkezni, így biztosítva,
hogy bizonyos időjárási körülmények között a kompresszorok működése nélkül
is biztosítani tudja a rendszerből történő hőelvonást.
A csere pénzügyi okokból és a külsőkörnyezeti paraméterek befolyásoltsága okán valamint a munka folyamatos üzem közbeni megvalósítása okán két
ütemben valósul meg, melynek befejezése 2014-ben várható.
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Röviden az energiaellátó rendszerről. A DC1 és DC2 adatközpontok egy épületen belül egymás melletti területeken helyezkednek el.
Mindkét adatközponti terület 2-2, egymástól független középfeszültségű betáplálással és saját tulajdonú transzformátorokkal rendelkezik.
A villamos hálózat kimaradása esetén diesel-üzemű generátorokon keresztül
történik a hálózat táplálása. A transzformátorok utáni kisfeszültség szünetmentes áramforrásokon keresztül szinuszos váltakozófeszültség továbbítódik a
belső rendszerbe. Valamennyi az épületben lévé szerver zóna két egymástól
független betáplálással és mérési ponttal rendelkezik, ez érvényes az infrastruktúrát biztosító elemekre is. Az Adatközpont éves energiaigénye egy Siófok
nagyságú város energia igényével egyezik. Az üzemeltetés során a célfeladat
a beépített IT berendezések által termelt hő elvonásával a biztonságos üzemi
környezet (20-24 °C, 40-60% relatív páratartalom) biztosítása, a rendelkezésre
állás szintjének és biztonságának garantálása.

A folyadékhűtők cseréje (II-III. ütem)
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Projekt ismertetése

Ezeken kívül a hűtési rendszer által előállított hidegvíz hőmérsékletét
7/12 °C-ról 10/15 °C-ra módosították energiatakarékossági okokból, valamint
cserére kerültek a szekunder köri keringtető szivattyúk is, szabályzásukra pedig
frekvencia váltót építettek be. A klímaszekrények folyamatos szabályzásúak, így
az üzemelő gépek teljesítményigénye a kialakult klimatikus viszonyok függvénye.

kWh

Kiss Attila szenior menedzser, Energiairányítási rendszer és folyamat koordinátor
Ambrusz Ferenc szenior mérnök, Gépész rendszerfelelős
kiemelkedő munkájának eredménye az Adatközpont minden munkatársának
támogatása mellett.
Külön kiemelendő, hogy a fejlesztési program teljes vertikumának (gépész,
villamos, informatika) kialakítása (tervezése, koordinálása, megvalósítása)
e négy szakember tudásának, együttműködésének és a cég támogatásának
eredménye.
A három éves fejlesztési program elhatározott lépései:
• automatikai és mérési rendszer bővítése, a felügyeleti és adatkezelő
rendszer továbbfejlesztése,
• beltéri klímaegységek cseréje (I. ütem),
• folyadékhűtők cseréje (II-III. ütem)

Az eltervezett beruházás energetikai eredménye

3. ábra. Hőelvonási sémák (forrás: Stulz)
A precíziós klímák kialakítása ugyancsak sokat fejlődött az elmúlt évek során, így több tényező optimalizálásával jelentősen alacsonyabb teljesítményt
igényel a szükséges levegőmennyiség mozgatása. A pro-jekt során 90 db kb. 5
kW egységteljesítményű klímaegység került kicserélésre 72 db kb. 3,1 kW-os
berendezésre.

Mivel a beruházás II-III. üteme még nem valósult meg, a Virtuális Erőmű Programban (VEP) figyelembe vehető eredmény most csak részleges lehet, ami az
első ütemben elvégzett munkákkal elért energiamegtakarításból számítható ki.
Az energiamegtakarítás kiszámítását alapvetően az átalakítás előtti és utáni állapotok energiafelhasználásának fentebb mért különbsége adja. Fentiek alapján
az eddig végzett felújítás részeredményeként 150 kW teljesítmény és kb. évi
1.316 MWh energiamegtakarítás igazolható.

További tervek
A gondolkodás azonban itt nem áll meg, a cég társadalmi szerepvállalásának
kiterjesztése is folyamatosan napirenden van a vállalatnál, melynek egyik megnyilvánulása szerepvállalása a Magyar Telekom Csoport fenntarthatósági erőfeszítéseinek támogatása.
A Csoport a fenntartható fejlődés szellemében folyamatosan keresi az
energiafelhasználás csökkentésének további módozatait, melynek keretében
Energia-hasznosítási ötletpályázatot hirdetett a Műgyetem építész doktori iskolájának hallgatói részére az Adatpark által nem hasznosítható energia nem
konvencionális felhasználása érdekében.

Köszönetnyilvánítás
4. ábra. A régi és új klímaszekrény
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A cikk elkészítéséhez pótolhatatlan segítséget nyújtott Szabó Gábor a
T-Systems Adatközpont vezetője és Kiss Attila és munkatársai az Energiairányítási csoport képviseletében, valamint Köteles Géza (Globe System Kft.)
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Az Energiagazdálkodás tipográfiai munkáit a Büki Bt. végzi, bukibt@t-online.hu
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SZEMLÉLET

Megvalósítható-e a Belváros távfűtése?
Dr. Szondi Egon János
gépészmérnök, dregonjanos@gmail.com

Hatvan év alatt számtalan érv hangzott már el Budapest Belvárosának „eltávhősítése” mellett és ellen. Reális választ csak akkor
remélhetünk, ha megvalósíthatósági tanulmány készül.
*
A lot of arguments were set supporting and against the district
heating of the Budapest City for sixty years. A realistic answer can
be hoped only, if a feasibility study will be developed.
***
A Paksi Atomerőművel kapcsolatban mondtam több, mint 10 éve: „...felül
kell vizsgálni az összes eddigi élettartam-előrejelzést is. Újra kell értékelni
a régi méréseket, és ha lehet, új méréseket is kell végezni. Ha becsavarunk egy facsavart, nem tudjuk, hogyan fog állni a horony, függőlegesen (|),
vagy vízszintesen (–), esetleg ferdén (/ vagy \). Ugyanilyen gondok nehezítik a régi anyagvizsgálatok eredményeinek a kiértékelését. Oszvald Ferenc
kolléga. az Anyagvizsgáló Laboratóriumból tavaly nyáron feltette nekem a
kérdést: »Ki tudnád-e számolni, hogyan álltak a próbatestek?«. Mintegy 60
másodpercnyi gondolkodás után azt válaszoltam, hogy »Igen«. Ez a feladat
az élettartam-gazdálkodáson keresztül közvetlenül összefügg az atomerőmű biztonságával, így az IAEA előírásoknak megfelelően megvalósíthatósági tanulmányt kellett készíteni. A 60 másodperces válasz megindoklása
kb. 60 mérnöknapot igényelt és még közreműködőkre is szükség volt. …
A végeredmény egy sűrű sorokkal nyomtatott 39-oldalas tanulmány, ami
tulajdonképpen csak azt mondja ki, hogy a régi mérések újraértékeléséhez
szükséges korrekciós számításokat el lehet végezni.” [1]
Másik emlékem közelebb van a címbeli kérdéshez. Majd’ fél évszázaddal ezelőtt Újpest, különösen a Váci út környéke ipari övezet volt.
A rengeteg kis teljesítményű, rossz hatásfokú, sok élőmunkát igénylő (és
környezetszennyező, bár ez akkor még nem volt lényeges szempont) kazántelep kiváltására az illetékes hatóság, a Nehézipari Minisztérium azt
tervezte, hogy Megyeri Fűtőerőmű néven egy gőzszolgáltató létesítményt
hoz létre. A beruházási cél nevű dokumentumot (kívánságlista1, akár csak
a Nemzeti Energiastratégia [2]) a NIM kiadta, ezzel a beruházási folyamat
elindulhatott. Az erőmű és a távvezeték-rendszer tervezése a profilgazda
HŐTERV feladata lett. Első lépésként az „A” tervet2 kellett elkészíteni. Ez a
tervfajta volt a hatósági megvalósítási döntés műszaki alapja. Az „A” terv a
részletmegoldások kivételével minden lehetséges problémára választ kellett adjon, míg a részletek esetében csak a megoldhatóságot kellett bizonyítania. (Ez a megvalósíthatósági tanulmánynak is a szerepe.) A Megyeri
Fűtőerőmű esetében egyebek mellett össze kellett állítani a megbízható
gőz- (hő-) igényeket, azok részletes menetrendjével együtt (!), ezek alapján
kiválasztani a gőzkazánok és az (ellennyomásos) gőzturbinák paramétereit, az ezeknek a paramétereknek megfelelő nagyberendezések gyárthatóságát (Ganz, illetve Láng nyilatkozattal) igazolva, továbbá nagy vonalakban
meg kellett tervezni a távhő-hálózat nyomvonalát, a szakaszonkénti csőátmérőket (úgy, hogy minden fogyasztó a kívánt paraméterekkel kapja meg
a gőzt). A sűrűn beépített területen a zöldmezős beruházásoktól3 eltérően
az alátámasztások felének-kétharmadának helyét már ekkor ki kellett jelölni, különös figyelemmel a líra- és/vagy U-kiegyenlítők jelentős oldalirányú helyigényére. Végezetül gondoskodni kellett a beruházási költségek
fedezetéről is, ugyanis az éppen elkezdődött, Fock Jenő nevével fémjelzett
„új gazdasági mechanizmus” jegyében a NIM beruházási kerete drasztikusan csökkent. Ebben a témában kézenfekvő volt, hogy az akkori átla1

Hannibál célja: átkelni az Alpokon. Stratégiája: elefántok alkalmazása.

2

A: beruházási program; B: műszaki tervek; C: gyártási tervek (műhelyrajzok);
D: átadási dokumentáció

3

Ilyenek voltak a házgyári lakótelepek.
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gos beruházási költséget jól közelítő 1 MFt per t/h gőzfogyasztás legyen a
fogyasztók hozzájárulása4 az erőmű beruházásához. (További feladatként
meg kellett osztani a költségeket a kiadott villamos- és hőenergia között.
A költségmegosztás vitájában a többséggel szemben „eretnek” álláspontot
képviseltem: a „kényszermenetrendes” módon termelt villamosenergiáért
nem ugyanannyit, hanem csak kevesebbet szabad fizetni, mint egy terhelésváltoztatásra is képes erőműnek. A többet fizető KÁT előzménye...)
Rövid időn belül kiderült, hogy a Megyeri Fűtőerőmű megvalósíthatatlan. A mintegy 50 gőzfogyasztótól (egy kivételével5) kb. két hét alatt megjöttek a levelek: ha fizetni kell, nem kívánnak csatlakozni a rendszerhez.
Nem sikerült a beruházási költség fedezetét összegyűjteni. Hiába lett volna
nép- (nemzet-) gazdasági szinten előnyös a megvalósítása, a helyi (ma:
lobbi-) érdekek meggátolták azt. – A beruházási cél és program elkészítésére költött pénz elveszett, le kellett írni.
A fent írtakban már benne van a megvalósíthatósági tanulmány lényege. Az, amit a neve mond: annak elemzése, hogy a tervezett valami (legyen
az akár software, akár távhőszolgáltató rendszer stb.) a technika adott állapotában, a közreműködők legjobb tudása szerint, vállalható költséggel
létrehozható-e, a megvalósított valami pedig el tudja-e látni azokat az igényeket, amelyekkel a létesítést indokolják.

Mekkora munka a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése?

Néhány részletkérdés tárgyalása előtt célszerű becslést adni a Belváros
távfűtése megvalósíthatósági tanulmányának költségeire. Ennek a dokumentumnak elkészítése a feladat-típustól függően a teljes tervezési ráfordítás 10–25%-át igényli. A FŐTÁV honlapján már elérhetetlen, a budapesti
távhő-körvezetéket bemutató térkép (másolata: [3]) szerint a „Belváros”
nem korlátozódik a Belváros nevű V. kerületre, hanem része csaknem az
egész VI., VII., VIII. és IX. kerület is. Határai: Jászay Mari tér, Szent István
körút. Nyugati tér, Podmaniczky utca, Városliget, Dózsa György út, Thököly út, Baross tér, Fiumei út, Orczy út, Nagyvárad tér, Haller utca, Duna
bal partja, Jászay Mari tér. Ellátása a Kelenföldi Erőműből a Haller utca
környékéig kiépült távvezeték bővítésével (cseréjével?) továbbá a körvezeték részeként az Erzsébet hídon átvezetendő új távvezetékről, és/vagy
az Újpesti Erőműből az Újlipótvárosig kiépült távvezeték bővítésével (cseréjével?) történhet.
Ezen a területen kereken 134 000 lakás található ([4] 3.3.1.1. táblázat
adatainak összege6). Az „Energetikai tanúsítványt” egyes hirdetések szerint már 15 eFt-ért is el lehet készíttetni. Mérés nélkül mondjuk ennek ötöde,
lakásonként 3000 Ft lehet a hőigény meghatározás költsége, összesen kb.
400 millió Ft. A lakóházak száma kb. 6800 ([4] 4.3.5.1. táblázat adatainak
összege7). Optimista módon feltéve, hogy megszervezhető 2–3 házanként
közös hőközpont létesítése, a fogyasztók száma 2300-3400 körül lehet.
A Megyeri Fűtőerőmű 50 fogyasztója ellátási megoldásának kialakítása kb.
200 mérnöknapot igényelt, tehát a Belváros esetében – ha a távvezetékeket oszlopokon lehetne vezetni – kb. 9200–13600 mérnöknapra lenne
szükség, de a bonyolultabb nyomvonal-kialakítás miatt ennek inkább másfélszeresével kell számolni. Ez legalább 13 800–20 400 mérnöknap, ami
még a minimumnak tekinthető 15 000 Ft-tal számolva is 210–310 millió Ft.
A megvalósíthatósági tanulmány hálózati részének elkészítése tehát 600–
700 millió Ft-ra becsülhető. Ez a költség nem tartalmazza az erőmű(vek)
4

Ez megfelel a mai „alapdíj” egy összegű, előre történő kifizetésének.

5

A Pannonia Szőrmeárugyár levelében azt kérdezte, hová utalja a hozzájárulást. Azt hittük, félreértett valamit. Megmagyarázták: ha csövön kapják a gőzt,
lebontják a régi kazánházat és annak a helyén bővítik a termelő üzemet.

