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http://eit.europa.eu/
Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (European Institute of Innovation and Technology; EIT) létrehozásával az EU megpróbálja egységesíteni az úgynevezett “tudásháromszöget”, vagyis összehangolni az egyetemek, a kutatóintézetek és a vállalatok tevékenységét, lökést adva ezzel az európai innovációnak.
A szakmai munka, tudás- és innovációs közösségek (Knowledge and Innovation Communities, KIC - http://eit.
europa.eu/kics/) keretében valósul meg, ez az egyetemek, kutatóintézetek és az üzleti szféra autonóm partnerségén alapuló stratégiai innovációs hálózat megalkotását jelenti.
Az EIT a KIC-ek felállításával az innovációs akciók menedzsmentjének referenciamodelljét szándékozik kialakítani. 2009 decemberében három KIC-et hoztak létre, ezek a klímaváltozással (Climate-KIC), az energetikával
(InnoEnergy), valamint az infokommunikációval (EIT ICT Labs) foglalkoznak.
Célja, hogy széles körben elérhetővé tegye a klímaváltozás negatív hatásainak csökkentéséhez szükséges szaktudást és elősegítse innovatív termékek, szolgáltatások
piacra jutását.
További információ: http://www.climate-kic.org/; http://climatekic.hu/
Célja:
‒ A kutató intézetekkel, kis- és középvállalatokkal a termelés és energiahatékonyság
növelését eredményező innovációs ötletek megvalósításának és gyakorlatba történő
bevezetésének.
‒ A szakterületen az egyetemi MSc és PhD hallgatók EU-n belüli mobilitásának segítése.
További információ: http://www.kic-innoenergy.com/
Célja: világszinten is áttörő jelentőségű, üzletileg is sikeres termékké vagy szolgáltatássá konvertálható informatikai és kommunikáció-technológiai kutatás-fejlesztési
eredmények létrehozása. Ennek megvalósítását üzletfejlesztési ismereteket is kínáló
MSc, illetve PhD képzés is segíti.
További információ: http://www.eitictlabs.eu/; http://ictlabs.elte.hu/;
http://www.masterschool.eitictlabs.eu/

Integráljuk a magyar kreativitást az európai innovációs folyamatokba!
Kapcsolódjon be Ön is valamelyik KIC munkájába!
Hazai kapcsolattartók elérhetősége: Climate-KIC – laszlo.zentko@negos.hu
KIC InnoEnergy – zsebik@energia.bme.hu
EIT ICT Labs – balint.molnar@ictlabs.elte.hu
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TUDOMÁNY

Hatékonyabb hőszigetelés a hővezetési tényező
bizonytalanságának csökkentésével
Gróf Gyula

okl. gépészmérnök, grof@energia.bme.hu

Az energiahatékonyság növelésének egyik fontos eszköze
a megfelelő szigetelés alkalmazása. A megfelelő tervezés az
alkalmas szigetelés létrehozásának első mozzanata. Ehhez
számos korszerű eszköz áll a tervezők rendelkezésére. Nehézséget jelent ugyanakkor, hogy a számításokhoz felhasznált
inputadatok sokszor ellentmondásosak, illetve ismeretlen a
bizonytalanságuk mértéke, ami az optimálistól eltérő megoldásokhoz vezet a biztonságra törekvés miatt. Komplexebb modell választásával a szigetelő anyagok hővezetési tényezőjét
az alkalmazási körülményekhez jobban igazodó módon lehet
figyelembe venni.
*
Application of the suitable insulating is an important tool for
increasing energy efficiency. The proper planning is the first
phase of the elaboration and various sophisticated techniques
can be used in the design. The contradictions and the unknown
uncertainties of the input data may cause serious difficulties
and resulting non optimal solutions due the intention of the secure solution. Application of more complex model for describing the heat transfer in the insulation may resulting more proper
design by taking into account the real conditions of application.
***
Az energiafelhasználás csökkentésének egyik hatékony módszere az épületek és technológiai berendezések hőszigetelésének
megfelelő kialakítása. Az energiahatékonyság növelése különösen
eredményes lehet, ha magasabb hőmérsékletű terek (szárító alagutak, égető kemencék, hőkezelő berendezések stb.) megfelelő
szigetelésére nagyobb figyelmet fordítunk. A méretezés korszerű
módszere a legtöbb esetben valamilyen szimulációs technika alkalmazása. Az ilyen módszerek alkalmazásának eredményességét
sok esetben csökkenti az inputadatok bizonytalansága, különösen
a szigetelő anyagok öregedésének figyelembevételének nehézkessége, ugyanis egyedül talán a sűrűség változás az, ami becsülhető.
A másik fontos tényező különösen higroszkopikus anyagoknál a
nedvesség tartalom, de ennek hatásával ehelyütt nem foglalkozunk.

1.ábra. Üveggyapot mért hővezetése a vastagság és sűrűség függvényében [1]

Az 1. ábra szerint a növekvő vastagsággal a bizonytalansági
sáv növekszik. Érdekes kérdésként merülhet fel, hogy az azonos
anyagból készült vékonyabb lemezek egymásra helyezésével vajon
jobb hőszigetelést nyerünk-e, mint az egyetlen homogén vastagabb
réteggel? Ha a réteghatárok a szigetelésben lévő gáz számára átjárhatók, a válasz nemleges, ellenkező esetben valószínű. A pontos
választ csak a gázfázis konvekciós hatásának elemzésével tudjuk
megadni. A mérés során eltérő eredményeket kapunk a felülről fűtött, illetve az alulról fűtött elrendezésre is. Ezért célszerű vízszintes
szigetelések tervezésénél a szigetelésbeli gázfázis konvekcióját
figyelembe venni, ami majd látjuk később, hőmérsékletfüggő hővezetési tényezővel való számolást jelent.
A mérési eredményekből származó elkerülhetetlen szórás (bizonytalansági sáv) kérdésének egyik lehetséges kezelése lehet, ha
nagyszámú mérési eredmény áll rendelkezésre. Ekkor egy adott
paraméter (pl. a sűrűség) függvényében empirikus összefüggést
is megállapíthatunk és az így megállapított összefüggésnek ismert
lesz az alkalmazhatósági tartománya és becsülhető az elkövetett
hiba is [2] amit a tervezésnél figyelembe vehetünk. A 2. ábra expandált polisztirol (EPS) hővezetési tényezőjére vonatkozó, mintegy
1340 mérési eredményt mutat. A szerzők statisztikai módszerek alkalmazásával a sűrűségtől függő és független hővezetési tényezőjű
kategóriákba sorolták a szigetelő anyagokat.

Mérés és feldolgozás
A hővezetési tényező mérésére hőszigetelő anyagok esetében széles körben az un. „guarded hot plate” módszert alkalmazzuk. Ennek
lényege, hogy a mintába „beáramló” hőt biztosító fűtőlap kompenzáló fűtésekkel határolt, így a bevezetett energia elvileg csak a mintán
keresztül tud távozni. Létezik egy oldalas és két oldalas változata
és különböző méretű és vastagságú minták mérésére alkalmas berendezések vannak. A mérőkészülékek konstrukciós alapelve nem
sokat változott, de a 3D szimulációs módszerek hatékony termikus
analízist, kifinomult megoldásokat eredményeztek. Mindez persze
nem jelent automatikusan kisebb bizonytalanságot, csak megbízhatóbb adatokat. A korábbi eredményeket felülvizsgálva például az
US NIST [1] riportja az igen alacsony sűrűségű üveggyapot szigetelőanyagokra vonatkozó adatokat pontosította.

2

2.ábra. Az EPS hővezetési tényezőjének változása
a sűrűség függvényében [2]
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Az egyes anyagokra vonatkozó, feldolgozott adatok száma igen
széles skálán mozog. Legkevesebb 13 adat (OSB lemez), a legtöbb
3870 (EPS) volt. A mérési eredmények alapján a regresszióhoz felhasznált modellben három paramétert alkalmaztak:

λe = a + b ⋅ ρ +

c

(1)

ρ

A vizsgálatok alapvető célja, hogy a sűrűség függvényében jól
definiált általános középértéket számító összefüggést állapítsanak
meg az egyes anyagok hővezetési tényezőjére. A szerzők egyetlen hőmérsékletre vonatkozó (10 °C) eredményeket adtak, ami az
épületszigetelések területén megfelelően alkalmazható. A súlyozott
LNK alkalmazásával meghatározott átlagérték függvény mellett a
sűrűségtől függő szórástartományt is meghatározták. Az eredményeket az 1. táblázat foglalja össze, a sűrűségtől függetlennek dek1.táblázat. Különböző anyagok hővezetésének sűrűség függése [2]
λ = a + b ⋅ ρ + c ⋅ρ −1
Megnevezés

Sűrűség
tartomány
kg/m3

σ = d + e⋅ ρ + f ⋅ ρ −1

Polisztirol

Szálerősítésű
poliészter

λ

2.4938E-02

6.0277E-05

1.7715E-01

σ

9.8035E-04

-7.6747E-06

9.2490E-03

λ

2.4507E-02

6.7134E-05

2.2057E-01

σ

2.3017E-03

0

0

Kőzetgyapot
(hőáram ┴ rostokra)

λ

2.6105E-02

5.5757E-05

2.4986E-01

σ

1.5692E-03

0

0

Üveggyapot

λ

2.6162E-02

4.0456E-05

1.5633E-01

σ

1.0289E-03

-4.3390E-06

1.4198E-02

λ

1.8558E-02

1.8751E-04

0

σ

1.7104E-03

0

0

Üveghab (zárt
cellás)
OSB tábla
(wood chip)
Farostlemez
(wood fibre)
Farostlemez
(wood wool)
Természetes gyapjú

Pamut

Parafa lemez

Perlit lemez

Cellulóz rost
(kitöltésre)

λ

1.4861E-02

1.3912E-04

0

σ

6.5618E-03

0

0

λ

3.0326E-02

7.0010E-05

0

σ

1.5488E-03

0

0

λ

1.8926E-02

1.2672E-04

0

σ

6.9265E-03

0

0

λ

2.8255E-02

3.3199E-06

2.1625E-01

σ

1.5710E-03

0

0

λ

2.8809E-02

6.5536E-05

1.2381E-01

σ

6.8765E-04

1.5449E-05

1.0214E-02

λ

3.4328E-02

5.2117E-05

0

σ

1.4996E-03

0

0

λ

4.4389E-02

3.2159E-05

0

σ

1.1231E-03

0

0

λ

2.6346E-02

1.3611E-04

2.0896E-01

σ

1.0309E-03

1.8700E-06

2.3895E-03

Polisztirol
(CO2)

λ

0.034

−

−

σ

0.0015

−

−

Poliuretán hab
(pentán)

λ

0.0295

−

−

σ

0.0013

−

−

Kasírozott
poliuretán (pentán)

λ

0.0246

−

−

σ

0.0012

−

−

Poliuretán
CO2

λ

0.0291

−

−

σ

0.0042

−

−

Fenol hab

λ

0.0287

−

−

σ

0.0025

−

−
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8 − 58
11 − 44
13 − 241
8 − 150
100 − 188

309 - 681

100 − 298
260 − 719
11 − 93
11 − 60
76 − 307
134 − 207
17 − 115
31 − 50
28 − 50
29 − 40
27 − 114

larált hővezetési tényezőjű anyagokra vonatkozó adatokat az utolsó öt sorban találjuk. A hővezetési tényező hőmérsékletfüggésének
(konvekció és sugárzás a szigetelésben) figyelembevételére lehetőséget kínál az, ha az (1) összefüggésben szereplő konstansokat
a hőmérséklet függvényének tekintjük. Az alkalmazható hőmérsékletfüggés megállapításával a következő fejezet foglalkozik.

Hőtranszport modell

Az energia térbeli terjedésének (hőtranszport) leírására alkalmazott
módszertani fogás, hogy a hővezetést, a hőszállítást és a hősugárzást elkülönítjük, mint elemi hőterjedési módokat. A nagy porozitású anyagok kedvező tulajdonságaik miatt az egyik leggyakrabban alkalmazott hőszigetelők. Ezekben az anyagokban éppen
a kedvező tulajdonságukat okozó porozitás miatt mindhárom hőterjedési mechanizmus hozzájárul a hőtranszporthoz. Az egyszerű
hővezetésként való számítás előnyét megtartva, a gyakorlatban ún.
effektív hővezetési tényezővel számolunk, azaz a számításokban a
konvektív és a sugárzásos hőtranszportot is tartalmazza az effektív
hővezetési tényező λe:
λe = λ s + λ r +λ g

(2)

λs a szilárd fázis hővezetését jellemzi
λr a sugárzásos hőtranszportot jellemzi
λg a gáz fázis hőtranszportját jellemzi
A fenti felbontás hátterében az áll, hogy a hőmérséklettől függő
hőtranszport leírás függvényét és paramétereit meghatározzuk, és
a mérési eredmények feldolgozásával a szigetelés fizikai jellemzői
és az effektív hővezetési tényező közötti kapcsolatot megállapíthassuk.
A szilárd fázis hővezetéséről természetes módon feltételezhetjük, hogy arányos a hőszigetelő anyag ρe átlagos sűrűségével:

λs = A ⋅ ρ e

(3)

Az A együttható a szilárd hővezetés részarányát jellemző menynyiség.
A sugárzásos hőtranszport T4-vel arányos. Gyakori fogás, hogy
a hőtranszport leírásnál egy operatív hőmérséklettel (vagy hőmérséklet különbséggel) elosztva a leíró egyenletet egy harmadfokú
kifejezést kapunk eredményül. Így a sugárzás hővezetéshez való
hozzájárulását is célszerűen egy harmadfokú taggal vesszük figyelembe:

λr = B ⋅

T3

ρ

(4)

A B együttható a sugárzás részarányát jellemzi a hőtranszporton
belül. A sűrűségtől való fordított arányosság feltételezése könnyen
magyarázható. Nagyobb sűrűségű anyagnál a porozitásból származó terek hősugárzásbeli szerepe csökkenő.
A szilárd fázist kitöltő gáz hőtranszportban betöltött szerepe öszszetett. A gáztest saját hővezetése a gázfázis konvekciójával együtt
vesz részt a hőtranszportban. Elfogadott közelítésként a gáztest
hőtranszportját leíró egyenértékű hővezetésről feltételezhető, hogy
lineárisan függ a hőmérséklettől:

λ g = (C ⋅ T + D) ⋅ λ g0

(5)

19 − 45

3

Gróf Gy.: Hatékonyabb hőszigetelés a hővezetési tényező bizonytalanságának csökkentésével
A C és D együtthatók a gáztest hőtranszport jellemzői, a λg0 a
gázfázis nyugalmi hővezetési tényezője referencia hőmérsékleten.
A porózus hőszigetelő anyag effektív hővezetése tehát a hőmérséklet és a sűrűség függvényében így írható fel:

λe = A ⋅ ρ +

B

ρ

⋅T 3 + ( C ⋅T + D) ⋅λ g 0

(6)

Az (6) egyenlet azt is jelentheti, hogy a hőszigetelő anyagok
effektív hővezetése nagyon kis sűrűségű tartományban növekedik
az A és B tényezők egymáshoz viszonyított áranyának megfelelően
alakul a szélsőértéke a hőmérséklet függvényében.
Alacsony sűrűségű (nagy porozitású) anyagok esetében a sugárzásos egyenértékű hővezetési tényező és a sugárzási tulajdonságok közötti kapcsolat [2]:
16 n σ 3
T
3β

λr =

2

(7)

Ahol az n a sugárzásra vonatkozó törésmutató (refrakciós index), β az elnyelődési tényező σ a Stefan-Boltzmann állandó.
A (4) és a (7) egyenletek alapján kaphatjuk a következő összefüggést, ami a sugárzási és fizikai tulajdonságok egyfajta összekapcsolását jelenti:
b=

β 16n2σ
=
ρ
3B

(8)

Ezzel az átrendezéssel, a minta vastagsággal arányos elnyelése (β) és az átlagos sűrűség hányadosaként kapott mennyiség a
térfogatra vonatkozó elnyelést fejezi ki, azaz a sugárzás térfogati
csillapításának tényezőjeként interpretálható (b). Az effektív hővezetési tényező mérésből nyerhető B mennyiség meghatározásán
keresztül értéke a (8) egyenlettel meghatározható [5].
A hőszigetelő anyag gázfázis nélküli hővezetési tényezőjét vákuum kamrában megmérve, az lényegében λ−λg különbséget meghatározását jelenti:

λ v = λ − λ g = A ⋅ρ +

B

ρ

T3

(9)

Az ilyen mérések kiértékelésekor x-y koordinátarendszerben
ábrázolva a mérési eredményeket úgy, hogy az x = T3 és y = λ−λg
a B/ρ és az Aρ állandókat a mérési pontokra illesztett regressziós
egyenes meredeksége és az y tengelymetszete adja meg. A méréseket különböző sűrűségű, de azonos anyagú mintákon megismételve az A és B együtthatók értékét is megkapjuk.
Az atmoszférikus állapotra vonatkozó hővezetési tényező öszszefüggés egy másik átrendezésével a vákuumban mért λv felhasználásával nyerhetjük a következő összefüggést:

λ − λv
= C⋅T + D
λg

λe = A ⋅ ρ +

B

ρ

⋅ T 3 + λ lev + E

(11)

Az atmoszferikus mérések során nyert hővezetési tényező adatokat a hőmérséklet függvényében úgy ábrázolva az x-y koordináta rendszerben, hogy x = T3 és y= λ−λlev a nyert pontokra fektetett
regressziós egyenes meredeksége és az y tengelymetszete a B/ρ
és az Aρ + E állandó értékeket jelentik. Több különböző testsűrűség melletti mérési eredmény ismeretében a tengelymetszetekre
a sűrűség függvénye szerinti lineáris regresszióval az A és az E
konstansokat nyerjük eredményül. Az E értékének fizikai interpretációja az együttes szilárd/szilárd érintkezési hőellenállással arányos
mennyiség. (Ez utóbbival kapcsolatosan érdemes megjegyezni,
hogy rövidebb szálak, azaz több kontaktus, a hővezetési tényező
csökkenését kell, hogy eredményezze.)
A fizikai megfontolások szerint konstruált (6) egyenlet előnye,
hogy a mérési eredményekből nyert együtthatókhoz fizikai jelentés
társul. Ennek megfelelően sokkal használhatóbban írja le a hővezetési tényező hőmérséklet és sűrűség függvényét, mintha pusztán
csak a legkisebb négyzetek módszerével keresnénk megfelelő öszszefüggéseket a mérési eredményekhez. Az egyes mechanizmusokat megjelenítő tagok ismeretében a hőszigetelésben létrejövő
hőtranszport leírása sokkal pontosabb. Azt is célszerű megjegyezni,
hogy az alkalmazási hőmérséklet függvényében a hővezetési tényezőnek minimuma van a sűrűség függvényében. Ha más fizikai
korlátok nincsenek, akkor a hőtranszport minimalizálásához a határsűrűségű szigetelést célszerű alkalmazni. Mivel a minimum környezetében a hővezetési tényező értéke nagyon keveset változik,
így a határsűrűség értékének pontos betartása ugyan nem kritikus,
de durva beépítési eltérés (pl. jelentős tömörítés) a méretezettnél
nagyobb hőtranszportot is eredményezhet. Nagyon kis sűrűségű
hőszigetelések esetén a szigetelés sűrűség eloszlásának inhomogenitása okozhat lokálisan alulszigetelt keresztmetszeteket.
A [5] szerint a kőzetgyapotra (12) és timföld paplanra (13) nyert
összefüggések:

(10)

A hőmérséklet függvényében ábrázolva a (10) egyenlet baloldalán álló hányadost, a regressziós egyenes meredeksége és az y
tengelymetszete éppen a C és D együtthatókat adják ki.
Összefoglalva tehát egy adott hőszigetelés kiképzésénél az effektív hővezetési tényező meghatározásához a hőmérséklet függvényében vákuum és atmoszférikus kondíciók melletti mérésekből
tudjuk meghatározni azokat az együtthatókat melyekkel a tervezők
a beépítés körülményei (beszerelési állapot sűrűsége és az alkalmazás hőmérsékletviszonyai) szerint tudják meghatározni a számításokhoz, szimulációkhoz szükséges effektív hővezetési tényezőt.
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Az nyilvánvaló, hogy a vákuum kondíciók alatti mérések nem
egyszerűek és költségesebbek, mint az egyszerű atmoszferikus
mérések. A valóságos folyamatokat és körülményeket pontosabban
leíró modell alkalmazása a méretezésben fontos jelentőséggel bír,
hogy a tervezési folyamatban valóban energia és költséghatékony
megoldást hozzunk létre.
Limitált hőmérséklethatárok esetén, például ha a környezeti
hőmérséklettől való eltérés 20-40K-nél kisebb, a hőmérsékletfüggő konvekciós hőtranszport helyett egy állandó értéket alkalmazva
nem követünk el jelentős hibát és a nyitott pórusú rendszereknél
a környezeti levegő hővezetési tényezőjével vehetjük figyelembe a
gázfázis hővezetését a következők szerint:

λ = 3.1⋅ 10−5 ⋅ ρ +

λ = 1.1⋅ 10−5 ⋅ ρ +

1.6 ⋅10−8

⋅ T 3 + λ lev ⋅ (1 −1.1 ⋅10 −5 ⋅T )

(12)

⋅ T 3 + λ lev ⋅ (1.4 − 4.4 ⋅ 10− 5⋅ T )

(13)

ρ

1.3 ⋅10 −8

ρ

Az üveggyapot szigetelésre nyert összefüggés [6] szerint:

λ = 5.2⋅ 10−5⋅ ρ +

1.3 ⋅10−8

ρ

⋅ T 3 + λ lev − 0.004

(14)

A (11), (12) és (13) egyenletekben a hőmérséklet K-ben helyettesítendő és a λlev a nyugvó levegő hővezetési tényezője a szigete-
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Gróf Gy.: Hatékonyabb hőszigetelés a hővezetési tényező bizonytalanságának csökkentésével
lés középhőmérsékletén. A (14) összefüggés mintegy 350 K-ig alkalmazható, mert a kitöltő gáz (a gyakorlatban praktikusan levegő)
konvekciója nincs figyelembe véve.
A közölt összefüggések és a mérési eredmények egyezőségét
mutatják a forrás irodalmakból származó ábrák.

A timföld paplan hővezetése [5]

A kőzetgyapot hővezetése [5]

Az üveggyapot hővezetése [6].
A (12)…(14) egyenletekkel definiált hővezetési tényezőkkel való
méretezés annyival bonyolultabb az állandó hővezetési tényező
esetéhez képest, hogy a szigetelés középhőmérsékletét előre nem
tudjuk, így azt sorozatos közelítéssel (iterációval) kell megoldani,
hogy a hőáram, a szigetelés középhőmérséklete és a szigetelés
hővezetési tényezője megfelelő értékű legyen.

Összefoglalás
Hőszigetelések méretezésére az egyszerű kézi számításoktól az
összetett szimulációs eljárások alkalmazásáig széles eszköz spektrum áll rendelkezésünkre. Akármilyen módszert is választunk, az
eredményeinket befolyásolni fogja a felhasznált inputadatok minősége. Célszerű a tervezőnek egy adott szigetelőanyag esetén a hővezetési tényező értékét több forrásból ellenőrizni, figyelembe venni
a beépítés utáni testsűrűség és hőmérséklet viszonyokat egyaránt.
A nagyszámú tesztmérések és transzport modell alapú összefüggések alkalmazását célszerű előnyben részesíteni a táblázatokból
való egyszerű állandó érték kiolvasásával szemben.
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Magyarország első a széndioxid kvóta-kiosztásban
Az Európai Unió 28 tagállama közül elsőként osztott ki ingyenes európai
széndioxid kvótát Magyarország 11 villamosenergia-termelő létesítménye
számára 2013. november 26-án. Az ingyenes kvóták rendkívül fontos szerepet játszanak hazánk villamos-energia szektorának modernizációjában, és
újra megteremtik a közösségi jogbiztonságot az EU Emisszió-kereskedelmi
Rendszerében.
Az Európai Unió Emisszió-kereskedelmi Rendszer 2013-2020-ig tartó
kereskedési időszakában a széndioxid-kvóták kiosztásukat követően bármikor szabadon felhasználhatóak kibocsátások ellentételezésére, vagy kereskedésre a teljes időszak során. Magyarország a tagállamok közül elsőként
véglegesítette a villamosenergia-szektorának korszerűsítését segítő ingyenes kvótakiosztási tervét (derogáció) az Európai Bizottsággal, és hajtott
végre ingyenes kiosztást a létesítmények számára.
A villamosenergia-derogáció a kiosztott több mint 6 millió egység révén
közel 8,8 milliárd forintnyi forrást teremthet két rendszerszintű beruházás
finanszírozására Magyarországon. Segítségével megvalósulhat a Magyar
Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. intelligens hálózati mintaprojektje (okos mérőhálózat), és a Magyar Gáz Tranzit Zrt. magyar-szlovák interkonnektor földgázvezeték Vecsés és Balassagyarmat közötti szakaszának megépítése.
Az okos mérőhálózat lehetővé teszi az energiafogyasztásoknak a fogyasztó saját döntésén és automatikus beavatkozásokon alapuló időbeli
optimalizálását. Javítja az információáramlást a villamosenergia-rendszer
és az egyéb energiarendszerek szereplői között, lehetőséget teremt az
interaktivitásra, mindezzel nemzetgazdasági szinten versenyképesség-javulást eredményez. A megújuló energiatermelő egységek kapacitásainak
növekedésével csökken a külső forrásból származó energiahordozóknak
való kitettség.
Az interkonnektor beruházás megvalósításával a magyarországi földgázpiacon új beszerzési források jelennek meg, ami jobb pozícióhoz segítheti a vásárlókat. A fejlesztés kedvező hatással lesz a szállítási díjakra, hozzájárul a földgáz árának csökkentéséhez. A vezeték az észak-déli
gázfolyosó részeként hazai és nemzetközi ellátás-biztonsági és stratégiai
célokat szolgál.
Magyarország ezzel a lépéssel elsőként bizonyította Európában, hogy
a villamosenergia-szektor rendszerszintű fejlesztése mintaprojektek révén
kiemelt cél. Ebben több más tagállamot is megelőz, amelyek nemhogy kvótabevételeik 50 százalékán felül költenének kibocsátás-csökkentő mintaprojektek fejlesztésére ‒ ahogyan Magyarország most teszi ‒ hanem teljes
kvótabevételeiket a költségvetésükbe irányítják. A kibocsátási egységek
gyors kiosztását a kapcsolódó európai parlamenti és tanácsi irányelv magyar jogrendbe való átültetése, a tárca kiemelkedő érdekérvényesítése és
megfelelő szakértői hozzáállása tette lehetővé.
Az Európai Bizottság táblázata a magyar átmeneti ingyenes kibocsátási egységek kiosztására vonatkozóan: http://ec.europa.eu/clima/policies/
ets/cap/auctioning/docs/process_overview_10c_en.pdf
A témával kapcsolatban további információ az alábbi honlapon érhető el:
http://klima.kormany.hu/tajekoztatas-a-2003-87-ek-europai-parlamenties-tanacsi-iranyelv-10c-cikke-szerinti-kerelem-europai-bizottsag-altalielfogadasarol
(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommunikációs Főosztály)
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A hazai hőerőművek szerviz szerződései
Döbrösy Antal

okl. gépészmérnök, antal1.dobrosy@t-online.hu

A cikk ismerteti a karbantartási stratégiák fejlődését, a hőerőművek
retrofit és repowering projektjeinek a sajátosságait, azok hazai finanszírozási módját, a retrofit projektek kivitelezésének a folyamatát és
az EPC szerviz szerződésekben szabályozandó kérdéseket.
*
The article outlines the development of the maintenance strategies,
the features of the retrofit and repowering projects of the thermal
power plants, their domestic financing manner, the execution process
of the retrofit projects, and the terms and conditions to be regulated
in the EPC service contracts.
***
Amikor még a gőzgépek által hajtott generátorok szolgáltatták a villamos
energiát a gépkezelők egyúttal karbantartók is voltak, hiszen az akkori technikai színvonal a gépek állandó felügyeletét és gondozását igényelte. Innen
indultak fejlődésnek a karbantartási stratégiák. Karbantartási stratégia alatt
azokat az elveket kell érteni, amelyek meghatározzák a berendezések karbantartásának célját, előtervezését, az elvégzendő munkák volumenét és
azok végrehajtásának, ellenőrzésének, dokumentálásának módját. A klaszszikus felosztás három karbantartási stratégiát különböztet meg:
• a Meghibásodásig Üzemeltetés és Hibajavító Karbantartás (Failure
Based Corrective Maintenance, FBCM), mely az 50-es évek elejéig
volt az elfogadott karbantartási stratégia;
• a Tervszerű Megelőző Karbantartás (Preventive Maintenance, PM),
röviden TMK, melyet Magyarországon egy 1952-es minisztertanácsi rendelet vezetett be. Ezt követően 1953. január 1-jén alakult
meg a villamosenergia-ipar TMK igényeit kiszolgáló Erőmű Javító
és Karbantartó Vállalat;
• az Állapotfüggő Karbantartás (Condition Based Maintenance,
CBM), mely az erőműveinkben a rendszerváltást követően honosodott meg.
A fenti karbantartási stratégiák lényege az alábbiakban foglalható össze:
• A hibajavítás a berendezés csökkent értékű vagy meghibásodott
alkatrészeinek, részegységeinek anyagkárosodási-, tervezési-,
anyagminőségi-, gyártási hibáinak, valamint a természetes elhasználódás folytán, továbbá a nem tervezett külső hatások miatt bekövetkezett rendellenességek kiküszöbölését, illetve a berendezés
egésze üzemképességének a helyreállítását jelenti.
• A karbantartás azoknak a tevékenységeknek az összessége, melyeket a berendezések megbízhatóságának, üzemképességének
és rendeltetésszerű használhatóságának fenntartása érdekében el
kell végezni.
• A TMK alapgondolata az, hogy sokkal jobb a meghibásodást megelőzni, mint bekövetkezése után a problémát megoldani. A TMK
egy merev ciklusrendű karbantartási stratégia, melynek keretében
általában a gyártóművek előírásai szerinti alkatrész cseréket, kis-,
közép- és nagyjavításokat, továbbá az időszakosan (naponta, hetente stb.) végrehajtandó egyéb műveleteket végzik el függetlenül
attól, hogy észlelnek-e meghibásodást.
• Az állapotfüggő karbantartás során a berendezések műszaki
megbízhatóságát közel eredeti szintre állítják vissza, vagyis működés szempontjából a nagyjavítást követően a berendezés tulajdonságai közelítenek az újszerű állapot sajátosságaihoz. A nagyjavítás
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jelenti a berendezés szétszerelését, a szétszerelt részegységek és
a kiszerelt alkatrészek állapotfelmérését és hiba-felvételezését, a
helyszíni és gyári javításokat, továbbá az összeszerelést cserélt, javított és változatlan állapotban visszaépíthető alkatrészekkel, részegységekkel. Az állapotfelmérést az adott berendezésre kidolgozott
program szerint kell kivitelezni. Megjegyzendő, hogy az állapotfelmérés alapján csak középtávú, általában a következő nagyjavításig
terjedő előrejelzés készíthető. Hosszú távú prognózis kidolgozásához maradék élettartam számítás is szükséges, mely a tartósan
magas hőmérsékleten üzemelő, ezért véges élettartamra méretezett alkatrészek és részegységek múltbeli üzemviteli igénybevétele miatti kúszás okozta anyagkárosodását és az alacsony ciklusú kifáradásból számított kimerülése halmozott mértékét, vagyis
az aktuális teljes anyagkárosodást kalkulálja és állapítja meg. Az
energetikai gépgyártásban az állapotfüggő karbantartást támogató
legfontosabb vizsgálati eljárások: a szemrevételezés, a geometriai méretellenőrzés, az endoszkópos ellenőrzés, a mágnes poros-,
a folyadékbehatolásos- és az örvényáramos repedésvizsgálat, az
ultrahang vizsgálat, a fémek anyagszerkezetének ellenőrzése replika vizsgálatokkal, a rezgésdiagnosztika, a hőkamerás vizsgálat, a
kémiai analízis és a különféle hőtechnikai mérések.
Az erőművek esetében egy sajátos, az élettartam növelését célzó
karbantartási stratégia terjedt el, amely ötvözi a merev ciklusrendű és az
állapotfüggő eljárást. A maradék élettartam számításokat és annak eredményét verifikáló replikavizsgálatok ismeretében az eredeti gyártómű képes ajánlásokat kidolgozni az üzemvitel gazdaságosságának növelésére,
továbbá javaslatot tenni, hogy a TMK során milyen célzott replika vizsgálatokat kell elvégezni annak érdekében, hogy megállapítsák, hogy mely alkatrész, részegység kimerülése ért már el olyan mértéket, hogy cseréje a
következő javítás során szükségessé válik.
A szakirodalom a közelmúlt évtizedekben a fentiekben tárgyalt klasszikus felosztáson túlmenően számos új karbantartási stratégiát is definiált,
melyek közül a legismertebbek:
• a Megbízhatóság Központú Karbantartás (Reliability Centred
Maintenance, RCM);
• a Kockázat Alapú Karbantartás (Risk Based Maintenance, RBM);
• a Teljes körű Hatékony Karbantartás (Total Productive Maintenance,
TPM).
Az energetikai gépgyártók mégsem ebbe az irányba fejlesztették szolgáltatásaikat, ugyanis felismerték, hogy az erőművek elvárásai alapvetően
megváltoztak, nevezetesen általában nem a berendezések eredeti állapotának fenntartása, megőrzése a céljuk, hanem a piaci viszonyokhoz alkalmazkodva a berendezések funkcióváltását igénylik. Nem az számít tehát,
hogy mire tervezték eredetileg az egyes berendezéseket hanem, hogy mi
az a funkció, amit megkövetelnek tőle, tehát nem az állapotmegőrzés a
lényeg, hanem a funkcióváltásra és annak megőrzésére tolódik a hangsúly.
Az ilyen projektek alapvetően két csoportra oszthatók: a retrofitra (korszerűsítő felújítás) és a repoweringre (teljesítménynövelő korszerűsítés). Mivel
ezek a feladatok már nem sorolhatók a hagyományos szolgáltatások úgymint a tartalékalkatrész szállítás, az üzemzavar elhárítás, a rendkívüli javítás, a diagnosztika, a kis-, közepes- és nagyjavítás fogalomkörébe, ezért
az erőművi berendezések tradicionális karbantartását, továbbá a retrofit és
repowering feladatokat együttesen erőmű szerviznek nevezik.
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Döbrösy A.: A hazai hőerőművek szerviz szerződései
A retrofit projektek célja a funkcióváltás mellett az erőművek versenyképességének a növelése, a termelés hatékonyságának a javítása. Ezen
célkitűzések elérésének leggyakoribb módozatai: a teljesítmény növelése,
a tüzelőanyag-fogyasztás csökkentése, az üzembiztonság és megbízhatóság fokozása, az üzemviteli rugalmasság javítása, az emissziós értékek
redukálása, az élettartam meghosszabbítása és az üzemeltetői létszám
minimális szintre szorítása. A retrofit projektek a szerződés tárgyát képező berendezésektől függően igen sokrétűek. A retrofit tárgya többnyire az
erőmű egyik főberendezése, így a kazán, a gőzturbina, a turbógenerátor,
de tárgya lehet a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelést célzó
rendszerek telepítése és kiterjedhet az erőmű egészére (pl. az irányítási
rendszer korszerűsítésével vagy cseréjével az automatizálási szint növelése, vagy az üzem teljes automatizálása.) Ma már a szerviztechnológia
alkalmas arra is, hogy működés közben diagnosztizálja a berendezések
működését. Ez az eljárás különösen elterjedt a forgógépek esetében, mikor
is a dinamikai változások értékelését online módon a szerviz vállalkozás
erre specializálódott központjában végzik és tesznek ajánlást az üzemeltető részére a javasolt intézkedésekre.
A repowering alatt általában a gőzciklus gáz körfolyamattal történő kiegészítését értjük, melynek többféle változata létezik. Hazánkban, a Dunamenti Erőműben egy teljeskörű, míg a Mátrai Erőműben egy teljesítményfokozó repowering valósult meg. Teljeskörű repowering során a gőzkazánt
teljes egészében lecserélik egy gázturbinával és egy több nyomásszintű
hőhasznosító kazánnal, melyhez illesztik a meglévő gőzturbinát és tápházi
berendezéseket, míg a teljesítményfokozó repowering lényege az, hogy
valamennyi főberendezés megmarad és melléjük telepítenek egy gázturbina/hőhasznosító kazánegységet, mely átkapcsolható üzemmódban részben vagy egészen kiváltja a nagynyomású előmelegítőket és ezáltal a gőzturbinában hátraömlő gőzmennyiség és a kiadott teljesítmény is növekszik.
Az elmúlt időszak hazai gyakorlata szerint az erőmű vállalatok a retrofit
és repowering projekteket szerződéses csomagokra bontották, generáltervezőt nem alkalmaztak, legfeljebb csak projektmenedzsment szolgáltatásokat igényeltek a kiválasztott mérnökirodától. EPC szerződéses csomagok esetén a megrendelővel szemben több közreműködő között oszlik
meg a projekt eredmény egészével (teljesség, működőképesség, minőség,
teljesítmény stb.) és a megvalósítás időtartamával (határidő) összefüggő
felelősség és kockázat. Így minden közreműködő csak a saját vállalásának határáig tartozik felelősséggel és visel kockázatot, aminek következtében a megrendelőre hárul az eredmény és az időtartam egészéért
viselendő felelősség és kockázat. Az egyes berendezésekre külön-külön
kötött EPC szerződéseket egyfelelősségű szerződéseknek nevezzük.
A továbbiakban a meglévő hazai erőművek retrofit és repowering
projektjei egyfelelősségű EPC szerviz szerződéseinek a legfontosabb sajátosságait tárgyaljuk. Megjegyezzük, hogy míg az új hőerőművek megvalósítására vonatkozó fővállalkozási EPC szerződésekre számos mintadokumentáció áll rendelkezésre (pl. FIDIC, ENAA, ICC, ORGALIME),
addig ilyen modellek a hőerőművek szerviz szerződéseire nem terjedtek el. Az új hőerőművek létesítésének és a meglévő erőművek szerviz
szerződéseinek lényegi különbözősége abból adódik, hogy míg új erőmű
esetén kizárólag új berendezések szállítására kerül sor, addig a szerviz
munkáknál új és felújított berendezések és alkatrészek, továbbá javított
részegységek szállítása és a helyszínen maradó részegységek vizsgálata,
javítása tartozik a vállalkozás terjedelmébe.
A repowering projektek szerződései igen változatosak. Egy gőzerőmű
teljes körű repoweringje esetében például teljesen más szerződéses feltételeket kíván meg a meglévő berendezések bontása, a munkaterületek
előkészítése, a gázturbina/hőhasznosító kazán és a villamos teljesítmény
kivezetésének létesítése, valamint a turbogépcsoport adaptálása a gázciklushoz. A feladatok különbözősége miatt az adott beruházáson belül

ENERGIAGAZDÁLKODÁS

54. évf. 2013. 6. szám

fellelhetőek az új berendezések létesítésére vonatkozó megállapodások
és e megállapodások szigorú követelményeivel összehangolt különféle
erőmű szervizszerződések.
Az EPC szerviz szerződés általában egy új erőmű létesítési szerződésének adaptációjával készül. Míg egy repowering projekt új berendezéseinek beszerzésére és a megmaradó berendezések (például a
turbogépcsoport) átalakítására versenytárgyalást írnak ki, addig a retrofit
projektek szerződéskötése általában tárgyalásos eljárással történik. Alapvető különbség a versenytárgyalásos és a tárgyalásos eljárások szerződései között, hogy míg versenytárgyalás esetén a szerződéses okmányok
a megrendelő ajánlati felhívásának, a vállalkozó által készített ajánlatnak
és a felek közti egyeztetéseknek a dokumentumaiból állnak össze, melyek
között ellentmondások lehetségesek és ezért a szerződéses okmányoknak
egy prioritási sorrendjét kell felállítani, addig a tárgyalások eredményeként
létrejött szerződés és mellékletei egy összefüggő egészet alkotnak, azokat egészükben kell értelmezni. A tárgyalásos eljárással megkötött szerződések egyszerű felépítéséből adódóan a projekt megvalósítási fázisában
a felek között a szerződés értelmezéséből fakadó konfliktusok elenyészőek a versenytárgyalás keretében odaítélt bonyolultabb szerződésekhez
képest. Ez azért is lényeges kérdés, mert a konfliktuskerülés nem sajátossága a manapság szokásos projektmenedzsment eljárásoknak. A felek
győztesként akarnak kikerülni az ilyen helyzetekből. Céljuk nem a win-win
szituáció elérése, egyre inkább a győztes-vesztes stratégia alkalmazása a
tulajdonosi elvárás. Ezért is egy szokásos szlogen, hogy a projekt sikere a
szerződéskötés során dől el
A retrofit és repowering projektek vagy saját, vagy saját és külső pénzügyi forrás igénybevételével valósulnak meg. Alapvető különbséget jelent
egy új erőmű létesítése és egy külső pénzügyi forrást igénylő retrofit és
repowering projekt megvalósítása között, hogy míg egy új hőerőmű projektfinanszírozásának lényeges eleme a szponzoroktól független mérlegen kívüliség és a projektcégre átruházott felelősség, addig a retrofit és
repowering projekteket az erőmű vállalat önálló felelősséget vállalva,
részben saját forrásait, részben bankkölcsönt felhasználva pénzügyileg a
mérlegén belül számolja el. Egy banki finanszírozású retrofit/repowering
projekt egyszerűsített sémáját, a projekt résztvevőit és a szerződéses kapcsolataikat az 1. ábra tünteti fel.
Erőmű
anyavállalata
Áram
kereskedő
Anyavállalati
biztosíték
Áramvásárlási
szerződés

Tüzelőanyag
szállítási
szerződés

Erőmű
vállalat

Hitelszerződés

EPC
szerződések

Finanszírozó
bank

Háromoldalú
megállapodások

Tüzelőanyag
szállító
EPC
vállalkozók

PM
szerződés

Szerződéses csomagok:
• turbina és tápház,
• kazánberendezés,
• építészet stb.