6

V. kerület: 13 957 lakás, VI.: 20 850, VII.: 29 544, VIII.: 37 650, IX.: 32 171,
összesen: 134 172

7

V. kerület: 803 épület, VI.: 1148, VII.: 1285, VIII.: 1928, IX.: 1614, összesen: 6778
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kapcsolható szigetüzemek...”. Nem lehet tudni, hogy a FŐTÁV
körvezeték-ötlete volt-e az alapja az Energiastratégia ezen
előírásának, vagy a körvezeték a szigetüzemek összekapcsoMWel
MWth
GWh
TJ
h/a (számolt) h/a (számolt)
lása követelményének ad hoc megvalósítási módját jelenti-e.
A szigetüzemek kis kiterjedése miatt a sugaras hálózat-kép terCsepel
410,0 [15] 361 [16] 1617 [15] 992 [15]
3944
763
Kelenföld 195,9 [15] 373 [17]
334 [15] 2395 [15]
1705
1784
mészetes. Több szigetüzemnek egy „egyenes” gerincvezetékre
Kispest
114,1 [15]
366 [18]
359 [15] 1814 [15]
3146
1377
felfűzése nem változtatja meg a rendszer sugaras felépítését.
Óbuda
49,9 [19]
152 [19]
215 [19] 1409 [19]
4308
2575
A megvalósíthatósági tanulmány legfontosabb megválaszoÚjpest
110,0 [15]
404 [20]
384 [15] 2499 [15]
3491
1718
landó kérdése az, hogy a Belváros hálózata hány helyről kapjon
betáplálást. Az 1. ábra a FŐTÁV körvezetékének sémája. A fokérdéseivel foglalkozó tanulmányon kívül a gazdasági kérdések megválagyasztók nincsenek rajta feltüntetve, azok – nagy számuk miatt – „megoszszolásának költségét sem.
A hőszolgáltató erőmű(vek) szükséges teljesítőképessége a hőigénytől ló terhelésként” képzelhetők el. A sémának minden vonala két vezetéket
függ. A hőfogyasztás csúcsértéke annak alapján becsülhető, hogy egye- szimbolizál, a melegágat és a hidegágat, a fogyasztók ezeket kötik össze.
di, cserépkályhás gázfűtés esetén szobánként8 elegendő egy 3 kWth-os Az egyes szakaszok méretezésének kialakult gyakorlata van (rövid ösz(Héra3) gázégő beépítése. A Belváros csúcsigénye 0,7 egyidejűséggel kb. szefoglaló: [5]), a helyzetet csak az bonyolítja, hogy a hurkolt rendszert
570 MWth lehet. (És mennyi lehet, ha az összes nyílászárót kicserélik stb.? – eltérően a hurkolt villamos hálózatoktól – nem lineáris egyenletek írják le
Az egész cikk – a téma következetes feldolgozása érdekében – az 570 (a szivattyúk q-h görbéi akár mind különbözőek lehetnek, az egyes szakaMWth feltételezésével íródott, a lakások remélhető korszerűsítése utáni szok q-Δp jelleggörbéi már csak a véges átmérő-választék miatt is eltérőek
lehetnek stb.)
igény meghatározása része a megvalósíthatósági tanulmánynak.)
A körvezetékre több hőtermelő csatlakozik. A közvetlen közelükben
A körvezeték [3] publikációban elérhető nyomvonal-vázlata alapján
lévő
hőfogyasztók ellátását továbbra is a szigetüzemből megmaradó sugakészült annak sematikus rajza, az 1. ábra. A betáplálási pontok helye alapján megállapítható, hogy a Belváros távfűtésében elsősorban a Kelenföldi ras vezetékrendszer biztosítja, a körvezetéket a betáplálási pontok között
Erőműnek és az Újpesti Erőműnek lehet szerepe. (Csepel bekapcsolása zárt tolózárakkal szakaszolni lehet. Más a helyzet a Belváros hőellátásával,
további vizsgálatokat igényel, ez tipikusan a megvalósíthatósági tanul- itt ugyanis hőforrás sincs, meglévő hálózat sincs. (Szigetüzem létrehozása
mányba való téma). A körvezetékre csatlakoztatható legnagyobb erőmű- sem egyszerű feladat: hol legyen az erőmű? 9) A terület túl nagy ahhoz,
vek legfontosabb adatait a fenti táblázat mutatja be. Zéró hipotézisként a hogy 1 betáplálási pontról ellátott sugaras hálózatot lehetne kialakítani.
kelenföldihez hasonló arányokat felvéve a Belvárost ellátó erőmű(vek) – A Belváros déli és északi felét a körvezeték két – egymástól távol lévő –
és/vagy bővítés(ek) – beépített villamos teljesítőképessége 300 MW kö- pontjáról leágazó, a terület közepe környékén összekötött, részeiben sugarül, bruttó villamos energiatermelése ras lokális hálózat láthatja el. Ez a megoldás kielégíti az Energiastratégia
500 GWhel, hőtermelése pedig követelményeit. (Az egyszerű fogalmazás érdekében a Kelenföldi Erőmű
Újpest
3650 TJ lehet. Ekkora erőmű(vek) – Belváros – Újpesti Erőmű megnevezést használjuk, de a problémák
nek a kialakítása (gázturbina és ugyanazok akkor is, ha másban, pl. a Csepeli Erőmű – Belváros – Újpesti
hőhasznosító kazán + gőzturbina, és Erőmű megoldásban, vagy éppen a Kelenföldi + Csepeli Erőmű – BelváÓbuda
az esetleges forróvízkazán paramé- ros – Újpesti Erőmű változatban
Belváros
terei), valamint VER-be illesztése (pl. gondolkodunk.)
A tervezés első lépése a
Kelenföld
villamos csatlakozás megoldása, a
VER szabályozhatóságának biztosí- nyomásviszonyok megterveKispest
tása) szintén a megvalósíthatósági ta- zése. Ennek lépéseit mutatja
Csepel
nulmány témája. Mivel ez a tevékeny- a 2. ábra. A belvárosi rendszer
C
ség rutinmunka, a tervezés költsége, létrehozása előtt az A nyo1. ábra. A Belváros és a
a közgazdasági elemzés ráfordítása- másábra érvényes. Kelenföld
FŐTÁV körvezetékének
ival együtt „csak” 300–400 millió Ft kielégíti meglévő fogyasztóit,
kapcsolata
a legtávolabbi pont a Pestre
körül várható.
A megvalósíthatósági tanulmány- átmenő vezeték végpontja.
ra költendő, összesen 0,9–1,1 milliárd Ft tervezési díj realitását igazolja, Az újpesti rendszer végpontja
B
hogy a FŐTÁV három évvel ezelőtti becslése szerint [3] a „körvezeték” lé- Újlipótváros. (Pontos adatok
tesítése 30 milliárdos költséggel jár, aminek kb. harmada lehet a Belvárosra hiányában az ábrán nincs azojutó hányad. Az elosztóhálózat költségeit is figyelembe véve a Belváros nosítva, melyik rendszer felel
távhőellátása néhányszor 10 milliárd Ft beruházást jelent, amihez képest meg a #1 és #2 görbéknek. Ez
A
a további tervezés megbízhatósága feltételének, a megvalósíthatósági ta- az oka annak is, hogy a függőHálózat #1
Belváros
Hálózat #2
nulmánynak ekkora ráfordítással történő elkészítése – a meggondolatlan leges tengelyen nincs skála.
2. ábra. A Belvárost ellátó távvezedöntések megelőzése érdekében – mindenképpen indokolt. Kérdés, kinek A részleteket a megvalósíthatóték nyomásábrái
(A – nincs bekötés, B – szigetüzem,
van erre ennyi pénze. (És persze azt sem lehet tudni, hogy akkor, ha a sági tanulmányban kell leírni.)
C – közös ellátás)
megvalósíthatósági tanulmány nemleges választ ad, azaz a jelenlegi, il- A B nyomásábra megfelel anRészletek
a szövegben
nak
az
esetnek,
ha
a
Kelenletve jelenleg ismert jövőbeli körülmények között nem lehet megcsinálni
a Belváros távfűtését, hogyan fogják elszámolni ezt a ráfordítást. Leírják, földről Pestre menő vezeték
mint a Megyeri Fűtőerőmű beruházási programjának tervezési költségeit?) vagy az Újpestről Lipótvárosba
menő vezeték végpontja a belvárosi bekötővezeték kezdőpontja, az ábrán
folyamatos vonal jelzi azt az esetet, ha az egész Belváros ellátása a #1
Egy vagy két betáplálás?
Az Energiastratégia 6.3.2 szakaszában olvasható: „Nem halasztható to- hőforrásról történik, a #2 hálózat változatlan. A hosszabb nyomvonal miatt
vább a szolgáltatás műszaki színvonalának emelése (távlatilag összeVillamos
teljesítmény

Hőteljesítmény
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villamos
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Az átlagos szobaszám [4] 3.3.2.1 táblázata adataival számolva 2,01
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A Megyeri Fűtőerőmű a Bányagépgyár (akkor még volt ilyen gyár is!) sporttelepén épült volna meg, a tüzelőanyag fűtőolajat (csak éjszakai műszakban) a
Fővárosi Villamosvasút szállította volna, tartálykocsis szerelvényekben.
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600.0

a #1 keringetőszívattyúkat
nagyobb
emelőmagasságúra kell cserélni és
biztosítani kell, hogy (szerencsés esetben, ha a régi
csövek átmérője megfelel
a nagyobb vízmennyiség
szállítására) a régi rend2
3
5
4
szer vezetékei kibírják a
nagyobb
üzemnyomást,
5
különben új vezetéket kell,
új nyomvonalon lefektetni.
4
1
(A szaggatott vonallal jelölt
ábra ennek a megoldásnak
3
logikailag a tükörképe.) –
A gondolkodást megköny2
nyítendő készült a 3. ábra,
1
amely a csőátmérő függvéCsõátmérõ mm
nyében, a vízsebességet
3. ábra. A csőátmérőválasztás hatása
paraméterként feltüntetve
A görbék paramétere a víz sebessége
mutatja be a szállítható
m/s. Vékony görbék, baloldali skála: a
hőteljesítményt és a nyoforróvíz-ág nyomásesése. Vastag görbék,
másveszteséget.
jobboldali skála: 150/80 ºC rendszer
A C ábra arra az esetre
hőszállítása
Példa: 570 MWth, választott méret Ø800 mm
vonatkozik, ha a kelenföldi
kialakuló vízsebesség ≈4,2 m/s, nyomásesés
és az újpesti hálózatokat a
egyenes csövön ≈0,55 bar/km
belvárosi rendszer néhány
gerincvezetéke
(esetleg
sok elosztóvezetéke?) párhuzamosan köti össze. Ez a megoldás valósítja
meg az Energiastratégiának a szigetüzemek összekötéséről szóló előírását, ami a Távhőfejlesztési Cselekvési Terv koncepciójának [6] 1.2. szakaszában még szerepelt, de a későbbiekben már nem esett róla szó [7]10,
[8]; az ETE észrevételei [9] kivételt jelentenek, bár az is csak a hőtermelők
versenyeztetési lehetőségeit látja benne. A C ábra szerinti esetben a Belvárost ellátó két fél-rendszer nyomásszabályozását az egyik végpontban
kell ellátni (a példán #1), az egyesített hálózat nyomása pedig kialakul
(#2 teljes nyomásábrája megemelkedik). Az elosztóhálózat vezetékeinek
párhuzamos összekötései11 az egyes ágak vízforgalmának nehézkes (és
előreláthatólag lengésekre hajlamos) szabályozásához vezetnek: az „alulméretezett” átmérőjű vezetékekről ellátott hőfogyasztók hőigénye nem
elégíthető ki; a „túlméretezett” vezetékekbe extra fojtásokat kell beiktatni,
ami az energiapocsékolás tipikus esete.
A csővezetéki séma felépítését követi a nyomvonal-kialakítás. A legkézenfekvőbb megoldás a többi közművezeték mintájára az útburkolat
alá fektetés [10]. A néhai közmű-elhelyezési szabvány már nem érvényes,
egyébként sem tartották be. Minden érintett utcát (közlekedési főútvonalak?
mellékutcák?) egyedileg kell felderíteni – ez indokolja a fenti 13 800–20 400
mérnöknapot. Ennek a megoldásnak a gondjairól már szó esett az Energiagazdálkodás hasábjain [11]. A részleteket a megvalósíthatósági tanulmányban kell kimunkálni. – Ráadásként néhány szó egy olyan „fejlesztésről”,
ami jól jellemzi, mit remélhet az a tervező, aki egy belvárosi utcában akar
forróvíz-vezetéket elhelyezni: az Erzsébet híd keresztezésmentes megközelítését lehetővé tevő Y-aluljárót éppen most tömik be...
Volt valakinek egy ötlete: ne az utcákon, hanem a lakóházak pincéjében vezessék a távfűtés csöveit (ismertetés: [12]). Ezt is meg kell vizsgálni,
de valószínűtlen, hogy ez a nyomvonal-kialakítás egyszerűbb lenne, mint
az utcai. A megvalósíthatósági tanulmány tervezőinek – az utcai vezetés
megtervezésén kívül – ezt is meg kell tervezni 12, miközben legalább a következő többlet szempontokat figyelembe kell venniük:
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A TFCsT határideje 2013. I. negyedév vége volt. E cikk kéziratának
lezárásáig, 2013. június végéig nem készült el.

11

Az artériák és visszerek hálózata mintájára: a legvékonyabb erek kapcsolódnak.

12

Ellenkező esetben az „előítélet” vádjára számíthatnak.

30

● A Belváros házainak zöme társasház. Ezek pincéje osztatlan közös
tulajdon, melynek felhasználásáról a társasház közgyűlése dönt.
Egy 400 kV-os távvezeték létesítése össz-társadalmi érdek, tehát
annak a gazdának, akinek a földje fölött van a vezeték, tűrnie kell
a létesítést. Ezzel szemben egy hőközpont létesítése csak néhányszor tíz család érdeke (akik a szomszéd házban laknak), az összes
hátrány viszont a kiszemelt házban lakókat sújtja – hogyan lehet a
többezer tulajdonosi hozzájárulást megszerezni? Egy 1 nap alatt
megszavazott törvénnyel?
● A létesítési költségeket jelentősen megemeli a társasházi tulajdonosok részére fizetendő kártérítés (a beruházás – az ügyvédek örömére – nehezen számszerűsíthető kárt okoz vagyonukban).
● A nagyhőmérsékletű forróvíz-vezetékek hőtágulása jelentős, a
nagy csőfal-keresztmetszetek miatt igen nagy axiális erők felvételéről kell gondoskodni. Kérdéses, hogy a meglévő épületek mekkora
hányada alkalmas erre (a megvalósíthatósági tanulmányhoz statikai szakvéleményt is kell csatolni az érintett sokezer épületről).
● A hőtágulást felvevő líra és/vagy U-kiegyenlítők oldalirányú mérete
függ az egyenes szakaszok hosszától, amit a pincék építészeti kialakítása determinál. Hol lehetnek?
● A házakat lezáró „tűzfal” feladata az esetleges tüzek szomszéd
épületbe átterjedésének megakadályozása. Ha a tűzfalon a csövek
méretének megfelelő méretű lyukakat vágnak, a tűz terjedésének
nem lesz akadálya. Tehát olyan (nem olcsó) szerelvényezésről kell
gondoskodni, ami egyenértékű a tűzfallal.
A felsorolás sorrendje nem véletlen: a társadalmi elfogadottság elérése
nagyobb feladat, mint egy akármilyen bonyolult műszaki feladat megoldása.

Néhány a megválaszolandó közgazdasági kérdések közül

A Megyeri Fűtőerőmű és minden fogyasztója állami tulajdonú vállalat
lett volna. Az egy tulajdonosnak legfeljebb a minisztériumok (NIM, KIM,
KGM...) eltérő érdekeinek egyeztetése lett volna a feladata (bár az új gazdasági mechanizmus ezt lehetetlenné tette). A Belváros esetében legalább
öt szereplő (Kelenföldi vagy Csepeli Erőmű, Újpesti Erőmű, MAVIR, FŐTÁV és az azonos viselkedésűnek képzelt fogyasztók tömbje) eltérő gazdasági súlya és érdeke között lavírozva kell egy megvalósítható koncepciót
kialakítani, megvalósíthatóságát bizonyítani, miközben az utóbbi évek tapasztalatai szerint a gazdaság jogi környezete néhány havonként – minden
előkészítés, hatásvizsgálat nélkül – megváltozik.
Az első és egyben legfontosabb kérdés: kinek az érdeke a Belváros
távfűtése? A kapcsolt villamos- és hőenergia-termeléssel létrehozott távfűtés a primer energia megtakarításának, a CO2 kibocsátás csökkentésének
stb. (a részleteket lásd az Energiastratégia oldalain) kedvező módszere.
Akkor, ha csak egyetlen tulajdonos lenne, az állam, a válasz ez lenne: „állami13 érdek”. A piacgazdaság viszonyai között ez valami elvont fogalommá
torzult: a felsorolt, naturáliákban kifejezett előnyökkel szemben az érdek
mértékegysége a forint, tehát össze kell hasonlítani az állami bevételeket
és kiadásokat a Belváros távfűtésének megvalósítása és elhagyása esetén. Pozitív egyenleg esetén a jövőbeli bevételek reményében neki kell látni a megvalósításnak, a kiadások fedezetéről gondoskodva, különben az
eredmény csak egy jópont Brüsszelből. (Negatív egyenleg: minden marad
úgy, ahogy van.)
Az említett öt szereplő mindegyikénél a belvárosi távfűtés előnyét kell
kimutatni, ellenkező esetben közülük egy is megakadályozhatja a megvalósítást (veszteségeit az állam fogja – újabb adókból – fedezni?).
A beruházási források szegényessége miatt természetesen bankhitelre
van szükség (még az Óbudai Erőmű bővítése esetében is így volt [13]).
Nem tudni, hogy egy normálisan működő piacgazdasághoz képest a hazai viszonyok mekkora kockázati felárat jelentenek. Köztudott, hogy az évi
financiális költségek zöme nem a beruházott érték valamekkora hányada,
hanem a hitel kamattörlesztése. Mi a garancia arra, hogy éppen ez a hat
évtizede vitatott beruházás [12] kap kedvező kamatozású hitelt?
13

Régen: népgazdasági, mostanában: nemzeti érdek.
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Tegyük fel, hogy a Belváros távfűtésére egy projekt-cég jön létre a felsorolt szereplők közös vállalataként (ki képviseli a fogyasztókat?). Hogyan
tudja ez a cég egyidejűleg képviselni az ellentétes érdekű résztvevőket
(minden eladó érdeke a magas ár, a vevőké az alacsony, mindegy, hogy
villanyról vagy hőről van-e szó)? Üzemeltetni fogja az érintett erőművek
bővítését és a belvárosi hálózatot?
Ha nem jön létre a projekt-cég, ki lehet a beruházó? Esetleg a FŐTÁV
építi a vezetéket és Kelenföldön, Újpesten (Csepelen?) az erőműbővítést?
Üzemeltetni fogja az érintett erőművek bővítését? Új, saját erőművet létesít? (A hálózat üzemeltetése neki szerencsére nem jelent gondot.)
A beruházással kapcsolatban számtalan további kérdés merülhet fel,
melyeket a megvalósíthatósági tanulmányt készítő tervező csapat energetikusainak és közgazdáinak kell összegyűjteni és megválaszolni. Ezt
a lépést rájuk hagyva térjünk át az üzemeltetés pénzügyeire. A Belváros
hőfogyasztói csaknem kizárólag civilek (lakók), akikkel azonos kategóriába
kerültek a közintézmények. Az általuk fizetendő hőárat rendelet írja elő14,
szabadáras kategóriában az irodaházak stb. vannak. A FŐTÁV által vásárolt hő költségeiből az utóbbiakra akkora hányad marad, hogy kétséges,
érdemes-e csatlakozniuk a belvárosi távfűtésre (lásd: Megyeri Fűtőerőmű).
A megvalósíthatósági tanulmányban ki kell munkálni egy olyan árképzési
modellt, ami a FŐTÁV-nál is és a fogyasztóknál is a távfűtés gazdaságosságát teszi lehetővé. És itt jön az állam szerepe: ha ezt a modellt nem
támogatja megfelelő jogi szabályozással, nincs belvárosi távfűtés.
Szintén üzemeltetési költség-téma, de az erőműveknél. A FŐTÁV árcsökkentési igénye (amit „versenyeztetéssel” remél elérni) akkor elégíthető
ki, ha az erőművek költségei csökkennek. Mivel az erőművek a földgázt
nagy- vagy középnyomáson kapják, a gázárat az elosztóhálózat költségei
nem terhelhetik (terhelhetnék). Évtizedek óta hibás gyakorlat a lakossági
gázárat a nagyfogyasztók rovására alacsonyan tartani. Ideje lenne a tényleges ráfordítások szerint előírni a tarifát – kérdéses, hogy a megvalósíthatósági tanulmány szerzői mernek-e ilyen következtetésekre jutni, hiszen
az a lakossági gázár emelését jelentené (ami egyébként a távhőről leválás
gazdasági indokát is érvénytelenítené). Az erőművek olcsóbb gázzal (vagy
más tüzelőanyaggal15) való üzemeltetése lehetővé tenné az összköltség
csökkenését. Ezt a költséget kell a két termék, a villany és a hő között
megosztani.
A villamos energia az országos (nemzetközi) hálózatokon szabadon
áramlik, ezzel szemben a hő – még a körvezeték létrehozása esetén is –
lokális elosztású termék. Árverseny legfeljebb a két végponton lévő betáplálás, Kelenföld és Újpest között lehetséges, de mindkettőnek ugyanaz a
korlátja: az erőművek által a szabadpiacon értékesített villany ára az áramtőzsdén alakul ki, a tőzsdei árak viszont korlátosak, sőt csökkennek is [14].
Az ezzel a bevétellel csökkentett költség lesz a hőár képzésének alapja.
A Belváros egészének hőigénye olyan nagy, hogy bármilyen hatósági ár
vagy árképzési szabály előírása a csak a probléma szőnyeg alá seprését
jelentené (és néhány hónap vagy esetleg év múlva a gondok újra jelentkezésével járna). Az árnak a piacon kell kialakulnia, jóllehet az eladói és vevői
oldalon csak egy-két szereplő található. A FŐTÁV ennél az árnál olcsóbban
nem remélheti a hőt, hiába a „versenyeztetés” [9].
A megvalósíthatósági tanulmány közgazdasági fejezeteinek részletes
kidolgozása nélkül az egész dokumentum használhatatlan, hiszen ekkor a
döntéshozók részigazságok ismerete alapján döntenének a több évtizeden
át üzemelő létesítmény, a Belváros távfűtése sorsáról.

Ki fogja megcsinálni a megvalósíthatósági tanulmányt?

A Belváros távfűtésével kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 1989-ig nem okozott volna gondot. A HŐTERV (később Energiagazdálkodási Intézet) minden szakterületen rendelkezett a szükséges
szakértelemmel:
14

Tragikomikus példa: a Versenyhivatal egy szolgáltatót megbüntetett, mert a
számlán nem hangsúlyozta, mekkora előnyt jelentett a fogyasztónak a „rezsicsökkentés”
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Kommunális hulladék-tüzelés [10] a meglévő Kelenföldi és/vagy Újpesti Erőműben, a telep egy részén?
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●
●
●
●

távlati tervek készítése, források, igények összevetése (Tanulmányi O.)
gazdaságossági kérdések vizsgálata (Közgazdasági Főo.)
hősémák készítése, főberendezések kiválasztása (Gépészeti O.)
főberendezések diszpozíciója, csővezetéki tervek készítése (Elrendezési O.)
● erősáramú és villamos automatika tervek készítése (Villamos Főo.)
● távhővezetéki tervezés (Távhő O.)
● egyszerűbb épületszerkezetek16 tervezése (Építész O.)
Biztosra vehető, hogy ma nincs olyan cég, állandó (azaz összeszokott)
személyzettel, amelyik alvállalkozók (és a koordinációs nehézségek) nélkül
el tudná készíteni a Belváros távfűtésével foglalkozó megvalósíthatósági
tanulmányt. Megvalósíthatósági tanulmány nélkül minden döntés, akár támogató, akár elutasító, csak szakmailag megalapozatlan lehet. Igaz, hogy
a Belváros távfűtése nem biztonsági kérdés, tehát nem lehet kötelezően
előírni a tanulmány elkészítését, de a ráfordítások horribilis összege és a
fejlesztési lehetőségeket évtizedekre befagyasztó következmények megkövetelik a „tetszik” – „nem tetszik” színvonalú (személyes és sajtón át
üzengető) viták [12] és többségi szavazás helyett egy korrekt megvalósíthatósági tanulmány elkészítését.

Szubjektív befejezés

Ha az ETE megkapná véleményezésre a Belváros távfűtésének megvalósíthatósági tanulmányát, szívesen részt vennék ebben a munkában. Nem
vagyok, nem voltam belvárosi lakos, vagyis összeférhetetlenségi problémák nem merülhetnek fel. Zárszóként csak ennyi: nagyon meg lennék lepve, ha a megvalósíthatósági tanulmány igenlő válasszal zárulna.
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A bonyolultak, pl. erőművi főépületek tervezését az állandó partner IPARTERV
végezte. A távhővezetékek csatornáit általában a MÉLYÉPTERV tervezte.
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SZEMLÉLET

Nyílt levél dr. Dezső Györgynek
Kedves György!
Isten éltessen 70-ik születésnapod alkalmából!
Sajnálom, hogy feladod…
Pedig én vitatkoztam Veled!
Te hirdetted a társadalomtudományok, ezen belül is a közgazdaságtudomány mindenhatóságát, én védtem közös kincsünket, a természetben meglévő és kinyerhető energiahordozókat.
Nem mondtunk ellent egymásnak, csak mások voltak a szempontjaink.
Én hiszek a szakbarbárban, akit mifelénk jó szakembernek
hívnak. Abban a szakemberben, aki meg tudja győzni a közgazdászt, hogy a haszon érdekében ne rombolja le a szükségesnél
jobban az élő és élettelen környezetünket, de megérti azt is,
hogy nem építhet végtelen felületű hőcserélőt, mert azt nem bírja el a kassza.
Most már nem vitatkozom, nem is akarok. Nem hiszem,
hogy valakinek is mindenek fölötti igaza lehet (legalábbis emberi szinten).
De én még hiszek a szó erejében. Azért, mert nem visszhangozzák a szavainkat, nem biztos, hogy nem értik. Van, aki nem
harsogja világgá, hogy „Magyarország szeretlek!”, csak szereti.
És azért ír. Féltéssel, gondoskodó szeretettel…
Ne hagyd abba!
Üdvözlettel: dr. Balikó Sándor
***

Válasz dr. Balikó Sándornak
Kedves Sanyi!
Nagyon köszönöm a jókívánságaidat. Részemről szó sincs feladásról, egyszerűen csak egy józan döntésről. Most búcsúztam,
így hát komikus volna, ha a felvetett kérdéseidre nekem kellene
részletesen válaszolni. Ha egy eltévedt, elfásult közegben Thomas Mann is csődöt mond, akkor mit gondoljunk a szavak erejéről? Ha kollegáink egy része élteti a rezsicsökkentést, a többi
meg hallgat, vagy elhallgattatják, akkor hogyan reménykedhetünk az érvek erejében? A te szakbarbárjaidban nem nagyon
hiszek, éppen az ő szűklátókörűségük játssza el minden esélyünket. A szakbarbárok mechanikus feladatokat oldanak meg
mechanikusan, az ilyen feladatokra a technikusok, vagy gépek
valók, de ezekkel önmagukban nem lehet a változó kihívásokra
helyes válaszokat adni. A mérnök emberi, társadalmi igényeket
elégít ki, így hát feladata megoldása során lehetetlen az embert,
vagy az „embertudományokat” kihagyni. Még egy egyszerű széket, vagy asztalt sem lehet így sikeresen megtervezni, hogyan
lehetne akkor bonyolult, a társadalom életét befolyásoló sikeres
megoldásokat találni megfelelő ismeretek nélkül. (Persze az
ész tűnik a világon legjobban elosztottnak, Descartes szerint is
mindenki azt hiszi, hogy neki ebből éppen elég jutott.) De maga
az alkotó folyamat is, mint a tervezés, mélyen emberi, miként a
technikailag fejlett XXI. században is az ember „működése” a
kutatások középpontjában álló legnagyobb rejtély.
Ha csak a közgazdaságtant nézzük, aminek létjogosultságát a termelési tényezők szűkössége adja: e szűkösséget lehet
műszaki, gazdasági és társadalmi eszközökkel, illetve többnyi-
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re ezek kombinációjával kezelni, így hát a mérnök, ha pusztán
technokrata, ilyen értelemben a gazdálkodás egyik alfejezetével
foglalkozik. Láthatjuk, ha a mérnöki munkát a puszta technikai
szemlélettel azonosítjuk, akkor az a mérnöki hivatás önkéntes
leértékelését jelenti. Gondolom, nem ez a cél. Ha a mérnök gondolkodása, modellalkotása csak a technikára épül, figyelmen kívül hagyja az emberi vonatkozásokat, a probléma társadalmi
beágyazódását, akkor azzal az ismert ceteris paribus hibát követjük el (mint a kollégák pl. falutávfűtés, Belváros távfűtése stb.
példái esetében). Ezt sajnos naponta és meglehetősen töményen tapasztalhatjuk. De vannak mérnökkollégáink, akik éltetik,
sőt, még fel is vonulnak a rezsicsökkentés mellett, ami szintén
egy tipikus ceteris paribus hiba. Voltaképpen itt egy módszerből
hibát csinálnak, másrészt visszajutunk ahhoz a kibogozhatatlan káoszhoz, amit negyed százada magunk mögött akartunk
hagyni. Hiba továbbá a közgazdaságtant pusztán a profittermeléssel azonosítani, miként nem lehet a gépészmérnökséget az
anyacsavarral. „Célunk nem a győzelem, hanem a helyes válasz megtalálása.” – mondta fél évszázada JFK. Mi sajnos még
nem tartunk itt. Egy globalizált világban olyan értelmezésbe,
hogy a mérnök a természet megőrzője, a közgazdász pedig a
gyilkosa, nem érdemes belemenni, mert egyszerűen nem igaz.
Ami a korábbi vitánkat illeti, nevezetesen, hogy primer energiával, vagy éppen energiaköltségekkel kell-e gazdálkodni, azzal
kapcsolatban mostanság nálunk megint igen aktuális kérdések
vannak. Egy normális társadalom, normális gazdaságában az
árak (pl. a szén, a gáz, a villany ára) a cserearányokat (is) tükrözik, mi ezt most adtuk fel. Ha valaki ezt nem veszi figyelembe,
és csak pusztán naturáliákban számol, akkor sokszor pl. az ÁFA
különbség, vagy éppen a rezsicsökkentés valósága felülírja a
számítási eredményeit. Így terjed tovább a káosz. Egy élni és
hatni kívánó lap, a főszerkesztő enyémtől erősen eltérő habitusát tükrözve, nem mehetne el a való világ zajló eseményei
mellett, mintha semmi nem történt volna. Példaként említem:
végre kialakult (volna) egy vita a hazai távfűtés helyzetéről, de
a főszerkesztő (az előzetes egyeztetés, és az elkészült írások
ellenére) az igen fontos és szükséges vita elől megfutamodott.
Ezzel a szemlélettel nagyon nem értek egyet, károsnak, stílszerűen: energiapazarlónak tartom.
Üdvözlettel: Dr. Dezső György
***