1. ábra. Bankkölcsönnel létesülő erőmű retrofit/repowering projekt
résztvevői és szerződéses struktúrája
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Döbrösy A.: A hazai hőerőművek szerviz szerződései
Az EPC szerviz szerződéskötés folyamata az ajánlati felhívással és
az arra adott ajánlattal indul. Az ajánlat egyoldalú, címzett jognyilatkozat,
amely az ajánlatot tevő fél szerződési akaratát teljes terjedelemben tartalmazza, melyhez kötve marad az ajánlat érvényességi határidején belül. Az
ajánlat készítés folyamatát itt nem részletezzük, annak szabályaira rendszerint vállalati belső utasítások rendelkeznek.
Egy banki finanszírozású retrofit szerződés teljesítésének szokványos
állomásait a 2. ábra mutatja be. Az új és repowering projekteknél az ideiglenes átadás – átvétel (PAC = Provisional Acceptance) feltétele a környezetvédelmi-, a funkcionális- és a megbízhatósági vizsgálatok sikeres befejezése, a szavatossági mérések eredményes lefolytatása, továbbá a végleges
kezelési és karbantartási utasítások, a minőségtanúsító dokumentációk és
az „as built” tervek átadása. Az EPC retrofit szerződéseknél a felek jobbára
egy rövid (általában 120 órás) próbaüzemi vizsgálatban állapodnak meg,
úgy hogy azt és a meleg üzemi próbákat a megrendelő begyakorlott és
szakképzett kezelő személyzete folytatja le, a vállalkozó csak szerelői ügyeletet biztosít. Az ideiglenes átadás – átvétel (PAC) feltétele még a szavatossági mérések lefolytatása és a záró dokumentációk szolgáltatása. A végleges átadás – átvétel (FAC) a jótállási időszak lejártakor, vagyis a vállalkozó
valamennyi szerződéses kötelezettségeinek megszűntekor történik meg.
(Szerződés aláírása)
Szerződés
érvénybelépése

(Helyszíni javítás, gyárilag
javított alkatrészek, felújított
részegységek leszállítása)
Helyszíni összeszerelés

(Projekt pénzügyi zárása, előírt szerződéses biztosítékok
benyújtása megrendelőhöz,
előlegfizetés a vállalkozónak)
Szerződés hatálybalépése

(Kiszerelt javítandó
alkatrészek, részegységek
beszállítása a gyártóműbe)
Gyári javítás, felújítás

Munkakezdési engedély
(NTP = Notice to Proceed)
Tervezés, technologizálás
(Részletes megvalósítási
ütemterv, ellenőrzési és
vizsgálati terv, gyártási- és
szerelési technológiák, oktatási terv, kezelési- karbantartási utasítás módosítása stb.)

Helyszíni munkakezdés
(Felvonulás, munkaterület
átvétel, bontás, szétszerelés, helyszíni állapotvizsgálat, alkatrészek, részegységek gyári beszállítása)

(Hideg üzemi próbák)
Szerelés befejezés
(Mechanical completion)
(Meleg üzemi próbák)
Üzembe helyezés
(Próbaüzem, szavatossági mérések, jótállási
biztosíték benyújtása,
záró dokumentáció
szolgáltatása)
Ideiglenes átvétel
(Provisional acceptance)
Jótállási időszak

Alkatrészgyártás,
(Gyártásprogramozás,
alkatrészgyártás, gyári
végellenőrzés,
csomagolás, szállítás)

Utólagos műszaki
felülvizsgálat
Végleges átvétel
(Final acceptance)

2. ábra. Banki finanszírozású retrofit szerződés teljesítésének
szokványos állomásai

Egy retrofit projekt EPC szerviz szerződése által felölelt fő témakörökre, az azon belüli fejezetek címére és a fejezeten belül szabályozandó feltételek címszavaira egy lehetséges példa az alábbi:
• Szerződés fedőlapja (Szerződő felek és adataik, a szerződés tárgya, kelte, száma)
• Preambulum (a szerződés előzményeit, a bevezető hivatkozásokat,
a feleket vezérlő célokat rögzíti, azonban a felekre nézve jogokat
és kötelezettségeket nem állapít meg. Lényeges szerepet játszik a
felek közti üzleti kapcsolat létrejöttének, résztvevőinek és alapvető
céljainak megértésében és így a szerződés értelmezésében.)
A) A szerződés és értelmezése
1. Meghatározások (A szerződésben szereplő fogalmak definíciói.)
2. Szerződéses okmányok (A szerződésest alkotó dokumentumok felsorolása, versenytárgyalás esetén rangsorhely megállapítása.)
3. A szerződés teljessége (A megállapodás teljességének mibenléte,
a korábbi kommunikációk hatálytalanítása.)
4. A szerződés érvénybe- és hatályba lépése (A szerződés érvényességének kritériumai; felfüggesztő feltételek; a hatálybalépés; munkakezdési engedély [NTP = notice to proceed].)
5. Értelmezés (A szerződés értelmezésének mikéntje.)
6. Részleges érvénytelenség (A részbeni érvénytelenség hatálya, követendő eljárás.)
7. Értesítések (Értesítések, felszólítások, továbbá a szerződésben ki-
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kötött jogok és kötelezettségek gyakorlásával összefüggő nyilatkozatok közlésének szabályai.)
B) A vállalkozás terjedelme
8. A szerződés tárgya
9. A vállalkozás terjedelme (A műszaki specifikáció; a szerződés oszthatósága/oszthatatlansága; opcionális pótmunkák specifikációja; a
berendezés felbontását követő állapotfelmérés során szükségesnek ítélt további pótmunkák kezelése; komplettségi nyilatkozat.)
C) A vállalkozási díj, teljesítésigazolás, számlázás, fizetés
10. A vállalkozási díj (Fix vagy csúszó ár; árparitás az Incoterms szerint; vállalkozó nyilatkozata az ár megfelelőségéről; opcionális pótmunkák ára; a pótmunkák kalkulációs modellje.)
11. Fizetési feltételek (A fizetés módja; számlázás [az előlegbekérő okmány, előlegszámla, részszámlák, végszámla]; teljesítésigazolás; a
számlák fizetésének módja és ideje; a pótmunkák elszámolása; kötbérfizetés; a késedelmes fizetés következményei valutanemenként.)
12. Biztosítékok (Előleg visszafizetési-, teljesítési-, jótállási biztosíték
és anyavállalati garancia feltételei, összege, devizaneme, a hatályba lépéshez és a lejárathoz rendelt mérföldkövek, a lejárat legkésőbbi határnapja, a lehívás módja.)
13. Adók és illetékek (A vállalkozót és a megrendelőt terhelő adók és
illetékek.)
D) Szellemi tulajdon
14. Jogszavatosság (A jogszavatosság kikötése.)
15. Szerzői jog (A megrendelő felhasználási joga és annak feltételei.)
16. Bizalmas információk (A bizalmas információk köre és azok kezelése, titoktartási kötelezettség)
E) A munka kivitelezése
17. A vállalkozó feladatai és nyilatkozata (Általános kötelezettségek;
vállalkozó rendelkezésére bocsátott üzemi információk; megfelelés
a jogszabályoknak; a munkavégzés hatósági engedélyeztetése;
építés-szerelési napló, vállalkozó jogosultsága a szerződéskötésre
és alkalmassága a teljesítésre.)
18. A megrendelő feladatai, nyilatkozata és utasítási joga (Dokumentációk és üzemi információk szolgáltatása a vállalkozó részére; a
munkaterület; megfelelés a jogszabályoknak; üzembevétel hatósági engedélyeztetése; megrendelő üzembevételi kötelezettségei;
megrendelő utasítási joga; megrendelő jogosultsága a szerződéskötésre és alkalmassága a teljesítésre.)
19. A felek együttműködése, képviselők (együttműködési kötelezettség; információ megosztás; megrendelő projekt menedzsere; vállalkozó képviselője; a szerelésvezető; új berendezések elrendezési
terveinek jóváhagyása.)
20. Minőségirányítás és ellenőrzés (Vállalkozó minősítései és minőségirányítási rendszere; az ellenőrzési és vizsgálati terv szolgáltatása
és jóváhagyása; megrendelő minőségellenőrzési jogosultsága;
gyári és helyszíni ellenőrzések és vizsgálatok rendje; non konformitások kezelése, javító intézkedésének; az eltakarási engedély;
vállalkozó nyilatkozata a meleg üzemi próbák megkezdése előtt; a
minőségtanúsító dokumentációk szolgáltatása.)
21. Munkaprogram (A vállalkozó projektszervezete; a részletes megvalósítási ütemterv; előrehaladási jelentések; helyszíni munkák heti
munkaprogramja; akciótervek késedelem esetén; munkavégzési
eljárások.)
22. Tervezés, szerkesztés, technologizálás (Megfelelés a jó műszaki
gyakorlatnak; kódok, szabványok alkalmazása.)
23. Beszerzés (Beszállítók, alvállalkozók minősítési rendszere a vállalkozónál; beszállítók, alvállalkozók jegyzéke; bejövő áru ellenőrzés.)
24. Gyári munkák (Gyártási engedélyek, hatósági vizsgálatok; alkat-
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Döbrösy A.: A hazai hőerőművek szerviz szerződései
részgyártás; alkatrészek részegységek gyári javítása; non konformitások kezelése.)
25. Szerelés (A munkaterület átadás-átvétele; felvonulás; megrendelő
díjköteles és díjmentes szolgáltatásainak igénybevétele; a munkaterületek rendje; veszélyes hulladékok kezelése; a munkavállalókkal
szembeni követelmények; vagyonvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi előírások, helyszíni szabályzatok; együttműködés a társvállalkozókkal; a helyszíni bontási, javítási és szerelési tevékenységek; folyamatos munkavégzés; építési-szerelési
napló vezetése, láttamozása; kooperációs értekezletek; bejárások.)
26. Csomagolás, fuvarozás (Csomagolási előírások; szállítási cím; speciális emelési és szállítási segédeszközök szolgáltatása; hatósági
engedélyek; kapcsolattartás a megrendelővel a fuvarozás során.)
27. Alvállalkozásba adás (Választás az alvállalkozói és beszállítói jegyzékből.)
F) Teljesítés és jótállás
28. Határidők (NTP; közbenső határidők, a próbaüzem befejezése,
PAC, kötbérterhes határidők.)
29. Ismételt üzembe helyezés (Feladatmegosztás az ismételt üzembe
helyezés során)
30. Próbaüzem (A próbaüzem megkezdésének feltételei, próbaüzem
kezdő jegyzőkönyv; a próbaüzem célja, időtartama, megszakadása, a sikeres zárás feltételei; a próbaüzem záró jegyzőkönyv és a
hiánypont jegyzék.)
31. Szavatossági mérések (Mérési terv és jóváhagyása; a mérés lefolytatása.)
32. Ideiglenes átadás – átvétel [PAC = Provisional Acceptance]
(A megvalósulási tervek-, minőségtanúsító dokumentációk-, a szavatossági mérések értékelő jelentésének szolgáltatása; hiánypontok felszámolási programja; az ideiglenes átadás – átvételi eljárás.)
33. Szavatosság, jótállás (A jótállási kötelezettség köre; kizárások a
jótállás köréből; a jótállás megszűnésének feltételei; a jótállási időszak; a javított/kicserélt alkatrészek jótállási ideje, a jótállási idő korlátozása; a jótállási igény bejelentése; együttműködés a hibavizsgálat során; a javítások végrehajtása; megrendelő szolgáltatása a
helyszíni javítások során; a megrendelő javítási jogosultságának
feltételei; eljárás nem a jótállási kötelezettség körébe tartozó javítás
esetén; eljárás a javítás sikertelensége esetén.)
34. Utólagos műszaki felülvizsgálat, végleges átadás – átvétel [FAC =
Final Acceptance] (Eljárási szabályok.)
G) Kockázatmegosztás
35. Kárveszélyviselés (A vállalkozó és a megrendelő kockázata; felek
kártérítési felelőssége, a közvetett és következmény károkért való
felelősség kizárása, felek kártérítési felelősségének korlátozása; a
kárveszély átszállása a megrendelőre; a felek kárenyhítési kötelezettsége; a tulajdonjog fenntartása, átszállása.)
36. A felújítási munkálatok felügyelete (A vállalkozó feladata és felelőssége.)
37. Biztosítás (Vállalkozó biztosításai, szerződés specifikus kiegészítő
biztosítások.)
38. Kimentő ok [Vis Major] (Meghatározás; eljárás és mentesülések Vis
Maior esemény bekövetkezésekor.)
39. A jogszabályok változása (Eljárás a szerződéses feltételeket érintő
jogszabály változás esetén.)
H) Késedelmes és hibás teljesítés
40. Szavatolt értékek (Kötbérterhesen szavatolt értékek; kötelezően
szavatolt értékek; korrekciós görbék; javítási lehetőség.)
41. Kötbérek és azok mértéke (A kötbér = kárátalány, a kötbérek alapja,
a késedelmi kötbérek mértéke, maximuma és halmozott maximu-
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muk; a minőségi kötbérek mértéke, maximuma és halmozott maximumuk; az összes kötbér halmozott maximuma.)
I) A szerződés elemeinek módosítása, a szerződés megszüntetése
42. A szerződés terjedelmének és befejezési határidejének módosítása (Módosítás a megrendelő kezdeményezésére; opciók lehívása;
módosítás a vállalkozó kezdeményezésére.)
43. Felfüggesztés (Módja, okai és időbeli korlátozása.)
44. Elállás, felmondás (Elállási jog kizárása, felmondás a megrendelő
részéről; felmondás a vállalkozó szerződésszegése miatt; felmondás a vállalkozó részéről.)
45. Engedményezés (Az engedményezés feltételei és eljárása; a szerződéses biztosítékok engedményezésének tiltása.)
J) Záró rendelkezések
46. Irányadó jog (A magyar jog, azonban az Egyesült Nemzeteknek az
áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményének
az alkalmazása kizárt.)
47. Jogviták rendezése (Békés rendezés, bíróság vagy választott bíróság választása, eljárási szabályok és helyszín kikötése.)
48. Jogról való lemondás (Módja, korlátai.)
49. A független mérnök (Amennyiben a finanszírozó bank független
mérnököt jelöl ki, úgy annak jogosultságai)
50. Egyéb feltételek (A szerződés, a felek közti kapcsolattartás és a
szolgáltatásra kerülő dokumentációk nyelve, mellékletek jegyzéke,
például:
1. számú Melléklet: A felújítási munkák műszaki specifikációja
2. számú Melléklet: Pótmunkák elszámolásának modellje
3. számú Melléklet: Megvalósítási ütemterv
4. számú Melléklet: Alvállalkozói és beszállítói jegyzék
5. számú Melléklet: Megrendelő szolgáltatásai
6. számú Melléklet: Szerződéses biztosíték minták
6/1. számú Melléklet: Előleg visszafizetési biztosíték minta
6/2. számú Melléklet: Teljesítési biztosíték minta
6/3. számú Melléklet: Jótállási biztosíték minta
7. számú Melléklet: A helyszíni munkavégzés EHS és rendészeti
szabályai
8. számú Melléklet: Jelentés a leállás előtti vizsgálatokról, ha ilyen
készült)
• Aláírások
Természetesen a megrendelők és vállalkozók eltérő vállalati kultúrája és
a retrofit igények sokrétűsége következtében az EPC szerviz szerződések
felépítésében, fejezeteiben és cikkelyeiben lényeges eltérések adódnak.
A fenti összeállítás inkább azt illusztrálja, hogy egy EPC retrofit szerviz
szerződés megkötése során milyen kérdésekkel kell szembe nézni. Egyben az is látható, hogy a szerződésben a műszaki, a kereskedelmi és a jogi
kérdések összefonódnak, átfedésben vannak. Ezért az ajánlatkészítés, a
szerződéskötés és az aláírást megelőző szerződés felülvizsgálat csak akkor lehet eredményes, ha e komplex feladatokat a vállalatok szakemberei
kezdettől fogva szoros együttműködésben végzik.
Végezetül még két megjegyzés:
• A vállalkozók a retrofit megoldások értékesítésekor egy vevődominanciájú területre lépnek, ennek ellenére ne felejtsük el, hogy
a szerződés egyenrangú felek megállapodása. Ügyeljenek tehát
arra, hogy a szerződés tükrözze a viszonosság, a reciprocitás elvét,
vagyis, hogy az általános jogok és kötelezettségek kölcsönösek,
vagyis a jogok nemcsak a megrendelőt illetik, a kötelezettségek,
pedig nemcsak a vállalkozót terhelik.
• Sok esetben a szerződéskötés alapja az egyik fél szerződéstervezete, amely a másik fél jogait és kötelezettségeit ugyan különféleképen, de egy vonatkozásban mégis azonos módon szabályozzák,
nevezetesen, hogy a feltételeket a másik fél számára többnyire
előnytelen módon határozzák meg.
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A fűtőgáz összetétel hatása ipari berendezések CO2 kibocsátására
Dr. Kapros Tibor

okl. gépészmérnök, kapros.tiborendre@t-online.hu

A különböző fűtőgázok alkalmazásánál jelentkező CO2 kibocsátás mértékét alapvetően határozza meg a gáz összetétele. A
cikk táblázatban foglalja össze a füstgáz összetételből közvetlenül származtatható fajlagos adatokat. A tűztéri sugárzásos és a
konvektív hőcsere folyamatok azonban a tüzelési teljesítményen
keresztül befolyásolják a széndioxid emissziót. A dolgozat ezeknek a járulékos hatásoknak a figyelembe vételére kidolgozott, Excel programban futtatható egyszerűsített számítási modellt mutat
be. Alkalmazása lehetővé teszi a különböző tüzelőanyag fajták
alkalmazásánál érvényesülő energetikai hatásfok és széndioxid
kibocsátás étékek nagyobb pontosságú összehasonlítását.
*
The range of CO2 emission is basically characterised by the
composition of the gaseous fuel. The paper includes the data
coming from the stochiometric equations. As an additive effect,
the changing of flame and flue gas parameters modify the heat
transfer phenomenon of the combustion chamber. For considering of this effects there was elaborated a simplified calculation’s method. It is running in excel program. By its application
could be compared the efficiency and CO2 emission at application of different fuels with more accuracy.
***
A gáztüzelés jelentőségét aligha lehet túlbecsülni. Az új földgáz források üzembe állítása - mindenekelőtt a nem hagyományos módszerekkel kitermelt gázok mennyiségének ugrásszerű növekedése
– napjainkban jelentős túlkínálatot eredményezett. A feltárt és biztonsággal kitermelhetőnek ítélhető készletek alapján több száz évre
elegendő mennyiségű földgáz prognosztizálható [1] .
A földgázkészletek mennyisége és a még ennél is hosszabb
időszakra rendelkezésünkre álló szénvagyon pillanatnyilag tehát az
energiaellátás biztonságérzetét keltik. A fenntartható fejlődés és a
káros környezeti hatás csökkentés hosszú távú szempontjai ugyanakkor megkövetelik, hogy korunk energia stratégiáiban a megújuló
energiahordozók részarányának növelése egyik meghatározó célkitűzésként jelenjen meg.
A megújuló energiaforrások jelentős része ugyanakkor szintén
gáztüzelési folyamatban kerül hasznosításra. Az Európai Unióban
2011-ben 427 PJ energiát képviselő biogázt állítottak elő – ez a menynyiség meghaladja a teljes hazai primer energia felhasználás 40%át. A biogáz termelés növekedésének mértéke meghaladta a 18%-t
[2]. Emellett mind gyakrabban kerülnek alkalmazásra a biomassza
– beleértve a szerves anyag tartalmú hulladékok – elgázosításán alapuló technológiák. Új eljárások kifejlesztése, illetve az alkalmazás területének kiterjesztése hazai K+F projektekben is megjelenik [3], [4].
A gázok eltüzelése során képződött CO2 mennyisége a széntüzeléséhez képest alacsonyabb. A hazai kereskedelmi forgalmú
földgáz esetében mintegy 50%. A kibocsátás azonban nem relatív
kategória és például egy 100 MW gőzteljesítményű fűtőmű esetében jó hatásfokú földgáztüzeléssel is évente közel 200 000 tonna
széndioxidot juttatunk a légtérbe. Hosszú távon jelentkező további
szempont, hogy a CCS technológiák elterjedt ipari alkalmazása a
prognózisok szerint kb. két évtized múlva várható és az alacso-
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nyabb kibocsátású gáztüzelő technológiáknál a jelentős járulékos
költségek miatt várhatóan csak ennél lényegesen később. A CO2
emisszió csökkentés gyakorlati lehetősége középtávon a hatásfok
javítására korlátozódik.
A széndioxid kibocsátás mértékét alapvetően az alkalmazott
gáz összetétele határozza meg. A gázok eltérő összetétele azonban több járulékos hatást is eredményez. A tényleges emisszió
meghatározása a tűztéri hőcsere folyamatok elemzését is igényli.
Egy adott rendszernél a kibocsátás mennyiségében még a
„konvencionális” földgázok kategóriájában is érzékelhető különbségek mutatkoznak. A tartályhajókon érkező líbiai földgáz kibocsátása
mintegy 7%-kal haladja meg az északi tengeri forrásból származó
tüzelőanyagot [5]. Még nagyobb különbségek jelentkeznek a tágabb értelemben vett gáznemű energiahordozók eltüzelésénél. Az
1. táblázat néhány gáztípus jellemző komponenseit tartalmazó átlagos összetételét foglalja össze [5 ]; [6].
1. táblázat. Fűtőgázok jellemző komponensei
Fűtőgáz fajták