Kedves György!
Az előző lapszámunkban megjelent „Az utolsó szó jogán és
okán” címmel írt jegyzeted után kifejeztem sajnálatomat, hogy
feladod a „szemlélet” rovat vezetését. „Erősen eltérő habitusunk” ellenére azt is írtam, „remélem, hogy olykor-olykor megtisztelsz írásaiddal”. Most is írásra biztatlak. Írásaiddal járulj
hozzá továbbra is, hogy ne menjünk el a való világ zajló eseményei mellett. A kérésem csupán az, hogy témáid legyenek
aktuálisak és fogalmazz tömören, „Örkényesen”.
A vita elől sem szoktam megfutamodni, de időmet igyekszem beosztani. Egyéb, önként vállalt társadalmi munka mellett
viszonylag sok időt fordítok a lap szerkesztésére. Megvallom,
rangsorom alapján nem tudok időt szakítani a Veled történő
hosszabb vitára.
Üdvözlettel: dr. Zsebik Albin főszerkesztő
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Az európai villamosenergia-ellátás helyzete
Dr. Molnár László
okl. gépészmérnök, lmolnar@t-online.hu

Az OECD, a gazdag országok klubja, mintegy 30 országot foglal magába. A következőkben az OECD európai országai – melyek döntő
többsége EU tag – villamosenergia-ellátását tekintjük át. A villamosenergia-termelés a 2013. január-július periódusban – 2012 azonos
időszakához képest – az OECD Európában 0,4%-kal, Németországban 1,8%-kal, Magyarországon 0,4%-kal csökkent, azaz az energetikai recesszió tovább tart.
A villamosenergia-termelés energia-mixe érdekes képet mutat
(1. táblázat).

nálók pedig 7,9 cent helyett 14,9 centet (44 Ft) fizetnek. Az EEG-rendszer lényege a szélenergiából, vagy napenergiából termelt áram garantált átvétele kedvező áron. Ugyanakkor a rendszer bevált, hiszen 10
év alatt 8 százalékról 23 százalékra emelkedett a megújuló forrásokból
termelt áram aránya, ugyanakkor a környezetbarát energia magasabb
fogyasztói árat is jelent.
A német bírálatok egy része a világklasszis német ipar versenyképességét félti az emelkedő ipari villamos energia áraktól.

A hazai árampiac alakulása
1. táblázat. Villamosenergia-termelés és fogyasztás mérlege
Európában, 2012
OECD
Európa

Németo.

Magyaro.

TWh

TWh

TWh

+ Tüzelőanyagok
+ Nukleáris energia
+ Vízenergia
+ Geoterm., szél, nap, egyéb
= Belföldi termelés
+ Import
- Export

1739
834
582
287
3442
371
377

386
94
28
76
584
46
67

16
15
0,2
0,8
32
17
9

= Belföldi vill.en. fogyasztás

3436

563

40

Forrás: IEA

Az éghető tüzelőanyagok aránya az OECD Európában 51%, a rendkívül erős környezetvédelmi elkötelezettségű Németországban 69%,
Magyarországon 40%. A megújulók aránya 25, 18 és 2,5 százalék. Ennek a statisztikának a sajátsága, hogy a tűzifát, biomasszát, biogázt és
az egyéb éghető megújuló energiákat a fosszilis tüzelőanyagok (szén,
földgáz, olaj) mellé sorolja. A nem éghető megújuló energiák részaránya
ugyan növekszik, de Európában nagy vízerőmű építésére már kevés
esély nyílik. A szűken vett megújuló energiák (geotermia, szél, nap,
hullám, egyéb) részaránya jelenleg az OECD Európában 8 százalék,
Németországban 13, Magyarországon 2%. Ezek a számok rámutatnak
arra, hogy milyen ambiciózusak az EU és Németország 2050-re kitűzött
dekarbonizációs célkitűzései, melyek szerint a villamos energia termelésben a megújuló energiáknak 85-90%-os értéket kellene elérniük.
Németország eltökéltségét a környezetvédelem irányában nem ingatta meg a világgazdasági válság. 2010-ben alapvető döntést hoztak,
mely évtizedekre meghatározza a német energiapolitikát. A szövetségi
kormány elfogadta az új energiakoncepciót, az Energiewendét (Energiafordulat), mely 2050-ig előírja az energetikai folyamatok irányát, útját.
Az Energiewende értelmében 2030-ra a német villamosenergia-termelés felét adják a megújuló energiák. Mindezt költség-hatékony piaci
megoldások segítségével kell elérni. Nagy kérdés, hogy mennyire lehet
költség-hatékony módon elérni a fenti célokat, mert Németországban a
megújulók éves támogatása már eléri a 37 Mrd Eurót. (Ebből az összegből évente öt atomerőművet lehetne építeni.)
Németországban a megújuló energiák túlzottan gyors növekedésére megfogalmazott terveket sok bírálat éri. A legtöbb kritika a megújuló energiáról szóló, 2000-ben elfogadott törvényre (EEG) vonatkozik.
Szakértők szerint is elsősorban az EEG alapján felállított támogatási
rendszer vezetett ahhoz, hogy a lakossági áram kilowattonkénti ára tíz
év alatt 17,2 centről 28,7 centre (kb. 85 Ft) emelkedett, az ipari felhasz-
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A hazai villamosenergia-felhasználás 2010-ről 2012-re csaknem 8%kal, 34,4 TWh-ra csökkent. A MEKH adatai szerint az áramtermelés
leginkább a gázerőműveknél csökkent, 11,7-ről 9,2 TWh-ra. Eközben
az import egyre nő, 2013. áprilisában elérte a 34%-ot. Három éve ez az
arány csak 17%, tavaly 19%-volt a MAVIR szerint.
2011-ben az import fő forrása Szlovákia volt 8,8 TWh-val. Ukrajna
2,5, Románia 1,3, Szerbia 3,4, Ausztria 4,5, Horvátország 1,4 TWh-t exportált Magyarországra. Magyarország is exportál a szomszéd országokba, így hasznos együttműködés alakult ki hazánk és szomszédai között.
A magyar piac 2012 szeptemberében összekapcsolódott a cseh és
szlovák árampiaccal, és ez várhatóan tovább bővül a lengyel és a román piaccal. A hazai árampiacon azonban az import kritikus értéket ért
el, 2013. áprilisában 6 szomszédunktól importáltunk áramot. Eközben
a hazai erőművek kihasználtsága – eltekintve Pakstól és a Mátrai erőműtől – igen alacsony. Nem ésszerű, hogy szomszédaink lássanak el
minket árammal.

Búzafeldolgozó üzem épül
a visontai ipari parkban
Húszmilliárd forintos fejlesztés kezdődik a Mátrai Erőmű Ipari Parkjában. A budapesti székhelyű MTWHEAT Búzafeldolgozó Kft. egy búzakeményítő üzem létesítését tűzte ki célul. A szerződést a közelmúltban írták alá a vállalkozások képviselői. A Műszertechnika-Holding
Zrt.-hez tartozó üzemben évente 200 ezer tonna búzát dolgoznának
föl, amelyből „A” keményítőt, vitalis glutént, szirupot és takarmányt
készítenének. A cég két éven belül termelni fog. Minderről az erőműben tartott, az ipari parki vezetők számára rendezett fórumon adott
tájékoztatást Giczey András. A Mátrai Erőmű igazgatója elmondta,
hogy közép- és hosszú távon a visontai ipari park bővítését tervezi
az energetikai cég. Jelenleg ezen a területen 24 vállalkozás található, amelyek összesített éves árbevétele eléri a 24 milliárd forintot, a foglalkoztatottak száma pedig a nyolcszázat. Beszámolt arról
is, hogy megkezdte próbaüzemét egy szennyvíziszap-feldolgozó
is, ahol jövőre már komolyabb mennyiséget dolgoznak föl. A keletkezett terméket eltüzelik az erőműben, amellyel egy komoly országos
problémát is megoldanak, hiszen az iszap energetikai jellegű feldolgozására hazánkban még nincs példa, azt deponálják, vagy a
mezőgazdaságban hasznosítják. Giczey András szerint az ipari park
sikere, bővülése köszönhető egyebek között annak az újfajta modellnek, amelyet megvalósítottak. Ugyanis ez nemcsak egy multi és több
beszállító kapcsolatáról szól, hanem a cégek szimbiózisáról is. Az
erőmű terméket ad el a cégeknek (hő- és villamos energiát, pernyét,
gipszet), amelyektől termékeket (például biomasszát) és szolgáltatást
vásárol. Ez a modell mindkét fél versenyképességét növeli.
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Kiemelt rendezvény az Energetikai Szakkollégium 2013/14-es őszi félévében:
Geostrategy of Energy
2013. október 9-én a BME Nukleáris Technikai Intézet, az MTA Energetikai Bizottság, a CEA Regional Delegation és az Energetikai Szakkollégium közös szervezésű minifórumán vehettek részt az érdeklődők,
Geostrategy of Energy címmel. A rendezvényen két meghívott vendég
tartott előadást: Bertrand Barré, a francia INSTN (Nemzeti Nukleáris Tudományok és Technika Intézete) professor emeritusa és Tihanyi Zoltán,
a MAVIR Zrt. vezérigazgató-helyettese.
Bertrand Barré előadása azzal a kijelentéssel indult, hogy társadalmunk nem képes fejlődésre, ha nincs egy minimális hozzáférésünk
valamilyen energiához, ezzel szemben a mostani mértékű energia előállításunk és felhasználásunk nem tartható fenn hosszútávon, minden
egyes energiaforrásra szükségünk lesz. Az előadás további részében
rövid elemzést hallhattak az érdeklődők a jelenlegi tartalékaink helyzetéről és a lehetséges megoldási irányokról.
A konvencionális forrásokkal kapcsolatban elhangzott, hogy a nem
konvencionális források felé kell fordulnunk. Mind a konvencionális kőolajnak, mind a konvencionális földgáznak van „helyettesítője”:
palaolaj, palahomok, palagáz. Ezek egy részének a kitermelése költséges, és bizonyos fajták valós készlete még
nincs megfelelően térképezve (például a palagáz
készletek Európában nem teljesen ismertek). A
kieső kőolajfogyasztást, ha a jelenlegi trendek
megmaradnak, akkor a szén fogja átvenni. A 2000es évtől meredek emelkedés tapasztalható a szénkitermelésben, elsősorban Kínának köszönhetően. A világ energiafogyasztása növekedésének a felét a szén teszi ki, amely szignifikáns
emelkedést eredményez a CO2 kibocsátásban is.
A dilemma a következő: hogyan termeljünk több energiát kisebb
CO2 kibocsátással? A megoldás három részből áll: energiahatékonyság, CO2 mentes energiaforrások és a CO2 eltárolása vagy újrafelhasználása. Ezt a három lehetséges opciót mindenütt fel kell használnunk,
ahol csak lehetséges.
Mr. Barré nemzetközi áttekintése után az európai villamosenergia
piac kihívásairól hallhattunk Tihanyi Zoltántól.
A MAVIR Zrt. felelős a nagyfeszültségű átviteli hálózatért Magyarországon valamint a nemzetközi összeköttetésekért, melyeken keresztül

hazánk kapcsolódni tud az európai piachoz. Ezen
a piacon olyan stratégiai céloknak kell megfelelni, amelyek nemcsak önmagukban, hanem egymásra nézve is kihívást jelentenek.
Az Európai Unió iparának csökken a befolyása a világgazdaságban a feltörekvő Ázsia miatt.
Ezt a csökkenést ellensúlyozni a versenyképességünk növelésével lehet, ehhez pedig szükséges az ipart ellátó hálózat
versenyképességének növelése is. Azonban az utóbbi fokozása mellett a fenntarthatóság, az ellátásbiztonság és a szociális jólét is fontos
szempont, így egy meglehetősen összetett problémakört kapunk, melyet az Európai Úniónak kell kezelnie.
A felmerülő problémákra egyfajta megoldás lehet a Belső
Villamosenergia Piac, amely egy piacot és összekötött rendszereket
jelent. Hogy a piac összes szereplője ugyanannyira részesedhessen a
szűkös forrásokból, közös szabályokra és harmonizációra van szükség.
Ezeket a közös szabályokat Hálózati Szabályzatnak (Network
Codes) nevezzük, amelyek kötelező érvényűek minden
szereplőre nézve. Ilyen irányelv kidolgozását Uniós szinten kell koordinálni és elfogadtatni.
Azonban ezek a szabályok és rendeleti
harmonizációk nem sokat érnek, ha a mögöttes infrastruktúra nincs megfelelő állapotban.
Ahhoz, hogy a rendszer alkalmas legyen a növekvő
mennyiségű megújuló energiaforrások befogadására, új berendezésekre van szükség, amelyekhez befektetők kellenek. Erre a problémára már léteznek hosszútávú tervek, melyek az elérendő célok tudatosításával próbálják kezelni a helyzetet.
A piacok egyesítése lassú folyamat, a végső cél (egyesített európai piac) eléréséhez először is regionális egyesülésekre van szükség.
Hazánk 2012-ben alakított közös piacot Csehországgal és Szlovákiával. Ehhez valószínűleg Románia és Lengyelország is csatlakozni fog
a jövőben.
Előadónk összegzésében pedig kiemelte, hogy a célok elérésének
érdekében legfontosabb talán, hogy ne csak a hálózataink legyenek
közös frekvencián, hanem a döntéshozók gondolkodása is. Az előadásokról készült részletes beszámolót és az Energetikai Szakkollégium
Jendrassik György emlékfélévének további programjait a www.eszk.org
honlapon olvashatják.
Viplak Armand Máté

Dr. Aszódi Attila, Tihanyi Zoltán és Bertrand Barré
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KÖNYVISMERTETŐ

Dr. Garbai László: Távhőellátás, hőszállítás
A közelmúltban jelent meg Dr. Garbai László „Távhőellátás,
hőszállítás” című könyve, melyhez Kovács Pál energiaügyért felelős
államtitkár és Orbán Tibor, FŐTÁV műszaki vezérigazgató helyettes
írt bevezetőt. A könyvre ezekkel hívjuk fel olvasóink figyelmét.