Gázösszetétel (tf %)

Hazai kereskedelmi földgáz

CH4

C 2H 6

92,0

4,5

PB gáz

C 3H 8

C4H10

0,5
47,0

50,0

H2

CO

CO2

O2

1,0

−

2,0

−

3,0
18,0

−

−

−

−

N2

Bányametán

65,0

2,0

−

−

−

−

16,0

−

Olajipari hulladékgáz

30,2

12,75

8,83

4,11

37,7

−

1,0

−

5,4

Fermentációs biogáz

64,0

−

−

−

1,0

−

34,0

−

1,0

Természetes biogáz

45,0

−

−

−

−

−

40,0

−

15,0

Biomassza elgázosítás

2,0

−

−

−

20,0

20,0

7,0

−

51,0

Kamragáz

25,9

3,7

59,3

6,0

1,6

0,2

2,7

−

−

1,0

22,6

1,7

59,4

−

Kohógáz

0,4
−

−

A szolgáltatott gázok kis mennyiségben számos további komponenst, illetve szennyezőanyagokat tartalmaznak. A táblázatban
az összetételek egyszerűsítetten jelennek meg az összehasonlító
jellegű tüzeléstechnikai és hőátadási számítások pontossági igényének megfelelően. Az adatokból számíthatóan különböző gázok
eltüzelése során eltérő lánghőmérsékletek, emissziós tényezők és
füstgáz térfogatáramok adódnak. Mindezek a tűzterek hőcsere folyamatain keresztül a fajlagos hőbevitel értékének a megváltozását is eredményezik. A meghatározó komponenseknek a tűztéri
hőfolyamatokat befolyásoló tüzeléstechnikai adatait A 2. táblázat
foglalja össze [5].
2. táblázat. A fűtőgázokat jellemző éghető gázkomponensek
tüzeléstechnikai paraméterei
Gázfajta

Adiabatikus
égési hőmérséklet (C°)

Maximális
lángseb.
(m/s)

Fűtőérték
(MJ/m3)

CO2 emisszió
(t/TJ)

Szénmonoxid

2468

0,43

12,0

162,9

Metán

1918

0,45

33,9

57,9

Etán

1973

0,48

60,41

65,0

Propán

1973

0,46

86,5

68,1

Bután

1973

0,4

112,4

69,9

Hidrogén

2045

2,80

10,2

−
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Kapros T.: A fűtőgáz összetétel hatása ipari berendezések CO2 kibocsátására
Gázkeverékek fűtőértéke és adiabatikus lánghőmérséklete komponensek fűtőértékéből, illetve az erre alapozott hőmérleg egyenletből
határozható meg. A 3. táblázat az ipari fűtőgázok tűztéri folyamatait
jellemző adatokat tartalmazza.
3. táblázat. ipari fűtőgázok jellemző tüzeléstechnikai és
CO2 kibocsátás adatai
Műszaki jellemző

Fűtőérték
MJ/m3

Adiabatikus
égési hőm.
(C°)

Füstgáz
menny.
n=1 (m3/ m3)

CO2
emisszió
(t/TJ)

34,3

2040

10,68

58,9
68,3

Hazai kereskedelmi földgáz
PB gáz

98

27,8

Bányametán

23,2

7,57

71,9

Olajipari hulladékgáz

36,4

9,7

38,5

Fermentációs biogáz

21,8

7,13

88,4

Természetes biogáz

15,25

5,29

109,6

Biomassza elgázosítás

5,12

1,75

111,1

Kamragáz

18,16

2130

5,4

45,4

Kohógáz

2,81

1250

1,17

169,8

2350

A táblázatokban feltüntetett értékek n = 1 levegőtényező melletti tüzelés viszonyaira vonatkoznak.
Az utolsó oszlopban megjelölt fajlagos CO2 kibocsátás a betáplált
tüzelőanyag hőtartalmára vetített elméleti érték. Az adatsorból szembeötlő az ipari hulladékgázoknál mutatkozó szélsőséges értékek. A
negatív példát a kohógáz jelenti. Ennél a gáztípusnál a tüzeléstechnikai hasznosítás lényegében (csekély) energiahozamot eredményező ártalmatlanítás. A nyersvasgyártási technológiából következően a
koksz eltüzelésének környezeti hatása itt jelentkezik. A széndioxid
kibocsátás szempontjából pozitív példát a kamragáz (kokszkemence
gáz) és az olajipari hulladékgázok jelentik. Fajlagos emissziójuk a
fosszilis eredetű gáztípusok kibocsátásának 60-70%-os tartományába esik. Felhasználásuk gyakorlatilag a keletkezés telephelyére korlátozódik, azonban az ott üzemelő ipari nagyfogyasztó berendezések
energia ellátásával országos szinten is érzékelhető mértékben járulnak hozzá a CO2 kibocsátás csökkentéshez. Az ISD DUNAFERR
Zrt. hengerműveiben az izzító és hőkezelő kemencék működtetésére
2010-ben 2326 TJ kamragáz tüzelőanyagot használtak fel [7]. Ez a
fentiek szerint mintegy 31400 t/év CO2 kibocsátás csökkenést eredményezett a földgázzal történő energiaellátáshoz képest.
A biomassza eredetű gázok eltüzelésénél a fajlagos CO2 kibocsátás átlagosan 50-60%-kal magasabb a fosszilis eredetű gázokénál. Közelítőleg a tiszta szén elégetésénél keletkezett mennyiségnek felel meg. Ez nem kérdőjelezi meg a biomassza elgázosítási
vagy a biogáz gyártási eljárások indokoltságát. Az alapanyagok
életciklusának vizsgálata, a széndioxid kibocsátás jogi vonatkozásainak értelmezése, a hulladékkezelési és egyéb környezeti szempontok vagy a szilárd tüzelőanyag, illetve gáztüzelés hatásfokok
egybevetése jelen dolgozatnak nem tárgya. Kétségtelen azonban,
hogy a fenti gázok alkalmazásánál az utolsó fázisban a fenti hatás
megjelenik.
A tűzterekben a tüzelés során felszabaduló és a füstgázzal távozó hőmennyiségek különbsége adódik át a hőfelvevő felületeknek.
Az „1” és „2” jelű tüzelőanyagokból a hőmérlegek alapján − ugyanazon tűztérben és azonos üzemeltetési hőmérséklet mellett − a
t fg ki c fg V fg1 − V fg 2 
V g 2 H u1
(1)


≈
−
H u2
V
V H
•

•

•

•

•

g1
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összefüggés szerinti tüzelőanyag térfogatáram aránnyal biztosítható azonos átadott hőmennyiség. Amennyiben a füstgáz térfogatáramok azonosak, az arány a fűtőértékek viszonyának felel meg.
A fenti táblázatokban, illetve értékelésben csak a hőtartalmát
leadó füstgáz adottságai kerültek figyelembe vételre. A tüzeléstechnikai jellemzők változása azonban összetettebbé teszi a folyamatot.
Magasabb tűztér hőmérséklet esetén a nagyobb lánghőmérsékletű
tüzelőanyag hőátadási potenciálja nagyobb. Ezzel együtt hőmérséklet csökkenésének mértéke is. A füstgáz teljes hőtartalmának
hasznosítása esetén ez a hatás kiegyenlítődik és az átadott hőmennyiségek a fűtőértékek arányainak felelnek meg. A jelenséget
a lánghőmérséklet által jellemzett kezdeti hőmérséklet mellett a
sugárzási képességet befolyásoló emissziós faktor megváltozása
tovább bonyolítja. A különböző térfogatáramok miatt konvektív hőátadási tényezők sem azonosak. A megnövelt térfogatáram miatt azonos átadott hőmennyiség esetén a füstgáz kevésbé hűl. Mindezek
az energia fogyasztással arányos széndioxid kibocsátás értékét is
módosítják.
A fenti hatásoknak a hőátviteli folyamat segítségével történő
értékelésére szolgál az alábbiak szerinti egyszerűsített, összehasonlító célú modell.
A számítási eljárásban
• a hőfelvevő felületek mérete és kialakítása
• a hőveszteségek értéke
• a berendezésből kilépő füstgáz hőmérséklete
• a disszociáció mértéke
• a pirometrikus hatásfok
• az azonos hőmérsékletekhez tartozó füstgáz fajhő értékek
a tüzelőanyag fajtájától függetlenül azonosak.
A fenti gáztípusok legelterjedtebben kazánok tüzelőanyagaként
nyernek alkalmazást. A tűzterekben képződött áramló füstgáz egy
ds szakaszon a releváns K kerületi mérettel jellemezhető dF = Kds
hőcsere felülettel arányos mennyiségű hőt ad át a Tcső hőmérsékletű forrcsöveknek.

Q = α K ds (Tfg − Tcső ) = c fg V fg dTfg [kW]
•

•

(2)

A füstgáz áramlás irányú hőmérséklete „s” hosszúságú út megtétele
után
αK

−

Tfg = Tcső + (Tfg 0 − Tcső ) e

•

s

c fg Vfg

[K]

(3)

A „0” index az kiégési folyamat végén kialakult gyakorlati égési hőmérsékletre (kezdeti állapot) utal. Az L hosszúságú tűztéren történő
áramlása során tehát
−

L

L

Q = ∫ α K (Tfg − Tcső ) ds = ∫ α K (Tfg 0 − Tcső ) e
•

0

αK

s

•

c fg V

fg

ds

[kW]

(4)

0

azaz
αK
−
L


c fg V fg 
(5)
Q = c fg V fg (T fg 0 − Tcső )1 − e
[kW]





hőáramot juttat a forrcsövek felületére.
Az összefüggés kritikus paramétere az „α” hőátadási tényező.
A differenciálegyenlet megoldásánál mint állandó került figyelembe
vételre. Konvektív hőátadás esetében ez a közelítés elfogadható.
Az eltérő füstgáz térfogatáramoknak a konvekció mértékére gyakorolt hatása közelítőleg a térfogatáramok arányának 0,8-ik hatványa
szerint érvényesül a
•

•

•
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Kapros T.: A fűtőgáz összetétel hatása ipari berendezések CO2 kibocsátására
α konv1  V fg 1 
=
α konv2  V fg 2 



0,8

•

(6)

•

kifejezés szerint. A sugárzásos hőcsere esetében azonban a hőmérséklet hatása nem hagyható figyelmen kívül. A hőátadást jellemző hőmérsékletet egyetlen fiktív átlagértékként értelmezett
Tfg hőmérséklettel helyettesítve a csőfalra sugárzás útján érkező
hőáram a Stefan-Boltzmann összefüggés alapján

(

Q = C0 ε fg ε cső T
•

4

fg

)

− T 4 cső K L

[kW]

(7)

A csőfal hőmérséklete közelítőleg állandó, értékét a tűztéri vízoldali adatok birtokában lehet meghatározni.
Az átadott hőmennyiséggel arányosan csökken az átlagos füstgáz hőmérséklet. Ennek mértékét az 5. sz. egyenlet hőmérséklettől
független α érték feltételezésével írja le. A sugárzásos hőcsere folyamatában azonban a hőáramsűrűség értéke a hőmérséklet függvénye. A folyamatot a 2. sz. egyenlet helyett a

(

C0 ε sug εcső T

4

fg

)

•

− T 4 cső K ds = c fg V fg d T fg

(8)

differenciálegyenlet írja le. A megoldás zárt alakban nehezen kezelhető függvényt eredményez. Az egyszerűbb kezelhetőség érdekében itt is célszerűbb állandónak feltételezett hőátadási tényezővel
számolni. A csőfal felületére a hőátvitel tehát egy összevont

α ö = α sug + α konv

(9)

hőátadási tényezőnek megfelelően történik. A sugárzásos „hőátadási tényező” a sugárzásos hőáramsűrűség és a mértékadó hőmérséklet különbség hányadosaként állítható elő az

α sug =

(

C0 ⋅ ε fg ⋅ ε cső T

4

fg

− T 4 cső

)

(10)

T fg − Tcső

összefüggés szerint.
Az emissziós tényező a sugárzó komponenseket veszi figyelembe a gyakorlati lánghőmérsékleten. Értéke a hőmérséklet, a parciális nyomás és a geometriai viszonyokat jellemző optikai úthossz
alapján határozható meg [8].
A fentiek szerint meghatározott sugárzásos hőátviteli mérőszámot becsült konvektív hőátadási tényezővel növelve a füstgáz által
csőfalra érkező hőáram az 5. sz. egyenlet alapján meghatározható. A hőátvitelt jellemző átlagos hőmérséklet csökkenése a 2. sz.
egyenlet alapján
•

∆T fg =

Q

1

t n= n =

c p v lev n=1 (n − 1)
•

1

+

t n=1

η pir

(12)

Hu

kifejezésből számítható. Az összefüggés hideg levegő és tüzelőanyag esetére érvényes. Előmelegítés hatása a fűtőértékhez
rendelt additív taggal, illetve az ennek megfelelően megnövelt
sztöchiometriai égési hőmérséklettel vehető figyelembe.
A további lépésekben a fentiek szerint csökkentett füstgáz hőmérséklet és hőátadási tényező adatokból kerül meghatározásra az
átadott hő mennyisége és az újabb füstgáz hőmérséklet csökkenés
mértéke.
A modell kiterjeszthető az időben (térben) változó hőmérsékletű
falazat esetében kialakuló viszonyok vizsgálatára is. Ez jellemző pl.
az ipari kemencékben lejátszódó hőcsere folyamatokra.
Oldalégős beépítésű (kereszttüzelésű) tolókemencén történő
alkalmazás esetét vizsgálva a füstgáz hőtartalma egy részét az
áramlás irányában értelmezett ds szakasz megtétele során itt is
egy dF = Kds méretű felületnek adja át. A „K” értéke itt a betétnek
az égő által hevített, az áramlás irányára merőleges sávját jelenti.
A füstgáz áramlás irányú hőmérséklet eloszlását és az időegység
alatt a betétnek átadott hő mennyiségét formálisan itt is a 3. és
4. sz. egyenletek jellemzik. A kemence szélességét (jelen esetben
a füstgáz áramlási úthosszát) „B” értékkel jelölve a betét felületére
jutó hőáram a
αb L
−
B


c fg V fg 
Q b = c fg V fg (T fg 0 − Tb )1 − e





•

•

•

[kW]

(13)

kifejezés alapján határozható meg.
Falazott tűzterek esetében azonban a falazat nem egyszerűen
hőfelvevő felület, hanem sugárzó hatása miatt a betét hevítésének
aktív részese. Termikus egyensúlyt tételezve fel, a füstgázból a boltozatnak átadott hőmennyiség döntő része falazati sugárzás útján
a betétre jut, kisebb hányada a falazati veszteség kompenzálására
fordítódik a

(

(11)
•

c fg V fg

A gyakorlatban a tűzterekben a füstgáz hőmérséklete a folyamat
során 500-800 °C értékkel – esetenként ezt meghaladó mértékben
– csökken. Bármilyen átlagérték képzése elfogadhatatlan mértékű
pontatlanságot eredményez. Ennek mérséklése érdekében a számítást Δs útszakaszokra történő bontással célszerű elvégezni. Egyegy szakaszon belül a hőmérséklet és a hőátadási tényező értéke
állandó.
Az első szakasz jellemző hőmérséklete a gyakorlati lánghőmérséklet. A 2. és 3. sz. táblázatok hőmérséklet adatai a disszociációt

12

figyelembe veszik, de adiabatikus égési viszonyokra vonatkoznak.
A megadott értékeket a pirometrikus hatásfok csökkenti. A hőátadást jellemző tényleges lánghőmérséklet értékét a tüzelőanyag
tulajdonságai mellett az égő környezetének kialakítása és a kiégési folyamat sebessége befolyásolják. Nyújtott láng, többlépcsős
tüzelés, kedvezőtlen szigetelési viszonyok csökkentik a tényleges
lánghőmérsékletet. A pirometrikus hatásfok ebből adódóan nem tekinthető a tüzelőanyag jellemző paraméterének. Jellemző értéke a
0,85 < ηpir < 0,95 tartományba esik. [5]
Az „n” levegőtényező értékét is figyelembe vevő tényleges lánghőmérséklet közelítőleg a

C0 ε fg ε fal T

4

fg

)

(

)

•

− T 4 fal = C0 ε fal ε b T 4 fal − T 4 b + Q veszt

(14)

hőmérleg egyenlet szerint. A modell összehasonlító számítás céljából készült, így elfogadható a mindkét változatnál megjelenő falveszteségnek a számítást jelentős mértékben egyszerűsítő elhanyagolása. A boltozati hőmérséklet így közelítőleg a
4

T fal = 4

ε fg T fg + ε b T 4 b
ε fg + ε b

(15)
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Kapros T.: A fűtőgáz összetétel hatása ipari berendezések CO2 kibocsátására
öszefüggésből számítható ki. A falazatnak átadott hőmennyiség
meghatározása tehát a fentiek analógiájára a
•

Q fal

α fal K

−
B
c fg V fg 

= c fg V fg (T fg 0 − T fal ) 1 − e




•

•

(16)

kifejezésből történik.
A füstgáz hőleadása mind a betét, mind a falazat felé konvektív
és sugárzásos komponensekből tevődik össze Ez utóbbinál a „hőátadási tényező” formálisan a 10. sz. egyenlet szerint képezhető.
A csőfelület helyett a betét, illetve falazat hőmérsékletét véve figyelembe a füstgáz által leadott teljes hőmennyiség értéke tehát
α fal K fal
α ⋅K


− b b Bb 
−
B fal 





c ⋅V
c V

Qö = c fg V fg (T fg 0 − Tb )1 − e fg fg  + (T fg 0 − T fal )1 − e fg fg  [kW] (17)









•

•

•

•

Az egyenletben szereplő α hőátadási tényezők a konvektív és sugárzási komponensek összegeként képezhetők. A füstgáz hőmérsékletének csökkenése a 11. sz. egyenletből határozható meg. A szakaszonkénti számítás a hűtött tűzterekével azonos módon végezhető el.
A modell szerinti folyamathoz képest a tényleges hőcsere viszonyokat még további tényezők hatása is befolyásolja.
Falazott tűzterek esetében a hőáramsűrűség növekedése a hőfelvevő
falazati belső réteg magasabb hőmérsékletét eredményezi. Hőfelvevő
képessége így a hevítés intenzitása csökken. Hasonló hatás jelentkezik
izzítási feladatoknál. A hőáramsűrűség változása az anyag hőfelvevő képességét is befolyásolja és módosulnak a szükséges hevítési idők is.
A keveredés miatt a füstgáz áramlási útvonal menti hőmérséklete
nem követi pontosan a modell szerint meghatározott függvényt. Egy kiegyenlítődési hatás érvényesül. Hatásaként a magasabb hőmérsékletűnek feltételezett szakaszok hőmérséklete a valóságban alacsonyabb, a
„lehűlt” szakaszokban a füstgáz hőmérséklete ennek megfelelő mértékben emelkedik. A jelenség magasabb füstgáz hőmérsékletnél nagyobb
hatást fejt ki csökkentve az átadott hőmennyiségek közötti különbséget.
Jelentős az égő kialakításának a hőátadásra gyakorolt befolyása és a
tűztér kialakítástól függően lokális hatások léphetnek fel.
Amennyiben a füstgáz hőtartalma energiahasznosító berendezésekben (rekuperátorok, hőszivattyúk, ORC folyamat) teljes mértékben
hasznosításra kerül, azonos energia mennyiség betáplálása esetén a
sugárzással és konvekcióval átadható hőmennyiségek összege elméletileg azonos. Ugyanakkor a hőfogyasztó berendezések hőfelvételi adottságai miatt itt is jelentkezhet hatásfok különbség. Kazánok tűzterére vonatkozó és a gyakorlati tapasztalatok által is alátámasztott számítások
3-4% hatásfok különbséget mutattak ki az alkalmazott tüzelőanyagra
visszavezethetően. [9].
A modell felhasználásával összehasonlító számítás kerültek meghatározásra 1100 °C hőmérsékleten üzemelő falazott tűztér hőátadási
viszonyai földgáz, illetve kamragáz tüzelés alkalmazásával. Utóbbinál a
magasabb égési hőmérsékletre visszavezethetően mintegy 20% energia felhasználás csökkenés adódott eredményként [10]. A 3. sz. táblázat
adatait is figyelembe véve a kibocsátott CO2 mennyisége a földgáznak
kamragázzal történő helyettesítése esetén mintegy 62%-ra csökken.
A vizsgált esetben az energia fogyasztásokban jelentkező különbség a tűztéri hőmérséklet növekedésével tovább nő, alacsonyabb hőmérséklet esetén mérséklődik.
A bemutatott kutatómunka a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001
jelű projekt részeként az Európai Unió résztámogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
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Kihirdették az EGT Finanszírozási Mechanizmus
megújuló energia pályázatait
Kihirdették az Európai Gazdasági Térség (EGT) Finanszírozási Mechanizmusának megújuló energia pályázatait, amelyek keretösszege
több mint 9 millió euró (2,7 milliárd forint), és amelyek fő célja a geotermikus energiát hasznosító fejlesztések támogatása Magyarországon.
Horváth Attila Imre, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) államtitkára sajtótájékoztatóján elmondta: az ország kiemelkedő adottságai ellenére a geotermikus energia a magyar távhő-ellátásban
csekély szerepet kap. 2012-ben a távhőtermelésre használt energiahordozók mindössze 0,41 százaléka volt geotermikus energia, ezért
fontos a hőtermelésben a megújuló energia részarányának növelése.
Ismertette, hogy a pályázati felhívások a program három fő komponense köré csoportosulnak: a már létező távfűtő rendszerek geotermikus
bázisra történő átállítása (erre 6,3 millió euró áll majd rendelkezésre),
a megújuló energiaforrások fenntartható használatával kapcsolatos
figyelemfelhívó kampányok indítása, valamint a megújuló energiaforrások fenntartható használatával kapcsolatos ösztöndíjak nyújtása.
Az államtitkár szólt arról is, hogy Magyarország megújuló energia
cselekvési tervének végrehajtását is segítik a pályázatok. Felidézte,
hogy a tervek szerint a hőtermelésben a megújuló energiaforrások
arányát a jelenlegi 12-ről 32 százalékra kell növelni, miközben a teljes hőenergia-felhasználás 2030-ig 20-23 százalékkal fog csökkenni.
Ezen belül a geotermikus energia fűtési célú hasznosítása a 2010-es
4,2 petajouleos kiinduló értékről 14,9 petajoulra, több mint háromszorosára emelkedik majd 2020-ig.
A sajtótájékoztatón kiadott közlemény szerint a program előkészítése több mint két évre nyúlik vissza, amikor Norvégia, Izland és
Liechtenstein képviselői 2011. október 12-én Magyarországgal együtt
aláírták az EGT Finanszírozási Mechanizmus keretében a mintegy 70
millió euró felhasználását lehetővé tevő megállapodást. A 2016-ig felhasználható forrásokat a három donor ország a szolidaritás jegyében
bocsátja Magyarország rendelkezésére. Gunnar Bragi Sveinsson izlandi külügyminiszter a sajtótájékoztatón elmondta: Izland rendelkezik
a megfelelő szakértelemmel a geotermikus energia területén, hiszen
az ország nagy beruházásokat végzett a megújuló energiaforrások
felhasználásával. Ennek köszönhetően mára 10-ből 9 háztartás geotermikus energiát használ a fűtésre. Magyarországon sok a gyógyfürdő, jelentős potenciál van ezen a területen, aminek a fejlesztése azért
is fontos, mert ez egy környezetbarát, biztonságos és hosszú távon
energiatakarékos megoldás.
(MTI)
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„Mindig gondoljunk arra, hogy falevél vagyunk az emberiség fáján.
Nem élhetünk a többiek nélkül, nem létezünk a fa nélkül” (Pablo Casals)
Cikkünkben az energetikai célú dendromassza bemutatásával és csoportosításával foglalkozunk, elsősorban energetikai szempontokat
szem előtt tartva. Ezt követően a faalapú energiahordozók jelenlegi
felhasználási területeit vizsgáljuk meg, mutatjuk be oly módon, hogy
néhány általánosan problémára, kérdésre hívjuk fel a figyelmet és
próbálunk azokra választ adni.1
*
This paper proposes to present and categorize dendromass, mainly
for the purposes of energy utilization. The current uses of woodbased energy sources are examined and discussed in such a way
that call readers’ attention to some wide-spread issues and problems
which we attempt to address.
***
Magyarországon − csakúgy, mint Európában − látszólagos ellentét van a
kitermelt fa alapanyag ipari célú (fatermékben történő) és az energetikai
célú felhasználás között, amely a valóságban szimbiózist jelent. Az ellentétek természetesen tovább is gyűrűznek, hiszen a termék előállítás közben
is keletkezik olyan hulladék/melléktermék, melynél felvetődhet, hogy abból
újabb terméket készítsünk, vagy éppen energetikailag hasznosítsuk. Szintén érdekes kérdés a termék életútja végén jelentkező újrahasznosítás és
az energia előállítás közötti dilemma. A fa alapanyag három hasznosítási
lehetőségére, a termék előállításra, az újrahasznosításra és az energetikai
hasznosításra hatalmas piac épült már ki, bár vannak korlátozó tényezők.
Ilyen például, hogy a veszélyes anyagokkal kezelt fák esetében nehezen,
vagy egyáltalán nem megoldható az újrahasznosítás lehetősége, az energetikai hasznosítás feltételei pedig igen szigorúak.
A faiparban nagy mennyiségben keletkezik olyan összetételű melléktermék, melynél alap célként kínálkozik, hogy abból energetikai alapanyag
legyen. Ilyen a por-forgács elszívó hálózatokkal összegyűjtött laza halmazállapotú anyag, vagy éppen a különböző méretű eselékek, melléktermékek. A kisebb szemcse-összetételű alapanyagok (por, forgács) esetén a
költséges kezelés és szállítás, valamint a jobb tüzeléstechnikai paraméterek miatt sok esetben előtérbe kerül a brikett vagy pellet előállítása. Az
energetikai előkészítés célja elsősorban, hogy a szállítási, tárolási (pl.: nyári időszakra tárolása) költségeit csökkentsük, valamint a tüzelés automatizálhatósági fokát, energiahasznosítási hatékonyságát javítsuk. A nagyobb
méretű eselékek, szélanyagok esetén − csakúgy, mint a közvetlen erre a
célra az erdőből kitermelt tűzifa esetén − elsősorban a direkt, illetve az aprítást követő energetikai hasznosítás jelent racionális megoldást.
Kutatásunkban a biomassza csak egy részével foglalkozunk. Az
energetikai célokra használt szilárd biomassza mintegy 80%-át képezi a
dendromassza, amely biológiai eredetű, energiahordozónak is alkalmas
faanyag, melyen alapvetően az összes, erdei és ültetvényes fás szerves
anyagot értjük. Ebbe − a fák föld feletti része mellett − a föld alatti részt
is bele kell értenünk, igaz, hogy ennek „kitermelése” legtöbbször csak
speciális technológiával, nagy energia befektetés árán valósítható meg.

1

A cikk a Környezettudatos energia hatékony épület című TÁMOP-4.2.2.A–11/1/
KONV-2012-0068 számú projekt keretében, az Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
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Hagyományosan azonban − ha dendromasszáról van szó, és annak energetikai hasznosításáról, akkor − értelemszerűen elsősorban a föld feletti
dendromasszáról kell beszéljünk, a föld alatti dendromassza (tuskó, gyökérzet) energetikai hasznosításának lehetősége még fejlesztési fázisban
van (köszönhetően a kitermeléshez kapcsolódó nagy energia befektetésnek és a nagy mennyiségű homok, föld maradványnak is, ami tüzeléstechnikai nehézségeket okoz).

Az energetikai célú dendromassza csoportosítása
Energetikai célokra az alábbi dendromassza és annak feldolgozása utáni
„alapanyagok” állnak rendelkezésre:

I. Közvetlenül az erdőgazdálkodásból származó dendromassza

a) Közvetlenül tűzifa céljára erdőből kitermelt hengeres faanyag
b) Apadék (jelenleg mintegy 1,2 millió m3 apadék marad az erdőkben)
− Vékony gömbfa (gyérítés során erdőben maradt faanyag)
− Egyéb: csúcs- és áganyag, levél, tűlevél, tuskó és gyökér (főként
energetikai hasznosításra alkalmas)
− Erdőgazdálkodási kéreghulladék
Apadék erőművi/fűtőművi hasznosításának főbb előnye, hátránya
Előnye: Az apadék termelésének, erőművi/fűtőművi hasznosításának – az
áganyag kötegelt kitermelése kivételével – jelentős előnye mind az erdőgazdálkodó, mind a hasznosító részére, hogy már aprított formában kerül
beszállításra, így a felhasználónál további technológiai művelet nem szükséges.
Hátránya: Fafajtól függően az apadékból termelt aprítéknak magasabb a
kéregtartalma, ami növeli a hamu mennyiségét, növeli a salakosodás veszélyét, ezért speciális tüzelési rendszert igényelhet. Termelése és beszállítása legtöbbször csak az erdészeti termeléssel egyidőben, azaz a vegetációs időn kívül, novembertől márciusig lehetséges, a nagyobb helyigényű,
burkolt területet igénylő tárolás a költségeket jelentősen növeli.

II. Fafeldolgozási hulladék/melléktermék
Jelentős kiegészítő, energetikai hasznosításra is alkalmas faanyag a fa és
melléktermékei ipari feldolgozásának maradéka, amely lehet:
• tömör faanyag: eselékek, lécek
• faalapú lapok hulladéka (rétegelt lemez, faforgácslap és farost lemez
megmunkálásakor keletkezik)
• forgács
• fűrészpor
• csiszolatpor
• egyéb apró hulladék
• fafeldolgozóipari kéreghulladék (elsősorban kérgezési eljárás során)
A faipari termékek előállításakor nagy mennyiségben – hazánkban mintegy
1,2-1,5 millió m3 – keletkeznek a fent felsorolt melléktermékek (Országos
szintű számszerű statisztikai adatról nem tudunk, ugyanakkor felméréseink és vizsgálataink alapján az 1. táblázat értékekeivel tudjuk jellemezni
1. táblázat. 1 m3 hengeres élőfa feldolgozásából származó
melléktermék [Németh G., 2009]
Fűrészipar (I, II, és III. osztályú anyagok figyelembevételével)
Bútoralkatrész-gyártás
Ajtó-ablak gyártás
Furnérgyártás
Rétegelt lemez gyártás
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30-40%
60-80%
55-70%
50-60%
55-65%
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a faiparunkat). Ezen melléktermékek hasznosításának elehetőségeit az
1. ábra mutatja be.

1. ábra. Faipari termékek, hulladékok/melléktermékek
életútjának modellje [Németh G., 2009]

III. Elhasznált fa mint hulladék (nem közvetlenül a faipari
termelés során keletkező hulladékok)

• Építési, bontási hulladék
• Bútorelemek
• Csomagolóanyagok és használatra alkalmas tömör faanyag (pl.:
rakodólap, láda, vasúti talpfa stb.)
− nem szennyezett,
− szennyezett
• Egyéb újra felhasználható faanyagú termékek (furnérból, farostból,
faforgácsból készült lemezek, lapok)
− nem szennyezett,
− szennyezett
Ki kell azonban hangsúlyoznunk: minden fahulladék és melléktermék esetén szükséges meghatározni, hogy a kezelésből származóan tartalmaz-e
veszélyes anyagot és milyen mennyiségben. A hagyományos értelemben
vett (biomassza) tüzelőanyag-mixben való szerepe a használtfának − a
nagymértékű veszélyes anyag tartalom miatt (pl. réz, arzén, króm stb.) −
várhatóan csak hosszabb távon lehet jelentősebb.

IV. Fás szárú energetikai ültetvények
Az erdőből energetikai célra termelt fa, valamint a fafeldolgozás során keletkező melléktermékek iránt − az utóbbi időben − megnövekedett kereslet
miatt a rövid vágásfordulójú fás és lágyszárú energianövények termelését
jelentősen növelni szükséges.
Energetikai ültetvényeken − a 71 és 72/2007. (VII. 27.) FVM rendeletekben definiáltak szerint − a fás szárú és az évelő lágy szárú energia célú
ültetvényeket kell értenünk, melyek mezőgazdasági művelési ágba tartozó
területen telepíthetők, művelhetők. Magyarországon jelentős mennyiségű,
mezőgazdasági szempontból még hasznosítható terület van parlagon, melyek alkalmasak többek között fás és lágyszárú energiaültetvény létesítése
céljára. (Mezőgazdasági − intenzív − művelésből hosszabb időszakra kivont terület a parlag. Magyarország Élőhelyeinek Térképi Adatbázisa alapján 2008-ban 350 000 ha volt, ez a szám a mezőgazdasági termelés nagy
volumenű felhagyásával az elmúlt években több tízezer ha-al bővült.)
Jelenleg csak mintegy 2340 hektáron termesztenek fás szárú energianövényeket. Reálisan nézve 2020-ra jó esetben maximum 50 000 hektár
bevonásával számolhatunk, ha megfelelő további ösztönző is kapcsolódik
a jelenlegi támogatási rendszer mellé.
Hogy hol és milyen fafajú energiaültetvényt lehet telepíteni, azt sokszor
nem egyszerű megválaszolni. A kedvezőtlen adottságú területek esetében
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a tápanyaghiány a hozamban okozhat jelentős csökkenést. A talaj tápanyag
pótlási igénye (fontosabb tápanyagok: N; P; K; Ca, Mg) ezen területeken
megnövekedik, mely az előállítási költségeket jelentősen megnöveli, így
a rosszabb „termés”-hozammal együtt könnyen gazdaságtalanná válik a
termesztés, ugyanakkor a vegyszerek bevitele rontja a termelt tüzelőanyag
minőségét, felhasználhatóságát.
A fásszárú energiaültetvények esetében 12-16 év körüli élettartammal
és mintegy 2-3 éves betakarítási periódussal számolhatunk (letermelést,
„aratás”-t követően újrasarjadnak, 5-6 betakarítás után a hozam csökkenni
kezd). Általánosságban elmondható, hogy a vágásforduló időtartamának
növelésével a telepítés élettartama minimálisan, de csökkenő tendenciát
mutat.
A vágásforduló tekintetében a jelenlegi gyakorlat az, hogy 2-3 évente történik betakarítás. A vágásforduló idejét elsődlegesen a betakarítás
technológiája és a befektetett pénzeszközök visszanyerésének igénye határozza meg. A jelenleg használatos járva aprítók leginkább a 2-3 éves korú
fákat tudják megfelelően kitermelni. A nagyobb vágásfordulójú energetikai
ültetvények letermelésének erősebb, drágább gépei fejlesztés alatt vannak. További gondot jelent a betakarításra rendelkezésre álló, vegetációs
időn kívüli rövid időtartam. A vegetációs időn kívül betakarított fa nedvességtartalma még mindig magas, jó esetben mintegy 40%, így mind a szállítás, mind az égetés alacsony hatásfokkal végezhető. Ezen problémakör
megoldása tárolási, illetve logisztikai feladatok átgondolását igényli a gazdaságosság érdekében.
Egy fás szárú energiaültetvény esetén egyes kutatások – speciális
körülmények között – 40 t/ha/év hozamról is tesznek említést, mely 2025 atrotonna/ha-nak felel meg. Természetesen ennél ígéretesebb (fűz és
nemesnyár tekintetében például) és gyengébb kihozatalok is létezhetnek.
Ezen kutatások azonban csak kisebb területek mintáira hagyatkoznak.
Alapvető célként kell megjelölni – ezt állami támogatásoknál is figyelembe
kell/kellene venni – hogy minimálisan 8-10 atrotonna/év faanyagot állítsunk
elő egy hektáron. A tervezésnél ezen 8-10 atrotonna/év érték fölé menni meggondolatlanság, előzetes gazdasági számításokat hazai és külföldi
szakemberek is ezen értékre végeznek.
Amennyiben a biomassza alapú energiahordozók 50%-os mennyiségi
növekedését célozzuk meg (a jelenlegi 40 PJ-ról 60 PJ-ra), a Nemzeti
Erdőprogramban megfogalmazottakkal összhangban az erdőkből kitermelhető mennyiség növelésének korlátozott lehetőségei miatt (szabályozott,
tartamos erdőgazdálkodás) az ültetvényes energianövények termesztését
fokozottan szükséges előtérbe helyezni, hiszen nem mellékesen ezen terület bővülése a foglalkoztatásra is pozitív hatást gyakorol. A megoldást egyszerűsíti, hogy nem a jelenleg is gazdaságosan mezőgazdasági termelésre
szolgáló területeket kell ebbe a körbe bevonni, hanem a gazdaságtalan,
illetve művelésbe nem vont területek egy részét, amelyen az energetikai
faültetvény létesítése gazdaságos lehet.

Dendromassza szerepe a legkiemelkedőbb a „megújulós
energia-mix”-ben?
Az Európai Parlament és Tanács RED irányelve Magyarország számára
2020-ra – jogilag kötelező módon – minimum 13 százalékban határozta
meg a megújuló energiaforrásból előállított energia bruttó végső energiafogyasztásban képviselt részarányát. [NCST]. Az NCST ezzel szemben a
magasabb, 14,65 % elérését tűzte ki célul 2020-ra.
A fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért
felelős államtitkár adatai alapján jelenleg mintegy 9-9,2% körüli érték közelében vagyunk, ami az NCST-ben elfogadott tervek alapján már a 2016-os
tervszintet éri el. Ezen adatot kissé beárnyékolja, hogy nagy mennyiségben villamos energiát állítunk elő fa (helytelenül csak „biomasszaként”
emlegetve) alapon köztudottan alacsony hatásfokkal (akár 30-35%), korlátozott hőkiadással. A megújuló energiaforrásokból történő villamosenergia-termelés 2011-ben 2689 GWh volt, ami az előző évhez képest több
mint 10%-os csökkenést jelent (2011. évben 6,27% volt, míg 2010-ben
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7,12% volt a megújulókból előállított villamosenergia-termelés a teljes
villamosenergia-termelésen belül). Ez a biomassza felhasználás csökkenését is jelenti, hiszen minden más megújuló energiaforrás aránya növekedést
mutat. Míg 2010-ben ~2050 GWh villamos energiát állítottak elő biomaszsza alapon, addig 2011-ben csak 1539 GWh-t (a megújuló villamosenergiamixen belüli részaránya így is 57%). A háttérben a biomassza alapú vegyes
tüzelés csökkenése (Bakonyi és részben a Mátra Erőmű], valamint tisztán
biomassza tüzelésű erőművek termelés-szüneteltetése (Szakolyi Erőmű,
Borsodi Hőerőmű) áll.
A jelenleg (2012) a megújuló energiaforrások felhasználásán belül a
80% feletti biomassza részarány legnagyobb részét a dendromassza alapú anyagok teszik ki.
Fontos kihangsúlyozni, hogy a biomassza – ezen belül is a jelenlegi
felhasználást figyelembe véve a nagy mennyiségben jelen lévő faalapú
biomassza – energiahordozók a tárolható, de kimeríthető megújuló energiaforrások közé sorolandók, ellentétben például a széllel, vagy a nappal.
A 2. ábrán a biomassza mixen belül legnagyobb részarányú tűzifa menynyiségét mutatjuk be.

2. ábra. Energetikai és ipari célú fakitermelés megoszlása
Magyarországon 2006 és 2011 között

(Adatok forrása: MgSzH; Erdővagyon, Erdő- és Fagazdálkodás Magyarországon, 2012)

Látható, hogy 2011-ben majdnem 4 millió nettó m3 tűzifa minőségű kitermelés történt. Mindemellett meg kell jegyezni, hogy az összes kitermelés (ipari
és energetikai hasznosítású) mellett mintegy 14-20% apadék is keletkezik,
melynek nagy része jelenleg még az erdőn marad.

Valóban CO2 semleges a „fatüzelés”?

Köztudott, hogy a fa élete során nagy mennyiségű CO2-t köt meg (egy tonna száraz fatest létrehozása mintegy 1850 kg szén-dioxid megkötéssel jár).
A fa – a természet motorjaként – egy természetes széndioxid körfolyamatot
tart fenn. A lebomlás, illetve az elégetés után ugyanannyi CO2 kerül viszsza a légkörbe, mint amennyit a több évtizedes növekedése alatt lekötött.
Természetesen egy ökomérleg számításánál figyelembe kell venni a telepítés, kitermelés, feldolgozás, szállítás során kibocsátott CO2 mennyiséget
is, így igazabb azon megfogalmazás, hogy a fafeldolgozás és hasznosítás
megközelítőleg CO2 semleges. Ugyanakkor el kell oszlatni azt a köztudatban meglévő gondolatot, miszerint a fa égetése során CO2 kibocsátás
nem történik. Égetés esetén a CO2 hasonlóan távozik a rendszerből, mint
a fosszilis technológiáknál, viszont a fák esetében jóval rövidebb, 50-100
éves, míg a fosszilis energiahordozók esetében évmilliós „szénciklusról”
van szó. További tényként kell kezelni, hogy a fák nem olyan ütemben növekednek és veszik fel a légkörből a széndioxidot, mint ahogy energetikai
felhasználás során azt kibocsátják. Összességében tehát a fatüzelés, fából
történő energia előállítás nem lesz CO2 semleges, de a fa elégetésével
kibocsátott szén jelentős részét a fa CO2 megkötő képessége ellensúlyozza, amennyiben az elégetett famennyiséggel egyenértékű, vagy annál több
fanövekmény keletkezik.
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„Minden fa biomassza, de nem minden biomassza fa”. Sokszor találkozunk azzal a téves megítéléssel azonban, miszerint a biomassza = fa.
Sajnos ez a – sokszor egyoldalú – nézet az energiaiparban is érezhető,
mely nyilván az egyszerűbb alapanyag beszerzéssel, tárolással és energia-előállítással hozható összefüggésbe.

Hő- vagy villamosenergia-előállítás?