Tisztelt Olvasó!

Tudatosítanunk kell, hogy a környezetbarát távhőszolgáltatás országos
energiapolitikai eszköz, az Országgyűlés által elfogadott, 2030-ig irányt
mutató Nemzeti Energiastratégia végrehajtásának fontos eszköze. Kiváló lehetőség a klímavédelem és a fenntartható fejlődés szolgálatában,
ezért mind a jogi szabályozás, mind a műszaki modernizáció révén erősíteni kell a nemzeti vagyon részét képező távhőrendszerek versenyképességét.
A távhő rekonstrukciójához, a szükséges fejlesztésekhez tehát elengedhetetlenül szükséges az integrált közgondolkodás és rendszerszintű
energiapolitika irányába való elmozdulás. Tudatában kell lennünk annak,
hogy a fentiek híján a nemzetgazdaságnak növekvő primerenergia-felhasználással, növekvő CO2-kibocsátással, növekvő földgázimporttal,
hiányzó áram- és hőtermelő-kapacitással és dráguló távhővel kell szembenéznie.
Mindezek alapján a magyar energiapolitika célja, hogy a földgázalapú központi fűtéssel versenyezni tudó, kompetitív távhőszektort hozzunk
létre.
Célunk továbbá, hogy a távhőszolgáltatás fokozatosan a földgázimport kiváltásának egyik eszközévé alakulva ‒ egyrészt a földgázfelhasználás hatékonyságát fokozó kapcsolt energiatermelés támogatásával,
másrészt a megújuló és anyagában nem hasznosítható kommunális hulladék energiaforrást alkalmazva ‒ a környezettudatos fogyasztók zöldszolgáltatásává alakuljon.
Céljaink eléréséhez nem elegendő csak a fő energia- és klímapolitikai irányokat, valamint az európai uniós irányelveket figyelembe venni.
Tisztában kell lennünk a távhőellátással kapcsolatos általános műszaki
ismeretekkel, a magyar távhőszolgáltatás múltjával és jelenlegi helyzetével ahhoz, hogy költséghatékonyabbá és versenyképesebbé tehessük
ezt a potenciálisan környezetbarát hőtermelési és szolgáltatási alternatívát. Ehhez nyújt értékes segítséget Garbai László professzor hiánypótló
könyve, melyet ezúton ajánlok a figyelmükbe.
Kovács Pál, klíma- és energiaügyért felelős államtitkár

Gondolatok a távhőről Dr. Garbai László „Távhőellátás,
hőszállítás” című szakkönyve kapcsán, avagy a távhő,
a hazai energetika korábbi mostohagyermeke,
ma energiapolitikai eszköze
A távhőszolgáltatás, ellentétben a hazai közvélekedésben kialakult lakótelepfűtés vagy panelfűtés fogalmával („rémével”?), egy országos
és (nagy)városi energiapolitikai eszköz, és ezen keresztül egy kiváló
lehetőség a klímavédelem és a fenntartható fejlődés szolgálatában.
Másként megfogalmazva a távhőszolgáltató rendszer egy relatíve és
abszolút értékében is nagy invesztícióval létrehozott és fenntartott
hőtávvezeték hálózat, beleértve általában a hőközpontokat is, amely
kézenfekvően alkalmas a különféle hőtermelők (hőforrások) által,
különböző technológiákkal és eltérő tüzelőanyagokkal vagy akár ha-
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gyományos értelemben vett tüzelés nélkül előállított primer hőmenynyiségek összegyűjtésére és elszállítására a felhasználókhoz, akiknél
ezáltal elkerülhetővé válik a légszennyező anyagok lokális kibocsátása.
Hőtermelés, hőszállítás és hőátadás, szakmailag ez a távhőszolgáltatás.
Ezen túl természetesen ott vannak a felhasználói (vagy szekunder) épületfűtési és használati melegvízellátó rendszerek, illetve maguk
az épületek, amelyek állapota kétségkívül rengeteg kívánnivalót hagy
maga után, azonban ezt a problémát, illetve ennek a sürgető megoldási kényszerét súlyos tévedés összemosni a távhőszolgáltatással és
a távhőszolgáltatókkal. Az ilyen torz vagy szándékosan eltorzított, a
távhőt lakótelepi hőellátásként beállító értelmezésnek, illetve megközelítésnek súlyos következményei lehetnek az egész hazai energiapolitikára nézve, különös tekintettel az Európai Unió ambíciózus „4x20
dioptriájú” szemüvegén keresztül nézve.
A távhőszolgáltatás hazai elterjedése sajnálatos módon azonban
nem hosszútávú energiastratégiai megfontolásoknak, hanem alapvetően az erre a hőellátási módra épülő házgyári technológia tömeges
alkalmazásának köszönhető.
A ’60-as, ’70-es és ’80-as évek gazdaságpolitikája, illetve annak részeként az akkori energiapolitika az „energiaválság soha nem gyűrűzhet be a KGST országaiba” axiómára épült, amelynek jegyében feleslegesnek tűnt a lakások fűtési rendszereinek szabályozható, felhasználói
igényekhez alkalmazkodó kialakítása, a hőfogyasztás mérése, a fogyasztói takarékosság bármiféle ösztönzése, vagy a primerenergiamegtakarítást lehetővé tevő, hatékony, de jelentős tőkeigényű energiatermelési megoldások (pl. a hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és
villamosenergia-termelés vagy akár a megújuló bázisú távhőtermelés)
megvalósítása, illetve bővítése.
Az egységes állami tulajdon időszakában nem igazán volt jelentősége, hogy a hőtermelő és a távhőszolgáltató ugyanaz a cég-e, az
állam különféle dotációk eszközrendszerével biztosította, hogy a fogyasztóknál az eltérő energiaellátási módok miatti költségeltérések
kiegyenlítődjenek, és a – maihoz képest elenyészően alacsony energetikai hatékonyságú – kapcsolt energiatermelés eredmény-megosztásának jelentősége is csak az energetikai szakértők közötti szakmai
viták során kapott jelentőséget. A kapcsolt energiatermelés széleskörű
elterjedése sem a központi tervezés, hanem döntően a Lévai és Heller
professzorok iskoláján nevelkedett, elméletben és gyakorlatban egyaránt kiválóan felkészült, újító szándékú energiagazdálkodási szakemberek érdeme, akik első lépésben az erőművekben „kiöregedett”
kondenzációs gőzturbinákat hőszolgáltatásra alkalmas gépekké alakították át, majd kifejezetten a forróvíz hőhordozójú távhőrendszerek
ellátásához kifejlesztett változó ellennyomású („magyar”) fűtőturbinákat
építtettek be. A kapcsolt energiatermelés megvalósításából származó
előnyök a szintén a magyar állam tulajdonában lévő Magyar Villamos
Művek Trösztnél, vagy – üzemi hőszolgáltató erőművek (pl.: Dunai Vasmű) esetén – más állami tulajdonú cégeknél jelentkeztek.
Tekintettel arra, hogy ezek a fejlesztések erőművi szakértelmet kívántak, és az erőművekben a rendelkezésre álló gépek átalakítását vagy
azok helyén új egységek létesítését irányozták elő, a távhőszolgáltatók
ilyen jellegű fejlesztésekben nem gondolkodhattak, új fűtőerőművek létesítésére nem voltak forrásaik sem, a szakmai műhelyekben készült
ilyen jellegű javaslatokat pedig az MVMT rendre lesöpörte.
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A rendszerváltás után aztán az állam hir13 000-nél is több hőközpont képezi. Ez a jelen
jelenMUSZAKI TUDOMÁNY
MUSZAKI TUDOMÁNY
telen megszabadult a távhőszolgáltató cégektős volumenű és értékű eszközállomány – ma
től, ésA könyv
megszüntette
a távhődíjak dotációját,
még – a nemzeti vagyon részét képezi.
áttekinti a távhoellátás, távhoszállítás tervezésének és üzemeltetésének
teljes ismeretanyagát. Ismerteti az alapveto definíciókat, a muszaki, technológiai
és jogi fogalmakat, a rendszerek
felépítését, alkotóelemeit,
típusait. az erőműveGarbai László
de kezdetben
magánál
tartotta
Sajnos a távhőtermelésre felhasznált tüzeket, sőt
aza hoigények
önkormányzati
tulajdonba
került
meglehető
lőanyag összetétele szempontjából meglehetőBemutatja
valószínuségi, kockázati elvuu meghatározásának
módszertanát, a hoveszteség-számítást, a távhoellátó hálózatok hidraulikai
analízisének feladatait, a keringetés tervezését.
távhőtermelőknek
a részükre tanácsi pénzeszsen kedvezőtlen a kép, hiszen a távhőnek több,
Foglalkozikde
a vezetékrendszerek
létesítésével, a hoközpontok
típusaival, kap-létesített
közökből,
az erőművek
területén
mint 80%-át termelik meg földgázbázison, és –
HOSZÁLLÍTÁS
csolásával és értékelésével, bemutatja a rendszerek komplex tervezésének és
üzemeltetésének optimalizációját, szabályozását és a DDC-technikákat, a telehőforrásokról
is le
kellett mondaniuk. (Így járt
amennyiben a távhőtermelésre Budapesten fel
felmechanikai és informatikai
elemeket.
példáulA könyv
a aFŐTÁV
is a korábbi Budapesti Hőhasznált kommunális hulladékot is ide soroljuk
felsooktatásban tankönyvként szolgálhat, de egyben a tervezomérnök
számára is a legkorszerubb ismeretanyagot közvetíti.
erőmű Vállalat erőműveiben fővárosi pénzesz– csak alig 4-5%-át megújuló energiaforrásokból.
könyv szerzoje
o dr. Garbai László, a Budapesti Muszaki Egyetem egyetemi
közök Atanára,
átadásával
épült
1990-ben a távhőtermelésben a szén részaránya
a Magyar Energetikai Társaság
elnöke. forróvízkazánokkal.)
A rendszerváltástól az ezredfordulóig tartó
még 27%, a földgáz részaránya pedig még „csak”
időszak a hazai távhőszolgáltatók és a hazai
59% volt. A forróvízbázisú távhőrendszerek tüzetüze
távhőszolgáltatás történetének egyik legnelőanyag portfóliójánál sajnos még ennél is „rosz„ros
hezebb időszaka volt. A rohamosan növekvő
szabb” a helyzet. Ennek az igen kedvezőtlen tütü
energiaárakkal párhuzamosan emelkedő fozelőanyag-, illetve primerenergia-összetételnek
gyasztói árak, a hőpiacon meglévő versenya megváltoztatása a jövő másik legnagyobb kihíkihí
társakhoz, főként a gáz-központi fűtéshez
vása lesz a távhőszolgáltatók és a távhőtermelők
képest a torz földgázárstruktúra miatt kialakuszámára.
Amennyiben a fent vázolt legnagyobb kihívásokra az energiapolitiló fogyasztói költséghátrány (versenyhátrány) állandósulása, és a forráshiány miatt korlátozott fejlesztések mellett kisebb csodának tűnik a ka és a távhőszakma nem találja meg a releváns válaszokat, folytatódhat, illetve még élesebbé válhat az a tendencia, amely a felhasználói
távhőszolgáltatás puszta fennmaradása is.
2001-től a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételé- rendszerek és épületek korszerűsítésétől várható hőigénycsökkenésnek rendszeréről, árairól és az áreszkalációs mechanizmusról szóló – sel együtt végleg kérdőjelessé teheti az Európában szinte mindenütt
számos átdolgozás után – 2011. közepéig érvényben lévő rendeletek fejlődő távhő hazai sorsát.
megteremtették az elvi lehetőséget a távhőszolgáltatás hőtermelési
Az energetika korábbi mostohagyermekének számító távhő szemköltségeinek csökkentésére, és lehetővé tették, hogy a távhő „lakótelepi pontjából jelentős előrelépésként értékelhető a „Nemzeti Energiastratépanelfűtés”-ből a tüzelőanyag- és a CO2-gazdálkodás egyik leghatéko- gia 2030”, amely az energetika sarkalatos kérdéseit vizsgáló, hatástanyabb eszközévé lépjen elő. Az már egy másik kérdés, hogy a szabá- nulmányokra alapozott, helyes célokat megfogalmazó anyag, többször
lyozó nem gondoskodott arról, hogy ez a támogatás jelentős részben is pozitívan említve a távhőt! Ilyenre a korábbi energiastratégiá(k)ban,
el is jusson ahhoz a hőpiachoz, amely nélkül nem lenne kapcsolt ener- amelyek kizárólag a villamos energiával és a földgázzal foglalkoztak,
giatermelés, és így a rendszer fenntarthatósága 2011-re sajnos meg- egyáltalán nem volt példa, miként arra sem, hogy kormányzati szinten
kérdőjeleződött. Az ebből származó problémák megoldása ma az egyik kerüljön kimondásra, hogy „A távhőellátás és kapcsolt energiatermelés
legkomolyabb kihívást rejti az energetikai és a távhőszakma számára.
jövőbeli irányainak meghatározása érdekében szükséges egy távhőfejMagyarországon napjainkban 95 településen összesen 207 lesztési cselekvési terv (ezen belül budapesti fejlesztési terv) elkészítávhőrendszer üzemel. A távhővel ellátott lakások száma 655 000, ami tése. Nem halasztható tovább a szolgáltatás műszaki színvonalának
a teljes lakásállomány 15,2%-át jelenti. Ugyanez az arány 20 évvel ez- emelése (távlatilag összekapcsolható szigetüzemek, alacsony hőfokú
előtt még 16,6% volt.
szekunder szolgáltatásra való áttérés, távhűtés lehetőségének vizsgáAz évente termelt távhőmennyiség 40 PJ körül alakul, amelynek lata, szolgáltatási minőségellenőrzési rendszer kialakítása, hatékonycsupán alig 1/4-e ipari célú. 20-25 évvel ezelőtt a 90 PJ/év távhőterme- sági kritériumrendszer felállítása, egyedi szabályozhatóság és mérés,
lésnek még a fele ipari célú volt. Az elmúlt években – 2012-t leszámítva falusi távfűtőművek fejlesztése.”
– a távhő 2/3-át a vonatkozó EU-direktíva szerinti nagyhatékonyságú
Amennyiben a távhőfejlesztés deklarált kormányzati szándéka melkapcsolt energiatermeléssel állították elő, amelynek köszönhetően – a lé megfelelő források biztosítására is sor kerül, a szektorban az elkövethazai távhőrendszerek puszta léte által – biztosított primerenergia- kező 5-10 évben hatalmas volumenű beruházásokra, jelentős műszaki
megtakarítás volumene – a hazai erőművek tényleges átlagos villamos fejlesztésekre lesz szükség, a távhő pedig végleg kiléphet a „mostohahatásfokát figyelembe véve – kb. 35 PJ/év, az ÜHG-kibocsátásban gyerek” hálátlan szerepköréből és megindulhat azon az úton, amelynek
ennek megfelelően elért megtakarítás – az egyszerűség kedvéért tel- eredményeként az ingatlanok értéknövelő tényezőjévé válhat.
jes mértékben földgázbázison és csak CO2-ből számítva – kb. 2 millió
Ehhez pedig minden szinten elengedhetetlenül szükség lesz a
t/év volt. (60% kondenzációs villamosenergia-termelési hatásfokot ala- távhőtermeléssel és távhőszolgáltatással kapcsolatos műszaki jellepul véve a megtakarítás természetesen jelentősen kevesebb, de még gű tudásra és ismeretekre, amelyek az utóbbi években kissé háttérmindig nem elhanyagolható mértékű.)
be szorultak. Ezen ismeretek széles tárházát rejti a Dr. Garbai László
Ehelyütt nem hallgatható el az a tény sem, hogy a kapcsolt ener- egyetemi tanár által írt és szerkesztett „Távhőellátás, hőszállítás” című,
giatermeléssel, ezen belül a távhőszolgáltatáson alapuló kapcsolt a hőtermelés, a hőszállítás és a hőátadás területeit egyaránt lefedő
energiatermeléssel elérthez fogható mértékű primerenergia-megtaka- szakkönyv, amelynek egyes fejezetei a hazai távhőszakma ismert és
rítás és CO2-kiváltás konkrét műszaki intézkedésekkel az elmúlt másfél elismert szakemberei közreműködésével készültek, és amely sok teévtizedben Magyarországon egyetlen más területen sem valósult meg! kintetben hiánypótló műnek tekinthető a hazai műszaki-energetikai
A távhőrendszerek eszközállományát 10 000 MW beépített hőforrás- szakirodalomban.
kapacitás, ebből az utóbbi 15 évben létesült 2000 MW korszerű CHP
Orbán Tibor, műszaki vezérigazgató-helyettes (Főtáv Zrt.),
egység, 3000 km-nél hosszabb nyomvonalú távvezeték hálózat és
általános alelnök (MaTáSzSz)