Ha röviden szeretnénk válaszolni: mindkettő! Ez azonban egy ennél összetettebb és szaktekintélyeket is megosztó kérdéskör. Nem mindegy, milyen
„méretekről” beszélünk. Családi ház, falu, városrészek, üzemek energiaellátásáról?
Napjainkban szélesebb körben is vitatott téma a centralizált és a decentralizált erőműves rendszerek létjogosultsága. Széles körben elfogadott
tény, hogy támogatni, segíteni kell a decentralizált, kisebb méretű fűtőerőműveket, amelyek egy-egy kistérség alapanyagait, hulladék anyagait használja fel, és ugyanennek a kistérségnek szolgáltatnak energiát.
Alapvető probléma a jelenlegi „kapcsolt energiát” előállító biomassza
erőműveinknél, hogy elsősorban villamos energiát állítanak elő, míg a keletkező hulladékhőt részben, vagy akár teljes egészében hasznosítatlanul
a környezetbe bocsátják ki. Így jelenleg ezen nagy, centralizált biomassza
erőművek − ahogy korábban is írtuk − 30-35% körüli primer és 50-55%
összhatásfokkal működnek.
Ahhoz azonban, hogy megfelelő energiapolitikát folytassunk és meg
tudjuk valósítani a 2020-ra kitűzött célokat, szemléletváltásra van szükség
a megújuló energiaforrások területén is. Kizárólag erdészeti fára alapozva
nem lehet a célkitűzéseket elérni. Amennyiben a biomassza alapú energiahordozók 50%-os mennyiségi növekedését célozzuk meg (a jelenlegi
40 PJ-ról 60 PJ-ra), a Nemzeti Erdőprogramban megfogalmazottakkal
összhangban az erdőkből kitermelhető mennyiség növelésének korlátozott
lehetőségei miatt az ültetvényes energianövények termesztését fokozottan
szükséges előtérbe helyezni, hiszen nem mellékesen ezen terület bővülése
a foglalkoztatásra is pozitív hatást gyakorol.

Melyek a faalapú energiahordozók leggyakoribb felhasználási módjai, területei?
Nem célunk a jól ismert tüzeléstechnikai módszerek leírása, hiszen ezek
irodalmakban megfelelően körüljártak. Jelen részben a különböző energiaelőállítási lehetőségeket vesszük számításba a rendelkezésre álló alapanyagok tekintetében.
2. táblázat. Faalapú energiahordozók jellemző, leggyakoribb
felhasználási területei
Faalapú tüzelőanyag

Racionális alkalmazási területek

Tűzifa

Nagy erőművek
(Falufűtőmű, távhő)
Egyedi fűtés (hasított tűzifa)

Faapríték (nem ültetvényből
származó)

Nagy erőművek
Falufűtőmű, távhő
Központi fűtési rendszerek
Egyedi fűtés (korlátozott)

Apadék (apríték)

Nagy erőművek
Falufűtőmű, távhő
Központi fűtési rendszerek
Egyedi fűtés (korlátozott)

Termelési fahulladék/melléktermék
(nem por-forgács)

Nagy erőművek
Falufűtőmű, távhő
Központi fűtési rendszerek
Egyedi fűtés (korlátozott)

Termelési melléktermékből gyártott brikett

Egyedi fűtés

Termelési melléktermékből gyártott
pellet

Falufűtőmű, távhő (korlátozott)
Központi fűtési rendszerek
Egyedi fűtés

Elhasznált fa

Nem jellemző a “legális” felhasználása

Fás szárú energiaültetvény (apríték)

Nagy erőművek
Falufűtőmű, távhő
Központi fűtési rendszerek
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Németh G., Varga M., Toth B.: Dendromassza alapú energiaforrások jelentősége és hasznosítása Magyarországon
A tüzelési célokra használt dendromassza esetén számos energiafelhasználási terület jöhet szóba. Ezeket foglalja össze a 2. táblázat.
A falalapú energiaforrások egyes típusai esetében racionális és kevésbé racionális megoldások kínálkoznak. Az ésszerű, gazdaságos, de
legfőképpen környezetkímélő és fenntartható megoldásokat kell azonban
minden esetben preferálni. Annak meghatározása, hogy mely felhasználási
irány (pl.: „biomassza erőmű”, falufűtőmű) tekinthető a fenti szempontok
alapján preferálandónak, sokszor társadalmi, (fa)ipari és energia-ipari viták
tárgyát is képezi.
3. táblázat. Faalapú energiahordozók jellemző, leggyakoribb
felhasználási területei
Előny

Faalapú
tüzelőanyag

Hátrány

Tűzifa

Az égési tulajdonságok könnyen
kiszámíthatóak.
Lakosság számára egyedi fűtéshez kiváló.
Egyedi fűtési rendszerekben
alkalmazott energiahatékony faelgázosítók kiváló alapanyaga.
Tárolás könnyen megoldható.

Kitermelése az erdőtörvény
által szabályozott, mennyisége
korlátozott.
Nehezen automatizálható a
tüzelőberendezés.
Hasznosítás hatékonysága hagyományos tüzelési rendszerekben rossz.

Faapríték
(nem
ültetvényből
származó)

A berendezéshez kapcsolt tárolóval megoldható a tárolás,
adagolás.

Aprításnak villamos energia
igénye van.
Magas kéregtartalmú apríték
halmazok esetén megnő a
hamutartalom és a tüzelő berendezések sűrűbb karbantartást
igényelhetnek.
Egyedi fűtési rendszerek alapanyag ellátása nehézkes.

Apadék
(apríték)

Hasonlóan
használható,
mint a közvetlenül kitermelt
gömbfából előállított apríték.
Hasznosítjuk az erdőben
maradó fakészletet.

Nagy élőmunka vagy energia
igényű a begyűjtés.
Tüzeléstechnikai problémákat
okozhat, ha nem kellően tisztított
Általában magas a kéregtartalma.

Termelési
fahulladék/
melléktermék
(nem porforgács)

A keletkezés helyszínén is lehet
energetikailag hasznosítani,
nem kell a szállításba energiát
bevinni.
Akár átalakítás nélkül, vagy
minimális átalakítás után
elégethető.

Az automatizálhatóság érdekében
aprítást igényel.

Termelési
melléktermékből (porforgácsból)
gyártott brikett

Nagy térfogat-sűrűségű, nagyobb darabos anyagot, mely a
többi alapanyaghoz képest így
gazdaságosabban kezelhető
(szállítás, tárolás).

A gyártás hő- és villamos energia
igénye ~4-8% az alapanyag energiatartalmához viszonyítva.

Termelési
melléktermékből (porforgácsból)
gyártott pellet

Nagy térfogat-sűrűségű, így
gazdaságosabban
kezelhető
(szállítás, tárolás).
Előállítása és felhasználása
könnyen automatizálható.
A felhasználás “komfortfokozata” közelíti a földgáz felhasználásánál megszokotthoz.
A por-forgács közvetlen tüzelése során fellépő tüzeléstechnikai problémákat minimálisra
csökkenti.

A gyártás hő- és villamos energia igénye − Intézetünk korábbi
vizsgálatai alapján − ~4-12% az
alapanyag energiatartalmához viszonyítva.
Felhasználása speciális tüzelőberendezést, égőfejet igényel.
Az alapanyag − por-forgács −
szállítása költséges.
Az ára a tűzifa árának akár a kétszerese is lehet.

Lerakásra ítélt faalapú energiahordozót hasznosítunk, ezzel
csökkentjük az elhasznált fatermék által okozott környezeti
terheléseket.

Be kell gyűjteni.
Sok veszélyes anyagot tartalmazhat, ezért nagyrészt veszélyes
hulladék égetőmű szükséges
az energetikai felhasználáshoz,
vagy el kell távolítani a szennyező
anyagot.
Aprítás szükséges.

Elhasznált fa

Fás szárú
energiaültetvény (apríték)

A telepítés, gondozás, letermelés könnyen gépesíthető.
Parlagon hagyott területeket
használhatunk.
Rövid vágásforduló esetén viszonylag rövid időn belül (3-4
év) rendelkezésre áll.
Munkahelyteremtő hatású az
ültetvények telepítése, gondozása, betakarítása.
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Ígéretes kísérletek ellenére sem
számolhatunk 8-10 atrotonna/ha/
év-nél nagyobb kihozatallal.
A felvevőpiacnak (falufűtőművek)
és az ültetvényeknek egyszerre
kellene létesülniük.
Talaj számára tápanyag visszapótlást igényel, mely költséges.

Néhány egyértelmű, magától értetődő dolgot nem jeleztünk a fenti táblázatban, hiszen például minden alapanyagnál kényes és költséges kérdés
és hátrányos tulajdonság lehet a logisztikai kérdéskör, azaz a az időszakos
(vegetációs időn kívüli) termelés, szállítás, tárolás az egész éves felhasználáshoz, előkészítés, homogenizálás stb.

A por-forgács, faapríték halmaz tömörítése energetikai
nyersanyag előállítása céljából. „Megéri”?
Magyarországon a brikett és pellet termelésének több módozata kerül alkalmazásra, így alapvetően az előállítási lehetőségeket három csoportra
osztottuk:
• faipari feldolgozó üzemek esetében, a keletkező melléktermék helyben történő feldolgozása,
• faipari üzemektől történő melléktermék felvásárlását, vagy mezőgazdasági melléktermékek (pl.: szalma, kukoricaszár) begyűjtését
követő feldolgozás (külön erre a célra szakosodott vállalkozások),
• energetikai ültetvényekről nyerhető „alapanyagok” energetikai nemesítése.
A felsorolásban említett brikett és pellet előállítás során teljesen más és
más energia befektetéssel nyerhetünk a kiinduló anyaghoz képest nagyobb
energiasűrűségű, kisebb helyigényű és pellet esetében a földgázhoz hasonló komfortfokozatú tüzelőanyagot. Mindhárom esetben beszélhetünk
szárítás nélküli és szárítást követő energetikai nemesítésről. A brikettálás
és pelletálás folyamata során jelentős hő- és villamos energia felhasználásával egyaránt számolni kell, melynek arányát alapvetően az alkalmazott
technológia és az alapanyag tulajdonságai határozzák meg. A preferálandó tömörítvény alapanyagnak a száraz por-forgács halmazok számítanak,
ezeket kellene minél nagyobb mennyiségben brikett, pellet előállításra felhasználni. Így az alapanyag energiatartalmának „csak” 4-6%-át (korábbi
kutatásaink alapján mért, meghatározott érték) fordítanánk az előállításra.

Összefoglalás
Cikkünkből érzékelhető, hogy nem a fa − már ősidők óta történő − energetikai hasznosításával vannak a fő problémák, hanem annak hasznosítási
módszerével, hatásfokával, energiahatékonyságával. Ugyanakkor azt is
szeretnénk hangsúlyozni, hogy fa esetében csak azon anyagot, hulladékot
szabad elégetni, amelyet más célra már nem tudunk felhasználni, hisz ellenkező esetben ökológiai károkat okozhatunk.
A biomassza-mix energetikai felhasználásával összefüggésben hoszszabb távon a kisebb térségeket, településeket, ipari fogyasztókat hővel
ellátó fűtőművek fejlesztése látszik indokoltnak. Elsősorban az ipari fogyasztók hőellátása segítheti az energiahatékonyság jelentős növelését, ha kapcsoltan villamos energiát is előállítunk. A vidékfejlesztés egyik
szerény, de fontos lehetősége rejlik új energiaültetvények telepítésében,
melyek egyben hozzájárulhatnak a decentralizált biomassza alapú energia
előállítás térnyeréséhez.

Köszönetnyilvánítás

„Jelen tanulmány a Környezettudatos energia hatékony épület című TÁMOP4.2.2.A–11/1/KONV-2012-0068 számú projekt keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.”
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MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

Szegedi távhőrendszer részleges átállítása megújuló energiaforrásokra
dr. Zsebik Albin

okl. gépészmérnök, zsebik@jomuti.hu

Szegeden a helyi hőszolgáltató 2010 decemberében 27 225 lakás és
465 közintézmény számára biztosította a fűtést, s csaknem ennyi részére a használati melegvizet. A hőtermelésre 22 telephelyen mindösszesen 245 MW beépített névleges hőteljesítményű kazán és gázmotor állt rendelkezésre. A távhőszolgáltatás számára a hőtermelés
jelenleg kizárólag földgáz felhasználásával történik. Magyarország
földgázfüggőségének csökkentését, valamint a megújuló energiaforrások hasznosítását mind gazdasági, mind környezetvédelmi megfontolások indokolják. A cikk, a szegedi távhőrendszer esetében,
azt vizsgálja, milyen módon, milyen mértékben célszerű a jelenlegi
távhőrendszerhez megújuló energiaforráson alapuló hőtermelést létesíteni úgy, hogy az a jövőbeni igényeket a mainál gazdaságosan
elégítsék ki.1
*
In December, 2010, the Szeged district heating company provided
heating for 27,225 flats and 465 public institutions and domestic hot
water for almost the same number of customers. Heat was produced
at 22 sites using boilers and gas engines of 245 MW built-in nominal
capacity. Heat is solely produced for district heating purposes using
natural gas. This paper examines, through the Szeged district heating system, how to install a renewable-based heat production plant
for the existing district heating system in a way that it economically
meets future needs as well.
***

A megújuló alapú hőforrások kiválasztása

A jelenlegi földgáz alapú hőtermelés kiváltására több alternatíva kínálkozik.
Az előzetesen vizsgált esetekből alapos meggondolások alapján választottuk ki a legmegfelelőbbeket annak érdekében, hogy mind rövid, mind
pedig hosszú távon a legjobb megoldást találjuk a megbízó által támasztott
követelményeknek megfelelően. Előzetesen az alábbi, a térségben valós
potenciállal rendelkező eseteket vizsgáltuk meg.

Napenergia hasznosítás
Az új beruházásokra jellemzően már az előzetes változatelemzéseknél is
törekedtünk az alacsony önköltségű megoldások kidolgozására. Mivel Szegeden az elhelyezkedése miatt megfelelően magas az éves napsütési órák
száma, kézenfekvőnek bizonyult a napenergia-hasznosítás vizsgálata.
A napenergia hasznosítás technológiájából adódóan főként a nyári időszakban lehetséges szignifikáns mennyiségű hő hasznosítása (mind a
napsugárzás intenzitása, mind pedig a hőhordozó visszatérő hőmérséklete miatt). A hő önköltségének változó részét szinte csak a szivattyúzási
költség teszi ki, ami karbantartással együtt is igen alacsony érték (korábbi
projektek alapján becsülve ~160-250 Ft/GJ). Sajnos, egy megfelelő teljesítményű (csak HMV termelési célra ~2-3 MWth) szoláris létesítmény telepítése igen költséges, megfelelő fokú támogatás (minimálisan 60-70%)
nélkül a jelenlegi létesítési költslgek és energiaárak mellett a berendezés
átlagos élettartamát meghaladó megtérülési idővel kellene számolni, emellett pedig a lényegesen nagyobb potenciállal rendelkező termálvizet szorítaná ki. Emiatt a napenergia hasznosítás lehetőségének további elemzését
elvetettük.
1

A cikk a JOMUTI Kft. által a KEOP-2012-4.10.0/B kódszámú pályázathoz készített megvalósíthatósági tanulmány alapján készült.
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Földhő (termálvíz) hasznosítás
Tudvalevő, hogy Szeged kiváló termálvíz adottságokkal rendelkezik,
ezért a hőjének hasznosítása kézenfekvő lenne. A Szegeden működő
termálkutak nagy része 1500-2000 m-es talpmélység mellett átlagosan
akár 90 °C-os hőmérsékletű vizet tudnakbiztosítani. Ilyen hőmérsékletű víz
elméletben még a 110/70-es névleges hőmérséklet-programmal üzemelő
távhőrendszerbe is jelentős mennyiségű hőt tudna betáplálni. Ezzel a hővel
a teljes HMV termelési és technológiai hőigények kielégíthetők lennének,
emellett a fűtési hőigények jelentős része is fedezhető lenne. A visszasajtolás miatti korlátok azonban a mélyvizű termálvíz hőjének hasznosítását
megakadályozzák. (A kilencvenes években az ún. PHARE támogatással
létesített Felsővárosi termálvizes rendszerben a visszasajtolás mind műszakilag, mind gazdaságilag ellehetetlenült.)
A földhő hasznosítására egy projektcég munkatársai új koncepciót dolgoztak ki, melynek tartalma, hogy a HMV igényeknek megfelelő mennyiségű, közepes (~60 °C-os) hőmérsékletű termálvizet a megfelelő tisztítási
eljárásokkal EU-s minőségű használati melegvíz minőségre tisztítják és így
juttatják be a hálózatba. Ennek következtében nem kell a visszasajtolásról
gondoskodni. Az elemzést ennek ismeretében kellett elvégezni azt feltételezve, hogy a hasznosított földhő a gázmotorokat váltja ki a HMV igények
kielégítésében.

Biomassza hasznosítás
Magyarország másik, legnagyobb potenciállal rendelkező, megújuló erőforrásával előtérbe került a faapríték alapú tüzelőberendezések alkalmazása.
A megújuló energiaforrások között kedvező beépített teljesítmény/beruházási költség arány mellett fontos a földgázhoz képest jóval alacsonyabb
tüzelőanyag költség, az ellátásbiztonság növelése és a károsanyag-kibocsátási mutatók javítása. A mai, korszerű, nagy teljesítményű biomassza
tüzelési technológiáknál már jelentős üzemi tapasztalatot halmoztak fel,
ennek köszönhetően a hatásfokuk már bizonyos üzemállapotokban magasabb is lehet, mint 85% és a károsanyag-kibocsátásuk a különböző leválasztási technológiák miatt szinte kizárólag CO2-re korlátozódik, hasonlóan
a földgáztüzeléshez. Az előzetes változatelemzések után a megújuló energiaforrások hasznosítására alapított projekttársaság - a Nemzeti Energiastratégia célkitűzéseivel összhangban - a biomassza kazán(ok) telepítését
választotta a szegedi távhőszolgáltatás földgáz alapon termelt hő egy részének kiváltására.

A hőfelhasználó körzetek kiválasztása

Miután a termálvíz hőjének fűtési célú hasznosítását a fenti okok miatt elvetettük az egyetlen, belvárosban is könnyen megvalósítható beruházás
is látómezőn kívülre került. A potenciálisan ellátható fűtőművi körzetek elhelyezkedésének vizsgálatakor az alábbi kritériumokat kellett szem előtt
tartani:
Környezetvédelmi:
• A lehető legnagyobb földgázkiváltás elérése, vagyis teljesítménymaximalizálás;
• A sűrűn lakott területek légszennyezettségének csökkentése: a fűtőmű telephelye legyen ritkán vagy egyáltalán nem lakott környéken.
Gazdasági:
• lehető legnagyobb teljesítmény és csúcskihasználási óraszám elérése;
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• Legkisebb költségű (legrövidebb) távvezeték kiépítése.
A bemutatott követelményrendszer alapján a hőkörzetek közül az
északkeleti városrész sok, kisméretű fűtőműve nem jöhetett szóba, hiszen
ezek együttes hőigénye jelentene csak megfelelő terhelést egy újonnan
létesített biomassza fűtőmű számára, az összekötésük azonban vezetékfektetés szempontjából igen nehézkes és költséges lenne. További korlátozó tényező, hogy a terület minden oldalról sűrűn lakott városrészekkel
van körülvéve, így csak igen messze, északi irányban lehetne megfelelő
telephelyen fűtőművet kialakítani (csak erre található a biomassza alapú
fűtőmű telepítésére alkalmas terület), ami a távhővezetéképítés szempontjából ismét jelentős többletköltséget jelentene. A keleti városrész összekapcsolásához és külső forrásból való ellátásához legalább 3670 m nyomvonalhosszon fektetett vezetékekre lenne szükség, amit közepesen sűrűn
beépített területen kellene vezetni.
Az északnyugati városrész hőellátásának túlnyomó részét 3 fűtőmű
biztosítja, ezek a Rókus I., Észak I/A. és Észak I/B. fűtőművek. A becsült
fűtési teljesítmény-igényük közel azonos a 8 db, északkeleti részt ellátó
fűtőműével, a kooperációs vezeték teljes nyomvonalhossza 2920 m, amit
nagyrészt alacsony beépítettségű területeken kell vezetni. A biomassza
fűtőmű potenciális telephelyét ennek figyelembevételével jelöltük ki. Bár
Szegeden a jellemző szélirány É-D irányú, a biomassza kazánház távol
helyezkedik el a sűrűn lakott területektől, így a tisztított füstgáz megfelelően
felhígulva érkezik ide, minden egyéb változatnál és az eredeti, kiindulási
állapotnál is alacsonyabb szennyezőanyag-terhelést okozva. A külvárosi
elhelyezés a tüzelőanyag-beszállítás és hamuelszállítás szempontjából is
kedvezőnek bizonyul, hiszen a teherautók a külső körúton (Rókusi körút) a
belváros elkerülésével kisebb környezeti terhelést jelentenek a közlekedésből fakadó szennyezéssel amúgy is jelentősebben terhelt városközpontra
nézve. Mivel a telephely közvetlen szomszédságában iparvágány húzódik,
a felújítását követően azon is történhet a tüzelőanyag beszállítása.
A fentiek tükrében a projekttársaság az északnyugati városrész öszszekapcsolását és biomassza alapú, részleges hőellátását tűzte ki célul.