TÁVHOELLÁTÁS

7960 Ft
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Tájékoztatás az ETE-ben az elmúlt időszakban történt eseményekről
Az Egyesület 2. félévi munkatervében a következő
rendezvények megvalósítását terveztük:
• 2013. szeptember 10-11.: 26. Távhő Vándorgyűlés Lillafüreden. A Vándorgyűlés mottója:
„A jövő a tét” Rövid és középtávú fejlesztések
a távhőszolgáltatásban. A rendezvény sikeresen megvalósult.
• 2013. szeptember 24-25.: XX. Jubileumi
Főenergetikusi és Innovációs Fórum Visegrádon. Az ETE Esztergomi Szervezete a
Nemzeti Innovációs Hivatallal és a Budapesti
Iparkamarával közösen szervezte meg szakmai rendezvényét. Fő témák: hatósági szabályozás, a „gáz reneszánsz”várható hatása és a
villamos energia ellátás helyzete.
• 2013. szeptember 26-án került sor a Kárpátmedencei magyar energetikai szakemberek
szimpóziumának megrendezésére Pesthidegkúton a Klebersberg Kultúrkúriában. A rendezvény fő szervezője a MET volt az ETE és a
MEE közreműködésével. A rendezvény ez
évben is sikeresen megvalósult.
• 2013. október 2-3-án terveztük az Atomfórum közreműködésével, az MVM Zrt., a Paksi
Atomerőmű és a Paks II. beruházás-előkészítő társaság részvételével az „Új atomerőmű
blokk(ok) Pakson” c. konferenciát megrendez-

ni, amely végül rajtunk kívül álló technikai okok
miatt elmaradt.
• 2013. október 17-18-án megvalósult a 45.
Nemzetközi Gázkonferencia. Nagy eredmény,
hogy a megelőző főszervező, a Gázszolgáltatók Egyesülésének megszűnését követően
Egyesületünk kezdeményezésére sikerült a
konferenciák további megszervezésére az
érintettekkel az együttműködést kialakítani.
Az Egyesület 2. félévi legfontosabb feladata az
ez évben esedékes Tisztújító Küldöttközgyűlés
előkészítése és megtartása. Az Elnökség döntésének megfelelően Bakács István elnök felkérte
a szervezeti egységek elnökeit, hogy vezetőségés küldöttválasztó értekezleteket hívjanak össze,
amelyeken az elkövetkezendő négy évre megválasztják vezető tisztségviselőiket és a küldötteket,
akik az Egyesület elnökségét és tisztségviselőit a
decemberben tartandó Tisztújító Küldöttközgyűlésen megválasztják.
A vezetőség- és küldöttválasztó értekezletek
lényegében 2013. október végéig lezajlottak, így
megújult az Egyesület szervezeti egységeinek
a vezetősége. Az Egyesületi Tisztújító Küldöttközgyűlés konkrét időpontját az Elnökség 2013.
november 13-i ülésén határozzuk meg. Az Elnökség a választás előkészítésére háromtagú Jelölő-

bizottságot kért fel, melynek elnöke Kapros Tibor,
tagjai Milanovich László és Vavrik Antal. Az Egyesület tagjai javaslataikkal hozzájuk fordulhatnak.
Az elmúlt években az Egyesület tevékenységében fontos szerepet töltött be a Műszaki Tudományos Tanács. Az MTT munkájában való részvételre
felkértünk számos, az Energetikában működő ismert és elismert vezetőt, egyetemi és tudományos
szaktekintélyt. Az MTT több fontos, az energetika
fejlesztésével és stratégiai kérdéseivel összefüggő
témában tartott vitafórumot. Az energetika felgyorsult átalakulása az MTT megújítását tette szükségessé. E megújulás keretében figyelembe kívánjuk
venni azt is, hogy az energetikában megoldandó
feladatokban egyre nagyobb a közgazdasági,
jogi-szabályozási szakma szerepe. Az új energetikai vezetők jelentős része közgazdász, illetve
jogász. Ezt a szemléletváltást a Tanács névváltozásával is jelezni szeretnénk. Ennek megfelelően
a testület neve a jövőben Energetikai Tudományos
Tanács. Az Elnökség az ETT vezetésével Dr. Molnár László főtitkárt bízta meg és folyamatban van a
Tanács tagjainak felkérése, és egyben az ETT első
ülésének megszervezése. Reméljük, hogy a megújult ETT alkalmas szervezet lesz arra, hogy az
energetika vezető szakemberei fórumain a fontos
szakmai kérdéseket megvitassák és egyeztessék.

ETE Hőszolgáltatási Szakosztály
Az ETE Hőszolgáltatási Szakosztálya 2013.
október 15-én tartotta tisztújító és küldöttválasztó közgyűlését.
A közgyűlést Kekk István vezette. „Változások az
ETE életében” címmel, előadást tartott Bakács
István, az ETE elnöke. Előadásában ismertette
az egyesület működését érintő, az elmúlt két és
fél évben hatályba lépő jogszabályokat és az
azokból eredő feladatokat.
A szakosztály vezetőségének beszámolóját az elmúlt négy évben végzett munkáról
Milanovich László elnök ismertette. A beszámolóban kiemelten foglalkozott az elmúlt ciklusban
öt alkalommal sikeresen és eredményesen,
átlagosan 110 fős résztvevővel megrendezett
Távhő Vándorgyűlésekkel, amelyek előadásai
elsősorban és kiemelten az aktuális műszaki
és technológiai témakörökkel foglalkoztak. A
szakosztály tevékenyen vett részt a egyesületi
szakmai állásfoglalások megfogalmazásában is,
köztük a Távhőfejlesztési Cselekvési Terv véleményezésében és a két alkalommal megrendezett vitájában.
A szakosztály a távhős szakma iránti érdeklődés fenntartása érdekében rendszeresen
kiírta a végzős mérnökhallgatók részére a diplomaterv pályázatot. A díjazottakat vendégül látta
a Távhő Vándorgyűléseken, ahol a díjakat ünnepélyes keretek között adta át. A szakosztály
eredményes munkáját mutatja az is, hogy az
elmúlt négy évben jelöltjei közül 6 fő részesült
díjazásban.
A szakosztály eredményes pénzügyi gazdálkodása jelentős mértékben járult hozzá az
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Egyesület pénzügyi mérlegének javításához is.
A szakosztály tevékenységében a jövőben a fiatal szakemberek egyesületi tevékenységbe való
bevonására kell különös figyelmet fordítani.
A beszámoló végén Elnök úr megköszönte a
tagoknak az eddigi bizalmat, majd a vezetőség
nevében lemondott mandátumaikról. Külön köszönte meg a nyugdíjba vonult és emiatt a vezetőségbe jelölést már nem vállaló Gasz Zoltán
és Csákvári Csaba hosszú éveken át végzett
tevékenységét.
Az elnöki beszámolót követően a résztvevők
megválasztották az új vezetőséget és a következő négy éves ciklusra az ETE közgyűlésére a
küldötteket.
A Hőszolgáltatási Szakosztály
vezetőségének tagjai:
elnök:
Gerda István
alelnök: Győri Csaba
Zanatyné Uitz Zsuzsa
titkár:
László István
tagok:
dr. Csűrök Tibor
dr. Fazekas András István
Kovács Zsolt
Kozik Árpád
Milanovich László
Némethi Balázs
Tordai György
A választást követően Wiegand Győző ETE
elnökhelyettes méltatta a Hőszolgáltatási Szakosztály elmúlt ciklusban végzett eredményes
munkáját, és sok sikert kívánt az új vezetőségnek.

Az új vezetőség nevében Gerda István elnök
megköszönte a bizalmat és kiemelte a következő ciklusra vonatkozó legfontosabb értékeket és
elképzeléseket, amelyek az alábbi címszavakban fogalmazhatók meg:
• szakértelem, szakmai munka
• együttműködés társ szervezetekkel,
• az innovatív tevékenység fokozása,
• az aktív tagok létszámának növelése,
• fiatal szakemberek bevonása az egyesületi munkába,
• szakmailag és gazdaságilag hatékony és
eredményes működés.
Elmondta, hogy tudatában van annak, hogy
már a tevékenység tervezése során figyelembe
kell venni, a tagok egyre sokasodó munkahelyi
feladatait, s nem könnyű időt szakítani az egyesületei munkára. Ugyanakkor az egyesületi munka kiemelkedő helye lehet a tapasztalatcserére.
Különösen értékesnek tekinti, hogy a vezetőség
tagjai vállalták a megbízatásokat, s bízik benne,
hogy az elmúlt évekhez hasonlóan fogják szervezni a Távhő Vándorgyűléseket és a további,
önként vállalt feladatokat. Elnökként támaszkodni fog a korábbi és jelenlegi tisztségviselők
tudására és tapasztalatára. Az új vezetőségi
tagok személyében már megjelent a fiatalítás, s
ez reményei szerint az új gondolatok bevonását
is jelenti.
A vezetőség összetétele továbbra is lefedi a
hőszolgáltatás országos hálózatának képviseletét. Mindezek megalapozzák a következő évek
várható eredményeit.
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Elhunyt Kerényi A. Ödön
Pár héttel 94. születésnapja előtt, egy hosszú,
szép és tartalmas élet végén, 2013. október 3-án,
családi körben elhunyt Kerényi A. Ödön, Állami
díjas, Köztársasági Lovagkereszttel kitüntetett,
rubin diplomás, okleveles gépészmérnök, az
MVM Tröszt egykori műszaki vezérigazgató-helyettese, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett a
magyar villamosenergia-rendszer kialakításában
és működésének megszervezésében.
Kerényi A. Ödön 1919. október 26-án született
Budapesten. A Budapesti Bencés Reálgimnáziumban érettségizett és a m. kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 1942.
április 28-án szerzett gépész-villamos mérnök
diplomát. A Magyar Siemens Műveknél tervezőszerelésvezető mérnök 1944 végéig. 1945 januárjától 1946 végéig a Budapesti Posta Műszaki
Igazgatóságon vállal munkát a távbeszélő-, majd
a telex-hálózat újjáépítésén. Majd a Kecskeméti
Gyufagyár műszaki vezetője lesz két évig. 1949ben az épülő Mátravidéki Hőerőmű villamos mérnökeként kezdi villamosenergia-ipari pályafutását. 1950-ben már vállalati főmérnök. 1953-ban
kinevezik a Bánya- és Energiaügyi Minisztérium
Villamos Energia Igazgatóság helyettes vezetőjévé, iparági főmérnökké. Részt vesz az iparág átszervezésében, a villamosenergia-gazdálkodási
rend kialakításában, az 1962. évi Villamos Energia Törvény előkészítésében, amely jogilag szabályozta a magyar villamos energia-rendszerből
történő áramszolgáltatást. Ennek végrehajtására
alakult meg a Magyar Villamos Művek Tröszt.
Az MVMT-nek 1963-tól műszaki vezérigazgató-helyettese, az 1984. évi nyugdíjba vonulásáig, így 31 éven át volt a villamosenergia-iparág