A kiválasztott területet ellátó fűtőművek

Szeged Rókus és északi városrészének távfűtési és használati melegvíz
(HMV) ellátását jelenleg 3, független fűtőmű biztosítja földgáz alapon.
A Rókus II. körzet kivételével minden fűtőműből 4 vezetékes rendszer indul, így a HMV ellátás már a termelésnél különválik, az elszámolása is a
fűtéstől külön történik. A fűtőművekben jelenleg mindenhol kapcsolt energiatermeléssel, gázmotorok segítségével történik az alap (HMV) hőigény
egy részének a kielégítése, azonban a jövőben ezt az igényt a szolgáltató
a vizsgált területen teljes egészében termálvízzel kívánja fedezni. Az ezen
felül jelentkező többlet hőigényt (elsősorban a fűtési időszakban) a gázkazánok fedik le.
Mivel a felételezett új hőforrásokkal a jelenleg is üzemelő gázmotorok,
illetve a jövőben üzembe álló termálkutak menetrendjét a gazdaságosabb
termelés miatt nem kívánják kiváltani, a projekt megvalósulása után a biomassza kazánok a tervek szerint a fűtési időszakban váltják ki a magas
üzemeltetési költségű és sok esetben elavult, igen rossz hatásfokú földgáz
kazánokat.

Északi városrész I/A. fűtőmű
Az Észak I/A. fűtőmű látja el a legalacsonyabb hőigényű városrészt a projekt által érintett, 3 fűtőművi körzet közül. A fűtőmű a teljes lefedett területen
a szolgáltatói hőközpontokhoz és HMV fogyasztókhoz közvetlenül juttatja
el a primer forróvizet, illetve a használati melegvizet. A fűtőműben üzemelő
hőforrások éves átlagos hatásfoka 83%-ra tehető. A JMS 312 típusú gázmotor a szolgáltató saját tulajdona, a kapcsolt termelés miatt a mai KÁT
mentes időszakban a HMV alapterhelésként jelentkező hőigényének egy
részét fedezi, miközben a a saját villamosenergia-fogyasztását kielégíti.
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Északi városrész I/B. fűtőmű
Az Észak I/B. fűtőműben régi, elavult gázkazánok üzemelnek. Itt a hőtermelés éves hatásfoka az Észak I/A-hoz hasonlóan ~83%. A gázmotor nem
a hőszolgáltató tulajdona, a hőt rögzített átvételi áron vásárolja.
Rókus I. fűtőmű
A Rókus városrészt ellátó, Rókus I. fűtőműben a többi érintett fűtőművel
ellentétben a földgáz kazánok egy részét nagy hatásfokú berendezésekre
cserélték, melyek az általánosan tapasztalható hőigény-csökkenés következtében a terület hőigényének nagy részét képesek ellátni, így a hőtermelés átlagos hatásfoka fűtési idényben ~92%-ra tehető, a gázmotor miatt a
teljes évben ez az érték még magasabb. A JMS 616 típusú gázmotor – az
Észak I/B-hez hasonlóan - nem a hőszolgáltató tulajdona, a kapcsoltan termelt hőt a szolgáltató fix átvételi áron vásárolja.
A rókusi hőellátási körzet három fő részre osztható: a Rókus I. fűtőműre (itt történik a hőtermelés), a Rókusi szivattyúházra (ahol a távolság
miatti nyomásfokozás szükséges, és egyben HMV ellátás is történik) és
a Rókus II. körzetre, mely technológiai szempontból különbözik a szegedi
távhőrendszerre jellemző megvalósítástól. A Rókus II. esetében a forróvíz
hőhordozó közeget primer vezetéken egészen a felhasználás helyéig szállítják, majd a hő ott, fogyasztói hőközpontokban kerül átalakításra. Ez a megoldás megfelel a napjainkban alkalmazott technológiáknak, a fűtési rendszer külső hőmérséklet-szabályozása és a HMV termelés is a fogyasztás
helyszínén történik, köztes szolgáltatói hőközpontok közbeiktatása nélkül.

Az energiaigény jellege, mértéke
A fentiekben bemutatott rendszerek fűtési és HMV/technológiai hőigényének kielégítése jelenti az elemzés alapját, hiszen a jelenleg földgázzal termelt hő biomassza alapú részleges kiváltásával (a teljes kiváltás a
tüzelőberendezések határköltsége miatt nem gazdaságos) jelentős költségmegtakarítás, CO2 kibocsátás csökkentés és primerenergia függőség csökkentés érhető el. A hőszolgáltatótól kapott adatok alapján külső
hőmérséklet-korrekció segítségével (átlagos körülményekre való átszámolás) hőfogyasztási bázisértékeket képeztünk, majd a fogyasztási trendek és szolgáltatói tervek figyelembevételével a 2012-es év mérsékelt
hőfogyasztási adatait vettük alapul.
Az elemzett adatok a szolgáltató által mért, értékesített hőfogyasztást
tartalmazzák, azonban egy új (külső) hőforrás csatlakoztatásához a
távhőhálózat veszteségeit is figyelembe kell venni. Ennek meghatározására
– mivel közvetlenül nem mérhető – a gáz- és kapcsolt hő fogyasztási adatokat használtuk fel, mint bevezetett energia. Mivel a hőtermelő berendezések átlagos hatásfoka ismert, a termelt hő számítható, a termelt és értékesített hő különbsége pedig megadja az elosztó hálózat éves veszteségét.

Biomassza fűtőmű optimális méretének meghatározása

A fűtőmű optimális teljesítményének meghatározására használt algoritmus,
matematikai modell bemutatását a terjedelmi korlátok kizárják, a kiindulási
adatokat és eredményeket közöljük. Az alkalmazott eljárás a fűtőmű-létesítés becsült fix és változó költségei alapján határozza meg a gazdaságilag
legmegfelelőbb termikus teljesítményt, így ha az előzetes változatelemzés
során rögzítettük, hogy ezt a megújuló alapú hőtermelési módot kívánjuk alkalmazni, további változatelemzésre (pl. különböző teljesítményű kazánok
összehasonlítása pontozásos vagy egyéb módszerekkel) nincs szükség.
Ahhoz, hogy a valóságnak megfelelő eredményt kapjunk, fontos, hogy
a kiindulási adatok is megfeleljenek a valóságnak, ezek egy részét a különböző, már megvalósult projektekből, szakirodalmi adatokból származó
értékek felhasználásával biztosítottuk (pl. biomassza fűtőmű fajlagos beruházási költsége). Ahol lehetőségünk volt természetesen alkalmaztuk az
aktuális projekt már ismert peremfeltételeit is, mint pl. a termelt hő átvételi
ára vagy a faapríték fajlagos költsége. A megvalósult szolnoki biomassza
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projekt üzemeltetési tapasztalatai és a faapríték-beszállítói nyilatkozatok
alapján elmondható, hogy biomassza kazánok termikus hatásfoka jelentős
mértékben függ a tüzelőanyag-minőségétől és az üzemviteltől. Ebből kifolyólag a kazánok átlagos hőtermelési hatásfokát 75%-ra vettük fel (járulékos füstgáz-hőhasznosító nélkül). Az optimális méret meghatározásához a
kiinduló adatokat az 1. táblázat tartalmazza.
1. táblázat. A fűtőmű teljesítmény-optimálásához használt peremfeltételek
Fűtési csúcsigény
Fűtési minimum teljesítményigény
Biomassza hő átvételi ár
Faapríték költsége
Fűtőmű fajlagos beruházási költsége
Évenkénti egyéb fix költség (pl.: karbantartás, járulékos
távvezeték-építés költségterhe)
Termeléssel arányos vált. kts. többlet (pl. hamu elszállítás, faapríték rakodás stb.)
Biomassza fűtőmű átlagos hőtermelési hatásfoka
Biomassza fűtőmű éves üzemelési ideje
Hasznos élettartam
Kamatláb/elvárt hozam

42 456 kW
10 298 kW
3200 Ft/GJ
1600 Ft/GJ
83 000 Ft/kWth
34 411 256 Ft/év
80 Ft/GJ
75%
4781 h
15 év
15%

Az ábra felső része mutatja a fűtési szezonban lefedett hőigényeket
az optimális méretű és a még megtérülő (a bevételek csak a költségek
fedezésére elegendők) biomassza kazán esetén. Az alsó részen az optimális méret kiválasztásának módja látható. A piros vonal a beruházás éves
költségterhét, míg a kék görbe a megadott átvételi ár mellett elérhető tüzelőanyag-költség megtakarítást ábrázolja a beépített fűtőmű-teljesítmény
függvényében. Értelemszerűen ahol ezen két görbe különbsége maximális,
ott lesz optimális a fűtőmű teljesítménye. A viszonylag kis profitrés (alacsonyabb BMR) a járulékos beruházásként megjelenő távvezeték-fektetés
költségei miatt alakul ki, ebből is látható, hogy az új vezetékfektetést is
tartalmazó projektek jelentős támogatási intenzitást igényelnek.
A számításból látszik, hogy a legmagasabb profit ~14 500 kW
hőteljesítményű fűtőmű telepítésével érhető el. Az optimálás eredménye
alapján és a kereskedelmi forgalomban kapható kazán-egységteljesítmények mellett a pályázó úgy döntött, hogy moduláris felépítésű, 3x5 MW
összteljesítményű biomassza fűtőművet telepít.

A meglévő és az új rendszer illeszkedésének bemutatása
A tervezett technológia folyamatábrát az anyag- és energiaáramokkal a 2.
ábra mutatja.

A tartamdiagram modellezéséhez szükséges fűtési csúcs- és minimum
teljesítményigényt a változatelemzés során megvizsgált és kiválasztott,
északnyugati fűtőművi körzetek hőtermelési adatai alapján vettük fel. A termelt hő átvételi ára már szerződésekben rögzített, míg a fűtőmű fajlagos
beruházási költségét ténylegesen megvalósult biomassza fűtőmű projektek
és pályázati anyagok értékeinek átlagából számítottuk. Jelen projekt esetében, mivel az alapértelmezett, fajlagos beruházási költségek tisztán csak
fűtőművi beruházásokra vonatkoznak (kazántechnológiák és kazánházak
kompletten), a kiépítendő távvezeték éves költségterhét a karbantartási
költségeket is tartalmazó évenkénti egyéb fix költségekkel együtt vettük
figyelembe. A karbantartási költségekben szereplő anyag és díjtételeket is
megvalósult projektek tapasztalatai alapján vettük fel, a termeléssel arányos változó költségtöbblettel együtt. A fűtőmű üzemidejét (kihasználtsági
óraszámát) a fűtési idény teljes hosszára vettük fel, mivel korábban rögzítettük, hogy a teljes évben jelentkező, HMV hőigényeket a pályázó a jövőben geotermikus alapon kívánja fedezni. A fűtőmű hasznos élettartamát
15 évre becsültük. A diszkontálási rátát a jelenlegi gazdasági helyzet tükrében 15%-ra választottuk. Az optimálás eredményét az 1. ábra szemlélteti.

2. ábra. A tervezett technológia folyamatábrája anyagés energiaáramokkal

1. ábra. Az optimáló számítás eredménye
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Mivel a biomassza fűtőmű teljesítményét az összevont hőigények alapján az optimálishoz közel választottuk ki, a különböző fűtőművi körzetek
ellátásánál is törekedni kell az optimálishoz közeli kihasználási óraszámok
elérésére. Ennek legegyszerűbb módja, hogy a teljes rendszerre meghatározott biomassza kazán teljesítőképességet a fűtőművek csúcsteljesítményének arányában osztjuk szét. A számítások eredményét a 2. táblázat
foglalja össze és a terhelésmegosztást a teljes rendszer tartamdiagramjában a 3. ábra mutatja.
A betáplált hő és a tartamdiagramok alapján számított, kiváltott földgáz
mennyiségéből meghatározható a földgáz alapú hőtermelés projekt szempontjából releváns, átlagos hatásfoka, ez 85,7%-ra adódott. Látható, hogy
a biomassza távhőrendszerbe illesztésével a tartamdiagram alakja miatt
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2. táblázat. A biomassza alapon termelt hő rendszerbe illesztése
Betáplált teljesítmény [kW]

Betáplált hő
[GJ/év]

Kiváltott földgázmennyiség [GJ]

Összevont
rendszer

15 000

251 134

292 966

Rókus I. fűtőmű

6 762

113 209

124 827

Észak I/A. fűtőmű

2 037

34 105

41 571

Észak I/B. fűtőmű

6 201

103 820

126 568

nem csak az igen rossz, 82%-os átlagos hatásfokú kazánok kihasználtsága
csökkent, hanem az újabbaké is.

sítménnyel és a korábban leírt, üzemeltetési tapasztalatok és biomassza
beszállítói nyilatkozatok alapján 75%-os átlagos termikus hatásfokkal számolva a fűtőmű éves tüzelőhő-felhasználása körülbelül 334 845 GJ. A beszállítói szerződéseken rögzített, átlagosan 12 GJ/t fűtőértékű faaprítékból
és erdészeti hulladékból (~25% nedvességtartalom) ezek alapján évente
27 904 t mennyiségre van szükség. Ez az átlagos, 250 kg/m3-es ömlesztett
sűrűség mellett 111 615 m3 beszállítását teszi szükségessé éves szinten.
Egyéb
A tervezett rendszer egyetlen szignifikáns, járulékos energiafogyasztása a faapríték telephelyen belüli mozgatásának a költsége. Erre azért van
szükség, mert a nyerges vontatók a kialakítandó silókba a szállítmány csak
kis részét képesek közvetlenül üríteni, így a fennmaradó részt homlokrakodóval kell betárolni. A homlokrakodó becsült éves üzemanyag (gázolaj)
fogyasztása körülbelül 20 091 l.

Anyag- és energiakiadás

3. ábra. A biomassza fűtőmű illeszkedése az összevont rendszerbe

Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energia
mérlegek
Anyag- és energiafelhasználás
Villamosenergia-felhasználás
Biomassza fűtőmű
A biomassza fűtőmű villamos fogyasztásának jelentős részét a kazánok és
ezek segédberendezései adják. A számítások alapján a rendszer 432 kW
teljesítmény-lekötést igényel és egy évben maximálisan 1 458 624 kWh
villamos energiát fogyaszt (a keringetéssel nem számolva). Mivel a vizsgált berendezések fogyasztása (csúcskihasználtság és egyidejűség miatt)
konzervatívan lett becsülve, az egyéb villamos fogyasztók (világítás, számítógépek stb.) által felvett villamos energia meghatározásától eltekintünk.
Kooperációs vezeték
A kooperációs vezeték – mint külön alrendszer – keringetéséhez szükséges energiát a logikai menetet követve külön tüntettük fel. A vezeték
nyomásveszteségi számításai alapján a keringetés teljesítményigénye
34,3 kW, ami az állandó tömegáramú keringetés miatt a teljes üzemidő alatt
jelentkezik. Ezek alapján a kooperációs hálózat éves keringetési villamosenergia-igénye 163 749 kWh.
Hőfogadó állomások
A hőfogadó állomások segédenergia-igénye kizárólag villamos energiában
nyilvánul meg, amit szinte teljes egészében a beépített keringető szivattyúk
vesznek fel. A szabályzás (szabályozóegység, szelepmozgatók, nyomástartás stb.) éves energiaigénye csekély, ezért ezzel nem számoltunk. A három hőfogadó állomás összesen 12,2 kW teljesítmény lekötését igényli és
57 541 kWh/év villamos energiát vesz fel.
A fentiek alapján a projekt keretében megvalósítandó teljes rendszer
terv szerinti üzem esetén évenként 1 679 914 kWh villamos energiát használ fel 479 kW lekötött teljesítmény mellett.
Tüzelőanyag felhasználás
Tüzelőanyag felhasználás értelemszerűen csak a biomassza fűtőműben
jelentkezik. A számításaink alapján a fűtőmű 4 652 h csúcskihasználási
óraszámmal képes üzemelni a fűtési időszakban, a csúcskihasználási tényezője magasabb, mint 0,97, ami kiemelkedő. A 15 MWth névleges telje-
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A projekt megvalósulásával a fűtőmű várható anyagkiadása a füstgáz és
fahamu/salak, energiakiadása pedig a biomassza alapon termelt hő lesz.
Mivel a biomassza tüzelés jogilag 0 szén-dioxid kibocsátással jár, a füstgáz
mennyiségének figyelembevételétől eltekintünk.
Szignifikáns kibocsátott anyagáramot jelent a salak/hamu, melynek
mezőgazdasági értékesítésétől (magas ásványianyag-koncentrációja és
lúgos kémhatása miatt igen kedvező tápanyag-utánpótlás) a projektcég
eltekint, így külön kell gondoskodni az elszállításáról és elhelyezéséről.
A várható salak/hamu éves mennyisége 3%-os (magas) hamutartalommal
számolva 837,1 t.
A fűtőmű éves bruttó hőkiadása 251 134 GJ. Figyelembe kell venni
azonban a távvezeték hőveszteségére vonatkozó értéket is, miszerint az
éves üzemidő alatt hozzávetőleg 1682 GJ veszteséggel kell számolni.
Ezek alapján a mögöttes távhőrendszerben értékesített, nettó biomassza
alapon termelt hőmennyiség éves szinten 249 452 GJ.

Összesített anyag- és energiamérleg, a projekt főbb jellemzői
Az összesített anyag- és energiamérleget a 3. táblázat, főbb jellemzőit a
4. táblázat tartalmazza.
3. táblázat. A projekt összesített anyag- és energiamérlege
Felhasználás
Természetes
mértékegységben
Villamos energia
Faapríték
Hő
Gázolaj

Természetes
mértékegységben

1 679 914 kWh

6048

0 kWh

0

27904 t

334 845

0t

0

0 GJ

0

249 452 GJ

249 452

20 091 l

696

0l

0

Salak/hamu
Lekötött villamos teljesítmény [kW]

Kiadás

Energia mértékegységben
[GJ]

0t

837 t

479 kW

0 kW

Energia
mértékegységben [GJ]

5. táblázat. A projekt főbb jellemzői
Energetikai, fenntarthatósági jellemzők
Földgáz felhasználás csökkenés, GJ/év

292 966

CO2 kibocsátás csökkenés, t/év

20 449

CO2 kibocsátás csökkenés a gazdasági élettartamra, t/15 év

305 682

Gazdasági, pénzügyi jellemzők
Beruházási költség, Ft

1 698 600 000

Alap energiahordozó megtakarításra vetített beruházási
kts.,eFt/GJ/év

5,448

Éves CO2 kibocs.csökk.fajl.beruházási kts., eFt/tCO2ekv./év

83,42
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Dendromassza energetikai célú felhasználása
a hazai szabadalmi bejelentések tükrében
Dr. Braun Gábor

okleveles kohómérnök; gabor.braun@hipo.gov.hu

A megújuló energiaforrásból előállított energia jelenkori hasznosításának műszaki megoldásai közismertek. Jelen rövid tanulmány a biomasszák csoportjába tartozó dendromasszák energetikai célú hasznosítási lehetőségeit kívánja ismertetni, bemutatva azon magyarországi
szabadalmak, amelyek az említett témában a hazai elsők voltak.
A dendromasszák alatt az összes erdei, fás szerves anyagot értjük. A rendelkezésre álló biomasszák többsége dendromassza, hiszen
energetikai célra nagyrészt:
• az erdőgazdaságokból vagy energia erdőből származó tűzifát;
• favágásból, erdőrendezésből, parkrendezésből, gyümölcsfák,
szőlők (venyige) metszésből származó ágakat, gallyakat, kérget, venyigét;
• ipari fafeldolgozás során keletkezett fahulladékok (fűrészpor,
forgács, faapríték);
• feldolgozott faipari mellékterméket (pellet, brikett) használunk
fel. [1]
A dendromasszákból való energia előállítására alapvetően az
alábbi lehetőségek kínálkoznak a technika jelenlegi állása szerint:
• a fa szilárd tüzelőanyagként való elégetése,
• a fa elgázosítása és a keletkezett gáz elégetése.