Nagyapó búcsúztató
Divatos szó ma, hogy karrier. És úgy tűnik, mintha mindenkinek választania kellene: nagy karrier vagy nagy család, avagy
kis karrier és kis család. Ő nem választott.
Nem volt karrierje. Nem karrierje volt.
Mert a karrier felfut, leível és befejeződik. Neki viszont hivatása volt. Annak
pedig nincs kezdő és végpontja. Az az
embert minden pillanatban körülveszi, élteti, motiválja, átlényegíti. A hivatás így
tulajdonképpen hit. Az ő hivatása, illetve
hite pedig a mindenkori fejlődésben volt.
Abban hitt, hogy önmagunkat kell
fejleszteni. Amikor csak módunkban áll,
másokat segíteni, közös ügyért összefogni,
rövidtávú és egyéni érdekeket félretenni.
Az újdonságot felismerni, megérteni, megtanulni és alkalmazni. Nem véletlen, hogy
az utolsó kérdése az volt tőlem: Lilikém,
mi az a Twitter? Kell olyan nekem?
Hogy is lehetne másként értelmesen
és tevékenyen leélni egy életet 1919-től
2013-ig, ha nem ilyen szellemiséggel és
szélsőségektől mentes életvitellel.
Az élet és a test neki egy rendszer volt,
az élet adta nehézségek pedig egyszerűen a rendszer tesztek. Ezért szinte sose
csüggedt, nagyon ritkán panaszkodott.
Lélekölő kórházi folyosón ücsörgött har38

műszaki vezetője. Jelentős szerepe volt iparága
műszaki fejlesztésében, valamennyi erőmű és
hálózati beruházás megvalósításában, a villamosenergia-rendszer nemzetközi kooperációs
kapcsolatainak kiépítésében, az iparág automatizálásában és számítógépesítésében. Nevéhez
fűződik az új Országos Villamos Teherelosztó
(OVT) létesítése és a VER on-line számítógépes
irányítás megvalósítása is. Vezetésével a magyar
villamosenergia-rendszer képviselői a KGST,
CDU rendszer-egyesülésben komoly elismerést
szereztek a biztonságos üzemet segítő kezdeményezéseikkel. Nyugdíjba menetele (1984)
után is hosszú ideig szaktanácsadója az MVMTnek, illetve az MVM Zrt.-nek.
Nemzetközileg elismert szakértőként működött
különböző, KGST, CIGRE, UNIPEDE bizottságokban. Tagja volt a Világenergia Tanács (WEC)
Magyar Bizottságának és az MTA Energetikai
Bizottságának is. 1963 óta volt felelős szerkesztője a villamosenergia-ipar
műszaki folyóiratának, az MVM
Közleményeinek és szerkesztője
a villamosenergia-ipar Statisztikai
Évkönyvének. A villamosenergia-ipar, illetve a villamosenergia-rendszer műszaki-gazdasági
témáiról szóló előadásait és tanulmányait az Elektrotechnika,
Energia- és Atomtechnika, az
Energiagazdálkodás és egyéb
hazai és külföldi folyóiratok közölték. Több mint 140 szakcikket
írt. Számos fontos műszaki fejlesztési tanulmány készítésének
volt vezetője. 2006-ban elkészült
könyvében tények és személyes
élményei alapján dokumentálta a

madik órája hetvened magával, de ha már
így ráért és közönsége is volt hozzá, tanított hát kicsit a medikusoknak a Mátrai
Erőműről, mobil telefonján nekünk pedig
csak annyiról számolt be, micsoda kalandok érik.
És akinek hivatása van, annak az a
jelleme lényegévé is válik. Annak nincsenek szerepei, nincsenek maszkjai és álcái,
amiket bizonyos szituációkhoz igazodva
felölt vagy levesz. Ugyanúgy hitt tehát a
fejlődésben szakemberként, mint magánemberként. Ugyanazokban a kategória
rendszerekben gondolkozott itt is, ott is.
A világos helyzeteket szerette, a felkészültséget és az elvégzett feladatot. Engedjék meg, hogy erre példát az ő tollából
idézzek:
„Bogikám! Iparágunkban alapelvként
tanítottam, hogy a várható üzemzavarokra fel kell készülni és a diszpécsernek
tudnia kell, hogy mit kell tennie, ha az be
is következik. Később már számítógépes
szimulátorral számítottuk, hogy a bonyolult rendszerben mi a teendő pl. egy
500 MW-os paksi reaktor meghibásodása és kiesése esetén. Ez a háttér késztet
arra, hogy ha engem érne utol egy humán
üzemzavar, tudjátok kihez forduljatok a
doktorok közül és hova kell a mentőket
irányítani...”

magyar villamosenergia-ipar történetét az 18882005 időszakra. Több szakmai videofilmet készített. Eredményes tevékenységét számos magas
kitüntetéssel ismerték el: kétszer kapta meg a
Munkaérdemrend arany (1954, 1984), egyszer
az ezüst fokozatát (1964), amit betetőzött az
egyéni Állami díj (1973). Számos kitüntetés fémjelzi széles körű iparági, tűzrendészeti, újítási,
munkavédelmi érdemeit, három évtizedes iparvezetői munkásságát. A Budapesti Műszaki Egyetem Tanácsa 1992-ben Aranydiploma, 2002-ben
Gyémántdiploma, 2012-ben pedig Rubindiploma
adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevékenységét.
Aktív társadalmi munkát végzett a műszaki tudományos egyesületekben, mint a Magyar Elektrotechnikai Egyesület és az Energiagazdálkodási
Tudományos Egyesület alelnöke, illetve elnökségi tagja. 1966-ban Szikla Géza-díjjal, 1970-ben
pedig Déry-díjjal tüntették ki. A MEE félévszázados egyesületi munkáját Életmű
Díjjal (1999) ismerte el. Az ETE
1998 és 2001-ben Energiagazdálkodásért Díjjal, 2002-ben Dr. Szabó Imre Díjjal tűntette ki egyesületi munkájáért, és az ETE Szenior
Energetikusok Klubjának patronálásában kifejtett tevékenységéért.
Kerényi A. Ödönnel a villamosenergia-ipar doyenje távozott közülünk, több mint fél évszázados
tevékenységének eredményei az
iparág működő berendezéseiben
és az áltata vezetett szakemberek
szaktudásában még hosszú időn
keresztül jelen lesznek a villamos
energia szolgáltatásban. Emlékét
megőrizzük.

1919 - 2013

Nem csak Ödön bácsi, Dönci bá, kolléga, főnök volt tehát, hanem családtag,
apa is és nagypapa is. Apa, aki megmutatta, hogyan kell teljes életet élni, önbizalommal és öniróniával kezelni saját
harcainkat. A bukásokkal meg nem alkudni, társainkat és családtagjainkat segíteni. Erősnek lenni és tisztességben élni.
Egyszem lányán, az édesanyámon keresztül generációkon átívelő eszméket ültetett
el. A természet, az állatok, a sport és az
újdonságok szeretetét. Annak elfogadását, hogy bármi történjék is, az élet megy
tovább és a megváltozott viszonyokhoz
kell alkalmazkodni. A fogat néha össze
kell szorítani. Hogy a szenvedélyekkel
csínján kell bánni. Hogy nincs idő arra,
hogy valami fáj. Hogy az ember végülis
egyedül jár. De egyedül is egész. Hogy
az élményt megosztani jó. Együtt csinálni jó. A kertben lenni jó. Hogy a múlton
nem merengünk, a jelenben nem lustálkodunk, és a jövő néha riasztó kihívásai elől
nem menekülünk. Hogy előrefelé lépdelve
élünk. Hogy az ünnepre készülünk. Hogy
az ünnepi asztalhoz felöltözünk.
És nagypapa is volt, aki minden karácsonykor kierőltette a renitens fiatalokból, hogy még ha rettenetesen hamisan is,
de végigénekeljük egymás kezét fogva a
Mennyből az angyalt. Aki minden családi

ünnepre elővette a legkifinomultabb poétikáját és úgynevezett versikéivel naplót
írt az életünkről. Ha új legény vagy menyasszony volt a láthatáron, hát a dédunokáért drukkolt, ínségesebb időszakokban
pedig szakmai előmenetelünkért. Aki mindig vajszínű ingben utazott a Balatonra.
Aki a vacsora asztalnál folytatott viták
után felállt, kilencven éves kora dacára
felütötte az internetet és utánanézett, kinél is van az igazság, kinél is van a tudás.
A választ kinyomtatta, sorkiemelőzte,
szignálta és elpostázta.
Ha abból a sok mindenből, amit tett
értem vagy mondott nekem, csak az utolsó
tanácsát nem feledem, már nyertem. Az
pedig ez volt: valami nagyot kell csinálni.
Ő nagyban gondolkozott. És amire életével példát mutatott az az, hogy nem csak
a lehetőségekből kell a legtöbbet kihozni,
hanem hogy a lehetőségeket meg kell teremteni.
Az ilyen ember pedig példa és tükör.
Görbe tükör kisszerűségünk, múlandóságunk, pótolhatóságunk előtt nekünk, akik
itt maradtak és akik hozzá képest már rég
lemaradtak. Mert nagyon kevesen vannak, akik nyomot hagynak. Viszont aki
így él, az nyugodtan mehet el.
Nagypapa, nyugodj békében!
Unokád Lili
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MÉG MINDIG AKTUÁLIS

Gondolatok az iparág jövőjéről

1

Kerényi A. Ödön

Az iparág története folytatódik a jelen kor eseményeivel. A villamosenergia-iparág mindig létfontosságú feladatot fog betölteni az ország életében.
A nemzetgazdaság fejlődési üteme szorosan összefügg a működéséhez
szükséges villamosenergia-ellátás lehetőségével. Az energetikai problémák ma már túlnőnek az országhatárokon, csak kontinens-, sőt világszinten kezelhetők. Nem véletlen, hogy e témakörrel a legfőbb nemzetközi
szervezetek foglalkoznak, így az ENSZ, az OECD, az Európai Unió stb.1
A villamosenergia-termelés a jövő primerenergia-hordozó forrásainak gazdaságos rendelkezésre állásától függ. Az átalakítási hatásfok
állandóan javul, új technológiák is fejlődnek. Terjednek a szélerőművek,
a biomassza, a biogázerőművek, tüzelőanyag-cella, fotóvillamos-telepek,
óriási erőfeszítéssel kutatják magfúziós reaktorok ipari megvalósítását
stb. A már kialakult új technológiával működő erőművek fajlagos termelési
költségei azonban már a telephelyen is lényegesen, legtöbbször sokszorosan nagyobbak a hagyományos erőművekénél. Ugyanakkor a valóságban felmerülő külső költségeket csupán az atomerőműveknél számítják
be törvényi előírás alapján az önköltségbe. A Paksi Atomerőműnél pl. a
radioaktív hulladékok tárolás és selejtezés utáni leszerelésköltségeire
létesített alapba előírt befizetés kb. 1,5 Ft/kWh-val növeli meg az önköltséget, de még így is a legolcsóbban termelő nagyerőműnek számít hazánkban is. Ezzel szemben pl. a ma divatos szélerőmű-beruházásoknál
figyelmen kívül hagyják, hogy a szélerőmű minden 1 kW teljesítőképességéhez kb. 0,8 kW tartalékkapacitást kell hagyományos erőműben létesíteni, hogy a fogyasztók ellátása szélcsendben is biztosítható legyen.
A szélerőművek beruházása elsősorban a pénzügyi befektetőknek jó
üzlet, mivel a kötelező átvétel és ár mellett a befektetés kb. 7 éven belül megtérül. Nem véletlen, hogy Németországban a kormány hatékony
gazdasági támogatásával kb. 14 000 MW szélerőmű épült ki az elmúlt tíz
év alatt az energetika tiltakozása ellenére. Mielőbb tervszerűen kellene
áttérni arra, hogy a termelési költségekbe a telephelyen kívül keletkező,
külső (externális) költségeket is kötelezően beszámítsák a gazdasági öszszehasonlításoknál. Jelenleg ezeket a többletköltségeket az állam pótolja
azáltal, hogy a hagyományosnál drágább, fajlagos költséget ösztönző,
hatósági tarifával fedezteti és kötelezi az áramszolgáltatókat a drágább
termelés átvételére. Tudni kell azonban, hogy a többletköltségeket így
vagy a többi fogyasztó fizeti meg áramszámlájában, vagy a kormány
maga az összes állampolgár adójából.
Nem véletlen tehát az sem, hogy a magyar VER vezetői határt kívánnak szabni a jó üzletet sejtő befektetők által engedélyezni kért szélerőműkapacitásnak, mivel kb. 200 MW-nál nagyobb beépítés már veszélyezteti
a VER biztonságos szabályozását is.
Nem kell nagy jósnak lenni ahhoz, hogy a dráguló primerenergia és
a környezetvédelem növekvő kiadásainak hatására a villamos energia
fokozatosan drágulni fog. Ezt csak mérsékelni tudja az új erőművek további hatásfokjavítása és a műszaki fejlesztéstől várható, olcsóbb fajlagos beruházási költsége. Nem segít sokat a zöldmozgalmak által követelt fogyasztói energiatakarékosság sem, mivel ezen erőfeszítéseket a
tervezők az igénybecsléseknél már eleve figyelembe vették. A villanyra
azonban a társadalomnak mindig szüksége lesz és az igények – az országok fejlettségétől függően csökkenő arányban – folyamatosan növekedni fognak.
Távlatilag biztosan számítani kell arra, hogy pl. a magyar nemzetgazdaság minden 1% tervezett évi GDP-növekményéhez legalább 0,5%
villamosenergiatöbblet-forrást kell biztosítani. Ezen növekményt elsősor1

A szerző emlékére részlet „A magyar villamosenergia-ipar története 1888 – 2005”
c. könyvéből (G-Mentor Kft. Budapest, 2006. ISBN 963 86715 4 8, 139 – 141. old.)
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ban hazai erőművekből célszerű fedezni, de a még hiányzó mennyiséget
pótolni lehet hosszú távra lekötött gazdaságos importból is. Az UCTEszabályok szerint az ilyen import a VER-teljesítmény mérlegében biztos
forrásként szerepel. A távlati tervekben az alkalmi áramcserét vagy egyáltalán nem, vagy csak szerény, becsült értékkel indokolt tervezni. Az éves
vagy rövid távú tervekben viszont kiegészítő kereskedelmi tevékenységként célszerű figyelembe venni a csereszaldó becsült értékét is, amire a
nemzetközi versenypiac lehetőséget ad.
A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) távlati, 2030-ig szóló becslése szerint sem lehet számítani arra, hogy a megújuló energiákból termelt
villamos energia részaránya világszinten meghaladja a 10%-ot. Ezért az
országoknak mielőbb stratégiai döntést kell hozniuk, hogy a dráguló fosszilisenergia-hordozók helyett mi legyen az építendő erőművek üzemanyaga.
Erre ma a gazdaságosan kiépíthető vízerőműveken túlmenően – jelenlegi
ismereteink szerint – egyedül az atomenergia ad megbízható fedezetet.
A csernobili baleset utáni sokkhatás erősen mérséklődik és újra atomerőmű-építési szándékot tapasztalhatunk az egész világon.
Az atomerőművi termelés legnagyobb részarányát mutató Franciaország kedvező tapasztalatai után egyre több fejlett ipari országban változik
az atomerőmű-ellenes energiapolitika. Az USA mellett hasonló törekvéseket találunk Európában, Németországban, Svédországban, sőt Olaszországban. A japán példa után Kína, India is jelentős atomerőmű-programot
tervez. Hazánkban a biztató világtendenciák mellett nincs is más alternatíva a selejtezésre megérett, hagyományos erőművek legolcsóbb pótlására, mint a Paksi Atomerőmű 20 éves élettartam-meghosszabbítása.
Ennek logikus folytatása lenne az eleve 4000 MW kapacitásra tervezett
telephely kihasználása és a leggazdaságosabb bővítés megvalósítása.
Ma erre választási lehetőségünk is van. Dönteni kellene, hogy az eredetileg tervezett két 1000 MW-os miniblokk vagy a finn és francia példák
szerint egy 1600 MW-os, legkorszerűbb reaktortípussal létesülő egység
kerüljön beépítésre. Az erős nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező átviteli hálózatunk bármelyik változatra alkalmas, mivel biztosítani képes a
VER stabil üzemét a blokkok váratlan kiesése esetén is.
Befejezésül foglalkoznom kell egy ma még kényes kérdéssel. Bizakodom abban, hogy megváltozik a világon egyedülállóan kialakult magyar vízerőmű-ellenesség. Remélem, hogy a Duna Bizottsággal kötött
és 1948 után 2000-ben ismét törvénybe iktatott államközi szerződésünk
értelmében – a hajózás érdekében – a kijelölt telephelyeken (Gabcikovo,
Nagymaros, Adony, Fajsz) megépülnek a gátak és a duzzasztás megvalósul, annak logikus folytatása lenne a vízerőművi hasznosítás is.
A gátba beépíthető erőművek mindössze 25% minimális többletköltséggel 4 milliárd kWh-val növelhetnék meg a legtisztább, megújuló vízenergiával termelhető villamosenergia-mennyiséget. Ezen elv érvényesítésével
tekintélyvesztés nélküli megállapodás jöhetne létre Szlovákiával és végrehajtásra kerülne a hágai bíróság döntése is.
A fenti gondolatok jegyében kívánom e könyv olvasóinak, hogy sose
érjék meg a kényszerű, tartós áramkorlátozásokat, amelyek elkerüléséért
egész életemben dolgoztam. Az elmúlt fél évszázad közös hazai tapasztalata erre jogos reményt is adhat. Abban mindannyian egyetérthetünk,
hogy a modern társadalomban villany nélkül nem lehet kulturáltan élni.
Ezért kérem, hogy közös erővel támogassák a biztonságos és viszonylag legolcsóbb áramszolgáltatás feltételeinek megteremtéséért fáradozó
energetikusokat. Ennek törvény adta feltételei az iparági társaságok tulajdonviszonyaitól függetlenek és az Európai Unió keretében is biztosítottak.
Remélem, hogy a közcélú villamosenergia-ipar jövőbeli történetírói
ezen kívánságom teljesüléséről tudnak majd beszámolni.

39

E M LÉ K E Z Ü N K − B E M UTATK O Z U N K
Tisztelt Olvasók!
Szakfolyóiratunkban most Dr. Anessini Andorra,
Egyesületünk aktív tagjára, szakfolyóiratunk Szerkesztő Bizottságának tagjára, 25 éven keresztül felelős szerkesztőjére emlékezünk.
Anesini Andor 1923. május
31-én, Budapesten született.
1949-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett gépészmérnöki, 1966-ban a Marx Károly Közgazdaságtudományi
Egyetemen ipari közgazdász
oklevelet, 1969-ben ugyanitt közgazdász doktori címet. Friss diplomásként az
Energiagazdálkodási Intézetben kezdett dolgozni.
Ipari erőművek és kazántelepek tervezése, építésük
művezetése, ipari vállalatok energiaellátásának korszerűsítése tartoztak feladatai közé. 1965-67 között
az Országos Tervhivatalban, 1967-70 között a Magyar Beruházási Bankban az energetikai nagyberuházások (szénbányák, erőművek, kőolaj- és gázipari
beruházások) műszaki és gazdasági vizsgálatával
és előkészítésével foglalkozott. 1970-től 1983-ban
történt nyugdíjba vonulásáig az Országos Kőolaj
és Gázipari Trösztben készítette a fejlesztési tervek
műszaki és gazdasági elemzését, a különböző megvalósulási tanulmányokat. Közéleti tevékenységét
az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesületben
fejtette ki. Fiatal szakemberként részt vett az Egyesület alapításában. Tapasztalta, hogy a fejlődő és nagy
energiaigényű iparban alacsony hatásfokkal hasznosítják az energiahordozókat, s nincs fórum a tapasztalatcserére, a szakmai kérdések megvitatására.
1952-ben kezdeményezője volt az Ipari Energiagazdálkodási Szakosztály megalapításának, vezető szerepet vállal szervezésében és elnökként irányította. A
Szakosztály megalapítását követő néhány hónapon
belül 13 különböző iparági szakterületen – kohászat,
vegyipar, építőanyag-, textil- és papíripar – alakultak
szakbizottságok. A technológiai és az energetikai
szakértők rendszeresen meglátogatták az üzemeket,
megbeszélték az energiagazdálkodással kapcsolatos problémáikat, segítettek a megoldásukban. 1954ben Energetikai Tanácsadó Szolgálatot szerveztek.
Ennek keretében az írásban, vagy szóban feltett kérdések megoldásában segítettek. A rendszeres mérés
bevezetésének segítésére a Szabványügyi Hivatallal
együttműködve elkezdték a mérésre és műszerezésre vonatkozó előírások kidolgozását. 1959-ben
kezdeményezője és több évtizeden keresztül szervezője volt a Nemzetközi Ipari Energiagazdálkodási
Konferenciáknak (NIEK). Az első két itthon rendezett
konferenciát követően különböző országokban szervezett konferenciák sikerét bizonyítja, hogy 1996-ig
15 alkalommal megrendezett konferenciákon 600–
800 résztvevő vitatta meg az aktuális energiagazdálkodási problémákat. Nevéhez fűződik a NIEK nyolc
állandó munkabizottságának megalapítása is, amely
bizottságok a konferenciák közötti időszakban tartották a kapcsolatot és foglalkoztak a felvetődő problémákkal. Szakmai-közéleti tevékenységének eredményeihez tartozik a hőszolgáltató erőművek tervezése
és beruházása, ipari energiagazdálkodás optimalizálása témákban a szakfolyóiratokban, hazai és külföldi
konferenciákon – köztük 1983-ban New Delhiben a
12. Energetikai Világkonferencián – közzé tett dolgozatai. Az I. Ipari Energiagazdálkodási Konferencia
határozati javaslata alapján 1959-ben jelent meg
szakfolyóiratunk jogelődje az „Ipari Energiagazdálkodás”, mely témakörének kibővítését követően 1969től jelenik meg „Energiagazdálkodás” nevén. 1963
óta, egészségi állapotának megromlásáig, 1998-ig
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ellátta a szakfolyóirat felelős szerkesztői feladatát.
Munkahelyi, közéleti és szerkesztői tevékenységét
egyaránt a következetes és lelkiismeretes munka, a
szakmai igényesség, a határidők betartása jellemezte. Ezt várta el munkatársaitól is. Tudott lelkesedni,
s a problémák megoldása érdekében tenni. Hoszszantartó, türelemmel viselt betegség következtében
2003. július 27-én hunyt el Budapesten.
A bemutatkozást és szerepvállalást most, Lukácsi Péterrel és Gerda Istvánnal, a Gáz Szakosztály, illetve a Hőszolgáltatási Szakosztály újonnan
megválasztott elnökeivel kezdjük, Őket követi a bemutatkozók sorában Koós László a Székesfehérvári
Csoport vezetőségének tagja, majd akivel a szervezeti egységek vezetői a gazdasági ügyek kapcsán
biztosan találkoznak, Borsányiné Fazekas Terézia,
egyesületünk gazdasági felelőse.
Lukácsi Péter
Bemutatkozás:
„1999-ben
végeztem a BME Gépészmérnöki karán, mint gépészmérnök, majd 2001-ben a BME-n,
mint
minőségmenedzsment
szakmérnök. Mérnök-közgazdász diplomámat 2005-ben
szereztem a Budapesti Corvinus Egyetemen. 1999től műszaki ellenőrként dolgoztam a FŐGÁZ Zrt-nél.
2006-tól irányítottam az Ipari osztályt, majd az ipari területtel összevont Tervfelülvizsgáló és ellenőrtő osztályt a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.-ben. 2006-2009
között a Nemzetközi Gázunió (IGU) gázfelhasználási
munkabizottság tagjaként a földgáz alapú hűtés és
hőszivattyúzás vizsgálatát végeztem. 2009-2012 között részt vettem az egyszerűsített gázkészülék csere
folyamatát kidolgozó munkabizottságban. 2011-től a
FŐGÁZ Zrt. Létesítményi osztályát vezetem.”
Szerepvállalás: „Fontosnak tartom a taglétszám növelését és a meglévő tagok aktivizálását. Ennek érdelében olyan programok megvalósítása a célom, amely
széles körben tarthat számot érdeklődésre a szakmát
gyakorló szakemberek és a diákság körében is. Az
ETE Gáz Szakosztály egyik legfontosabb feladatának
tekintem a tagok és az iparág érdekeinek képviseletét, ugyanakkor fontosnak gondolom, hogy mindig
szem előtt tartsuk a fogyasztók ésszerű igényeit is.”
Gerda István
Bemutatkozás: „A BME Gépészmérnöki Karán szerzett
épületgépész
szakirányú
okleveles gépészmérnöki,
majd később technológia
menedzser
szakmérnöki végzettséget. Műszaki
fejlesztésben, beruházások bonyolításában szerzett gyakorlati tapasztalatokat. Tervezői tevékenysége kazánházak és kiszolgáló létesítményekre,
távhőellátásra, hőközponti technológiák tervezésére terjedt ki. Felelős Műszaki Vezetői jogosultsága
alapján részt vett energiahatékonysági projektek
kidolgozásában, végrehajtásában, komplex energetikai auditok elvégzésében. Szakirányú előadásokat
tartott és felsőfokú szakmai képzéseknél konzulensként segíti a végzős hallgatók munkáját. 1984.
évtől a távhőszolgáltatás területén először a megyei
táhőszolgáltató vállalatnál, majd a jogutód nyíregyházi közüzemi korlátolt felelősségű társaságnál töltött
be vezető, majd felsővezetői munkaköröket. Szakmai és vezetői, irányítói munkájának elismeréseként
2006-ban a „Nemzeti Minőségi Díj Nagykövete” és az
„Energiagazdálkodásért”, 2008-ban az „Év vállalko-

zója”, 2010. évben „Knuth Károly” díjban részesült.
2012. júliusától a Trendstone Kft. általános menedzsere.”
Szerepvállalás: „A Hőszolgáltatási Szakosztály elnökeként a szakosztály tisztségviselőivel és tagjaival
együttműködve arra törekszem, hogy a 37. oldalon
közzé tett terveinket megvalósítsuk.”
Koós László
Bemutatkozás: „1972-ben az
általános gépipari technikusi
képesítés megszerzését követően a MÁV Székesfehérvári
Fűtőházban kezdtem dolgozni,
majd rövid idő elteltével a 327.
sz. Szakmunkásképző Intézetben helyezkedtem el. 1979-ben az ÉDÁSZ vállalat
Székesfehérvári Erőmű Üzletigazgatóság Erőművi
Osztályán – ma Székesfehérvári Fűtőerőmű Kft.
– vettek fel kazángépésznek. 1984-től kezdődően
vezetőgépészként, az energetikusi szaktanfolyam
elvégzése után 1993-tól energetikusként dolgoztam,
majd 1997-től kezdődően az energetikusi feladatok elvégzése mellet művezetőként irányítottam az
üzemviteli dolgozók munkáját. 2005-től kezdődően
közreműködtem a fűtőerőműbe telepített gázmotorok beüzemelésében. 2012 májusában kineveztek a
Székesfehérvári Fűtőerőmű Kft. műszaki igazgatójává. Részt vettem a Székesfehérvári Önkormányzat
közintézmények energia veszteség feltáró vizsgálatában, ahol javaslatainkkal több millió forint megtakarítási lehetőséget mutattunk ki. 1994 óta vagyok az
ETE Székesfehérvári Szervezetének a tagja, négy
éve küldöttnek választottak.”
Szerepvállalás: „Küldöttként az egyesület küldöttközgyűlésein képviselem az ETE Székesfehérvári
Szervezet tagságát. Aktívan veszek részt az ifjúság
nevelésében, szakmai képzésben kazánkezelő és
kazángépész tanfolyamokon oktatóként.”
Borsányiné Fazekas Terézia
Bemutatkozás: „A Pénzügyi
és Számviteli Főiskolai végzettségem mellett rendelkezem mérlegképes képesítéssel
és adótanácsadói vizsgával.
Pénzügyi-számviteli munkám
kapcsán minden szakágazatban dolgoztam, mint
főkönyvelő, illetve gazdasági igazgató főállásban
és mellékállásban. Néhány példát kiemelve: 1975
és 2005 között a BHG Kunhegyesi Gyára főkönyvelője, a gyógyászati Segédeszközök Kisújszállási
Gyára főkönyvelője, a DATE Mezőtúri Főiskola Tanüzeme főkönyvelője, a Hajnik Károly Közgazdasági
Szakközépiskola gazdasági igazgatója, a Schola
Europa Akadémia főkönyvelője voltam. 2005-től az
ETE könyvelőjeként végzem a pénzügyi, munkaügyi, pályázatfigyelői és egyéb feladatokat, köztük
az éves pénzügyi tervezést, a gazdasági események
könyvelését, szakfeladatokra bontását, a vezetőség
naprakész tájékoztatását a bevételek és költségek
alakulásáról, adóbevallások, időszaki és éves jelentések beadását, mérleg és eredmény-kimutatást
mindenkori számviteli törvénynek megfelelően. Öszszefoglalom és koordinálom a területi szervezetek
és szakosztályok banki és pénzügyi tevékenységét.”
Szerepvállalás: „Érdekesnek és kihívásnak tartom a
munkám. A mindenkori jogszabályokra építve a technikai követelmények alkalmazásával igyekszem az
elvárásnak megfelelni. Élvezettel és szívesen azon
munkálkodom, hogy az ETE mint közhasznú egyesület még sokáig fennmaradjon.”
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HUNYADI Kft.

Szeretettel várjuk!

A k
kiállítás megnyitójának időpontja: 2013. október 30.
Helyszíne: MMKM Elektrotechnikai Múzeum,
1075 Budapest, Kazinczy u. 21.
Bővebb információért, programleírásért, és részvételi szándék jelzésért
várjuk megtisztelő levelét a harminc@hunyadi.hu e-mail címre!
várj

Ame
Amennyiben szívesen hozzájárulna a kiállítás színesítéséhez saját,
a technikatörténet e szegmenséhez kapcsolódó darabjaival,
esetleg a kiállításon nem fellelhető ritkaságokkal tud meglepni minket,
felajánlását köszönettel fogadjuk!

A kiállítás elsősorban a Magyarország villamosenergia hálózatán
alkalmazott fázisjavító berendezések „lelkének”, a vezérlő automatikának
fejlődését mutatja be a Hunyadi Kft. gyűjteményén keresztül, mely 30 éve
gyarapszik e relikviákkal és modern társaikkal.
megnyitón a hazai fázisjavítás kialakulásának neves képviselői
A m
előadások és kötetlen beszélgetések keretében idézik fel az elektrotechnika
előadáso
ezen speciális területének történelmét.

Az MMKM Elektrotechnikai Múzeum és a Hunyadi Kft. együttműködésének eredményeként
megnyitja kapuit egy kulturális és szakmai szempontból is egyedülálló tárlat.

„Retro-tól a modernig”

Egyedülálló technikatörténeti kiállítás

m
u
e
z
ú
kai M

i
t
e
g
r
mene

Ato

MVM Csoport - Energiát adunk a mindennapokhoz