További dendromassza a különféle vágási „hulladékból” és az ipari fafeldolgozásból származó aprítékok, amelyek előnye a hagyományos
tűzifával szemben, hogy felhasználása energia előállítására jól szabályozható, az elégetés folyamata automatizálható (csökkenthető a
szükséges emberi beavatkozás). Bár az apríték előállításhoz szükséges berendezések már az XIX. század vége óta ismertek, az aprítékok
energetikai felhasználására az első magyarországi szabadalom az
Erdőgazdasági és Faipari Tervező Iroda (feltaláló: Sarkadi Szabó
Sándor, Tóth Béla) által 1973. december 21-én bejelentett 167277
lajstromszámú „Előtét - tüzelőberendezés fahulladékra, háromhuzamú
kazánhoz” című dokumentum (2. ábra). A találmány tárgya egy olyan
előtét berendezés („biomassza égő”), amely alkalmas bármilyen fahulladék gazdaságos eltüzelésére. A berendezés a rostélytüzelés és a
ciklontüzelés kombinációjával biztosítja mind a darabos, mind pedig az
aprószemcsés hulladék gyorsabb, tökéletesebb égését. [2]

Fa szilárd tüzelőanyagként való elégetése

A dendromasszák szilárd tüzelőanyagként való felhasználása a legrégebbi energetikai célú biomassza hasznosítás, hiszen a tudomány
jelenlegi állása szerint már az ősember is fatüzeléssel fűtötte barlangját. Az első fatüzeléssel működő energetikai berendezés, fatüzeléses
kazán olyan régi „szabadalom”, hogy működési elve, kialakítása közismert mindenki számára. Az első Magyarországon bejegyzett fatüzelésű kazánnal kapcsolatos szabadalom (1. ábra) a 7038. lajstromszámú
Simonis & Lanz vállalat által 1896. február 14-án bejelentett, amely
tárgya egy osztott cirkulációval ellátott vízcsöves kazán. A találmány
célja a vízcsövek olyan formában való elhelyezése, amellyel növelhető a hőcserélő rendszer élettartama. Érdekessége a dokumentumnak,
hogy a szabadalom tárgya természetesen már nem a hagyományos
fatüzelésű kályha, hanem a központi fűtés megvalósítására alkalmas
vízteres kazán továbbfejlesztett változata. [2]

1. ábra
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2. ábra

A faipari melléktermékek feldolgozása tüzelőanyaggá (brikett) az 1897
óta ismert. A brikett felhasználása a hagyományos vegyestüzelésű kazánokban lehetséges. A faapríték pelletálása, azaz a tüzipellet gyártástechnológiája az 1970-es évektől használatos. A tüzipellet gyártástechnológiájának ipari méretű alkalmazása után röviddel megjelentek
a pellet elégetésre alkalmas tüzelőberendezések is. Ezen kazánok
jellemzője az automata üzemmód, a tüzelőanyag jó hatásfokú elégetése és a minimális emberi időráfordítás szükséglet. Magyarországon
az első bejelentés a Mezőgépfejlesztő Intézet (feltaláló: Vodnyánszky
Rudolf, Kanti Rezső, Szikszay László, Háner János, Könczöl Sándor,
Szakács Judit, Holl Sándor) által 1983. április 11-én bejelentett 188867
lajstromszámú „Hőlégfúvó melegkeverő előállítására mezőgazdasági
és faipari melléktermékekből készült brikett, pellet, apríték eltüzelésére” című szabadalom. (3.ábra) A találmány tárgya meleg levegő előállítására szolgáló hőlégfúvó berendezés mezőgazdasági és faipari
melléktermékekből készült tüzelőanyag eltüzelésére mobilizálható kivitelben. [2]
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3. ábra

Fa elgázosítása és a keletkezett gáz elégetése
A dendromassszák energetikai célú felhasználásának másik formája,
hogy a szilárd tüzelőanyagot szabályozott körülmények között oxigénszegény zárt térben „égetik” el. A keletkező füstgázt a szilárd tüzelőanyagot tartalmazó tértől független kamrában gázégő használatával
„utóégetik” és a keletkező hőt használják energetikai célra. A 34644
lajstromszámú Imbert Georges feltaláló által Magyarországon bejelentett „Fával vagy más elgázosítható szilárd tüzelőszerrel dolgozó
erőgázgenerátor” című találmány (4. ábra) tárgya növényi eredetű tüzelőanyagok (pl. fa, tőzeg, növényszárak… stb.) elgázosítására szolgáló gázgenerátor berendezés. A leírásban bemutatott gázgenerátor
megoldja azt a problémát, hogy a szabályozott égési térből a fejlesztett gázok szabadon, de ellenőrzött körülmények között távozhatnak.
A keletkező gázok felhasználhatóak járműmotoroknál, de akár egyéb
energetikai célra (pl. hőfejlesztésre) [2]

4. ábra

Az 5. ábra a dendromasszák hőenergia termelésre való felhasználásával kapcsolatos szabadalmak évtizedenkénti számát mutatja
be a vizsgált időszak összes szabadalmának százalékos arányában.
A diagramon a tárgyalt témakörben végigkísérhető az utóbbi száz év
innovációs történelme a gazdasági és politikai változások tükrében.
Összefoglalásképpen elmondható, hogy a dendromasszák energetikai célú felhasználása végigkísérte a múltat, megtalálható a jelenben és valószínűleg a jövőben is aktuális téma marad. Napjainkban
a faalapú energia (hőenergia) termeléséhez használt berendezések
elve nem sokban különbözik a múlt évszázadban már szabadalmaz-
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5. ábra

tatott és jelen tanulmányban a teljesség igénye nélkül bemutatott műszaki megoldásoktól.

Források
[1] Dendromasssza fogalma (http://nullextra.org/wiki/Dendromassza)
[2] E-kutatas (http://epub.hpo.hu/e-kutatas/?lang=HU#)

Biomassza tüzelésre áll át a tatabányai fűtőerőmű
Egy közel ötmilliárd forintos fejlesztési program kezdődik a tatabányai fűtőerőműben, amely 2015 végére földgáz helyett biomassza
tüzelésével biztosítaná a fűtést és a melegvizet a város 23 ezer lakásában és intézményeiben - jelentették be az erőmű vezetői, valamint
Schmidt Csaba polgármester és Bencsik János országgyűlési képviselő szerdán az erőműben.
Két meglévő kazánt átállítanak faaprítékos tüzelésre, valamint
egy új, szintén aprítékkal működő kisebb kazánt építenek a nyári
melegvíz igény kiszolgálására. A beruházáshoz két pályázaton öszszesen másfél milliárd forintot meghaladó összegű támogatást nyert
el a társaság. Maszlavér István, a fűtőerőmű ügyvezetője elmondta,
eddig évente 60 millió köbmétert gázt tüzeltek el, a biomassza alapanyaggal szinte teljesen feloldható a gázfüggőség és ez várhatóan
kihat a távhőszolgáltatás árára is.
Kamarás Zoltán, a másik ügyvezető tájékoztatása szerint a megújuló energiaforrással való tüzeléshez évente 150-170 ezer tonna
faaprítékra lesz szükség, amelyet várhatóan a Vértesi Erdőgazdaságtól szereznek be. A társaság már kész tüzelőanyagot szállít az
erőműbe és a létesítmény közelében egy nagyobb tárolót is létrehoz.
A technológiai átállás az erőmű 100 fős létszámát 41 új munkahellyel
bővíti.
A társaság szeptemberben jelentette be, hogy ország legnagyobb, tízezer köbméteres hőtárolóját építi meg egy meglévő olajtartály átalakításával. A felfűtött víz a nyári időszakban azt is lehetővé
teszi, hogy péntek délután leállítsák és csak hétfő hajnalban indítsák
újra a hőtermelést.
A hőtároló költsége közel 650 millió forint, ehhez a társaság 250
millió forint pályázati támogatást kapott. Az első ütemben a gázmotorok, később a gőzturbinák hőjét is a tárolóba vezetik, a létesítmény
teljes átadását 2014 szeptemberére tervezik.
Az erőművet 2004-ben széntüzelésről földgázüzemre állították
át, ezzel a korábbi értékek töredékére csökkent a szennyezőanyagok
kibocsátása. A létesítményben jelenleg három, egyenként 572 ezer
köbcentiméteres finn Wärtsilä gázmotor dolgozik.
A villamosenergia-termelés kapacitása közel 50 megawatt,
távfűtésre évente 1 150 000 gigajoule hőenergiát adnak át az önkormányzati tulajdonú távhőszolgáltatónak.
A tatabányai fűtőerőművet 2010 elején 3,6 milliárd forintért
vásárolták meg az MVM Magyar Villamos Művek Zrt.-től. A fűtőerőmű
többségi, 51 százalékos tulajdona az önkormányzathoz került, míg
az ELMIB Energetikai Zrt. 49 százalékos tulajdon mellett üzemelteti
a száz főnek munkát adó társaságot.
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Primerenergia-megtakarítás számítása II.
Dr. Balikó Sándor, CEM

okl. gépészmérnök, baliko@t-online.hu
Az előző részben a primerenergia-felhasználás számítási módszereit és az ezzel
kapcsolatos fogalmakat ismertettük, most néhány gyakorlati példát mutatunk be.

Ivóvízből fűtés

Vizsgáljuk először azt az esetet, amikor hagyományos gázkazános fűtési rendszert átalakítunk úgy, hogy az ivóvíz hálózatból hőszivattyúval vesszük ki a fűtéshez szükséges energiát! A víz használati értéke nem változik (egyes alföldi
városokban még előnyt is jelent az ivóvíz hűtése), mennyisége sem, hiszen zárt
rendszerben történik a hőelvonás. Ezért a primer víz felhasználásával nem kell
számolnunk.
A számítást egy tetszőleges tk külső hőmérséklethez tartozó Qf hasznos
hőteljesítményre vezetjük le, nyilván az éves primerenergia-felhasználás számításához a kapott teljesítmények éves integráljára lesz szükség.
A hőszivattyús rendszer elvi sémáját és a hőmérséklet-lefutási viszonyait
a 6. ábra mutatja.

7. ábra. Ivóvíz hőhasznosítás főbb paramétereinek változása egy példában
minden fűtési üzemállapotban más és más. Ezért az egész évre kiterjedő optimális üzemet csak automatikus szabályozással tudjuk elérni.

Termálvíz fűtési célokra

Ahol van termálvíz, ott annak felhasználásával is kialakíthatjuk a fűtési rendszert. Itt két változatot hasonlíthatunk össze: az egyik változatban a termálvíz
közvetlenül melegíti a fűtési rendszert, míg a másik változatban a közvetlen
hőhasznosító hőcserélőből kilépő termálvizet tovább hűtjük hőszivattyúval, és
a hőszivattyú által termelt hőt szintén a fűtési rendszerbe tápláljuk be [3]. Ez
utóbbi sémáját mutatja a 8. ábra.
6. ábra. Fűtés vízvezetéki vízzel

fűtési rendszer

A rendszer fosszilis energiát fogyaszt a hőszivattyú kompresszorának hajtásához és a vízelvétel szivattyúzási munkájához, megújuló energiát pedig a
hálózatból kivett víz lehűtéséből.
Forrás oldalról korlátot jelent, hogy a hálózati vizet a fagyveszély miatt
6 °C-nál jobban nem szabad lehűteni, másik oldalról pedig a felhasználható víz
mennyisége jelent korlátot.
A megtakarítás számításához a viszonyítási alap (bázis) a földgáz üzemű
kazán fogyasztása:
Q f
G 0 = eta

ηk

ha a kazán villamos segédenergia-fogyasztását elhanyagoljuk. ηk a kazánhatásfok, eta pedig a tüzelőanyag primerenergia-tartalma, amit a gyakorlati számításokban eta = 1-nek szoktunk felvenni.
A hőszivattyús rendszer fosszilis energiafogyasztása:

G = evill (PHS + PS )
megújulóenergia-fogyasztása pedig:

U = Q 0
A megtakarítás szempontjából számunkra érdekes G értéke a szabadon
megválasztható elpárolgási hőmérséklettői (t0) függ: csökkenő t0-lal nő a hőszivattyú teljesítmény felvétele, de nagyobb lehet az ivóvíz hőmérsékletcsökkenése, azaz kisebb a vízáram, ami kisebb szivattyúzási teljesítményt igényel.
Ha viszont magasabb hőmérsékleten történik az elpárologtatás, a hőszivattyú
kisebb teljesítményt vesz fel a hálózatból, viszont meredeken nő a szivattyúzási
munka. Ez utóbbi egyben korlátotot is jelent, a t0 < tvbe feltételnek mindenképpen
fenn kell állni, ha tvbe a belépő ivóvíz hőmérséklete.
A 7. ábra egy példán keresztül mutatja be a főbb paraméterek változásait.
Vegyük észre azt is, hogy a t0 hőmérséklettel a megújuló energia igény is
változik: csökkenő értékével a kompressziós munka nő, ezért változatlan fűtési
teljesítmény mellett a megújulóenergia-tartalom csökken.
A t0 elpárolgási hőmérséklet változtatásával megkereshetjük azt a pontot,
amikor a fosszilis primerenergia-felvétel minimális, ezzel elérhetjük a legnagyobb megtakarítást.
Az optimális értéket egy adott külső hőmérséklethez tartozó fűtési hőigényre vezettük le. Könnyen belátható, hogy az optimális elpárolgási hőmérséklet
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8. ábra. Termálvíz hatékonyságának növelése fűtésnél
A tbe hőmérsékletről hőszivattyú nélkül t1 hőmérsékletre, hőszivattyúval t2
hőmérsékletre hűtjük le a termálvizet, miközben első esetben

Q 1 = W1 (tbe − t1 )
hőt, a második esetben pedig

1
ε


Q 2 = W2  tbe +
t1 −
t2 
ε −1
ε −1 

hőt hasznosítunk, ahol ε a hőszivattyú fűtési tényezője. Az összehasonlításban Q1 = Q2, és a primerenergia-felhasználásokat hasonlítjuk össze.
Az első változatban nem használunk fosszilis energiát, míg a második változatban a hőszivattyú hajtására és a többlet segédberendezések hajtására
villamos energiát használunk fel. A második változat fosszilis energia megtakarítása így negatív:

∆G = −(PHS + Ps )
A termálvíz hőtartalma U = Wtbe, így a primerenergia-hasznosítás hatásfoka
a két változatban:

η1 =

tbe − t1
tbe

és η 2 =

tbe − t2
tbe

Ezzel a megújulóenergia-megtakarítás:

∆U =

W1 (tbe − t1 ) W2 (tbe − t2 )
−

η1

η2

A vízmegtakarítás:
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Balikó S.: Primerenergia-megtakarítás számítása II.
∆V =

1
(W1 − W2 )
ρc

A hőkapacitás-áramok aránya a hasznosított hőmennyiségek egyenlőségéből:

W1
ε
1 
1

=
t1 −
t2 
 tbe +
W2 tbe − t1 
ε −1
ε −1 
a W1 pedig a hasznosított hőből:
Q
W1 =
tbe − t1
Mindkét változatnál szabadon felvehető változó a t1 hőmérséklet, amit, ha W
kisebb a fűtési víz hőkapacitás-áramánál, a visszatérő víz hőmérséklete korlátoz.
Szabadon felvehető még a t2 hőmérséklet, aminek viszont 0-nál kell (biztonsággal!) nagyobbnak lennie. Szabadon felvehető a hőszivattyú hőfoklépcsője is, amire korlátozó feltétel:

G0 = evill

εh

+ eta

Q h

η ref

ahol evill a villamos energia, eta pedig a referencia-tüzelőanyag primerenergia-tartalma.
A gázmotorral hajtott hűtőgépes rendszer primerenergia-fogyasztása:
Q 0
G = e
1

g

µ eε h

ahol eg a gázmotor tüzelőanyagának primerenergia-tartalma.
Az egységnyi hűtőteljesítményre eső megtakarítás:
µ 
G − G
1
1
∆g = 0  1 = evill −  eg − eta th 

ε h 
µe 
η ref 
Q0
Az általánosan használt primerenergia-tartalmakkal és 90%-os referencia hőtermelési hatásfokkal számolva egy 35% villamos és 45%-os hőtermelési részhatásfokkal üzemelő gázmotort figyelembe véve a fajlagos primerenergia-megtakarítás:

∆T = tc − t0 > te − t2
ahol tc a kondenzációs, t0 az elpárolgási és te a fűtési előremenő hőmérséklet.
A 9. ábra egy példán keresztül mutatja be a lehűtés mértékének hatását
a termálvíz-megtakarításra és a hőszivattyú kompresszorának teljesítményére.

Q0

εh

ΔG/Q0 [kW/kW]

2
3
4

0,536
0,357
0,268

Látható, hogy minél kisebb a hűtési tényező (ez általában alacsonyabb hőmérsékletszintű hűtést jelent), annál nagyobb megtakarítást érhetünk el, ha a
kompresszoros hűtőgépet gázmotorral hajtjuk, és a keletkezett hőt is el tudjuk
helyezni.
Ha a gázmotorral abszorpciós hűtőgépet hajtunk, akkor az összehasonlító
rendszerben a gázmotorral termelt villamos energiával azonos méretű villamos
fogyasztót kell figyelembe vennünk:
A gázmotor hőteljesítményének Q0 / εh-nak kell lenni, így a figyelembe veendő villamos teljesítmény:
Q µ
P= 0 e

ε h µth

9. ábra. Primerenergia-megtakarítás és kompresszorteljesítmény
a lehűtés mértékének függvényében

A fajlagos primerenergia-megtakarítás:
G 0 − G1 1 
1
(evill µe − eg )
= eQ +
εh 
µth
Q0

ahol eQ a megtakarított hő, evill pedig a kiváltott villamos energia primerenergia-tartalma. Az előző példa szerinti adatokkal és eQ = 1,2 értékkel számolva:

A termálvíz megtakarítás annál nagyobb, minél alacsonyabb a t2 hőmérséklet, ugyanakkor t2 csökkentésével a hőszivattyú fűtési tényezője romlik, hiszen a
kondenzátor és az elpárologtató hőmérséklete közötti különbség nő.

Hűtőgép gázmotorhajtással

Gázmotor által termelt mechanikai energiával kompresszoros, a termelt hővel
pedig abszorpciós hűtőgépet tudunk működtetni. Primerenergia-felhasználás
szempontjából azt kell vizsgálnunk, hogy a hagyományos megoldáshoz képest
tudunk-e megtakarítást elérni.
A vizsgálatnál minden esetben abból indulunk ki, hogy a gázmotornak mind
a mechanikai energia, mind a hőenergia termelését fel kell használni. Így kompresszoros hűtésnél egy QH hőigényt, míg abszorpciós hűtésnél a VILL villamosenergia-igényt kell kielégíteni (10. ábra).

εh

ΔG/Q0 [kW/kW]

0,8
1
1,2
1,5

1,153
0,922
0,769
0,615

A két táblázat összehasonlítása azt mutatja, hogy a gázmotoros abszorpciós hűtés fajlagos primerenergia-megtakarítása a nagyobb, de azt is látni kell,
hogy ennek a kiépítéséhez lényegesen nagyobb rendszerre van szükség. A két
rendszer gázmotorának fogyasztása közötti különbség:
G AH − G KH
1
1
=
−
µthε AH µ eε KH
Q 0
Nagyságrendben az érték 0,8…1,2 kW/kW között van, azaz az abszorpciós
hűtőgépes rendszerhez kb. kétszer akkora gázmotor szükséges, ami kétszer
akkora gázfogyasztást is jelent.

Összefoglalás

10. ábra. Változatok összehasonlítása
Az összehasonlításhoz szükséges QH rendszer hőigénye a gázmotor részhatásfokaiból számítható:

 = µ th Q0
Q
h

µe ε h

ahol μth a hőtermelési, μe pedig a mechanikai energia termelésének részhatásfoka, Q0 a hűtőteljesítmény és εh a hűtőgép hűtési tényezője. A bázisban a
QH rendszer hőigényét (ha nem meglévő hőfogyasztót váltunk ki, aminek ismert
a hatásfoka) egy referencia-hatásfokkal vesszük figyelembe, így az összehasonlító rendszer primerenergia-igénye:
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A létesítmények energiagazdálkodásában a tervezésnek és az üzemeltetésnek
is a célja a minimális primerenergia-fogyasztás elérése és fenntartása. Ezért ismernünk kell azokat a közvetlen és közvetett hatásokat, amelyek meghatározzák
a primerenergia-fogyasztást. Az összefüggések ismerete azért is fontos, mert a
gazdasági környezet, illetve a gazdaságosság nagyon sok esetben korlátozza
a műszakilag lehetséges minimális fogyasztás elérését. Ilyenkor ezek az öszszefüggések segítenek bennünket a fenntarthatóság szempontjából fontos és a
gazdaságilag is még elfogadható kompromisszum megtalálásához. Fel kívántuk
hívni a figyelmet arra is, hogy a megújuló energia sem végtelen forrás, azzal is
gazdálkodni kell. Jó példa erre a hőszivattyúval kapcsolt termálvíz hasznosítás,
ahol villamos energiát használunk fel ahhoz, hogy megakadályozzuk a termálvíz
pazarlását. Mivel ugyanolyan természeti kincs, mint a nem megújuló energiaforrások a természetből nyert, szennyezetlen tiszta víz, ezért javasoljuk a víz, mint
különleges energiahordozó figyelembe vételét is az energiagazdálkodásban.

Irodalom
[1]
[2]
[3]

Büki G.: Energiarendszerek jellemzői és auditálása, Energetikai szakkönyvtár, PI Innovációs Kft, Szentendre, 2013.
Balikó S.: Vállalati szintű energia audit, Energiagazdálkodás, 2013. 4. sz. pp. 29-30.
Büki G.: Megújuló energiák hasznosítása, Magyar Tudományos Akadémia, Bp., 2010.
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SZEMLÉLET

Hozzászólások Dr. Szondi Egon János
„Megvalósítható-e a Belváros távfűtése?” című cikkéhez
A cikk elsőként a megvalósíthatósági tanulmány (MT) feladatát
és célját definiálja, részben helyesen. Egy MT feladata az adott
probléma szóba jövő megoldási lehetőségeinek vizsgálata, a
reálisan figyelembe vehető változatok kijelölése, azok minden
egyes apró részletének kidolgozása nélkül, ugyanakkor azonban igazolnia kell a részletek későbbi megvalósíthatóságát is. Az
egyes változatok között az MT-ben sorrendet kell felállítani, ami
elképzelhetetlen hosszú távú gazdaságossági elemzés nélkül.
Természetesen ez csak igen komplexen, a gazdasági, jogi, környezetvédelmi, műszaki szempontok integrálásával lehetséges.
A cikk szerzője is kitér e kérdéskör összetettségére, és utal arra
is, hogy a jelenlegi hatósági (miniszteri) távhőár szabályozást
szétfeszíthetik a közgazdasági és piaci körülmények. Alapvető
kérdés az, hogy a szereplőknek érdekkülönbsége vagy -egyezősége van-e, az esetleges érdekkülönbség miképpen hangolható
össze, van-e megoldása a problémának?1

Mekkora költségű munka az MT elkészítése?
Az arányokat tekintve megállja a helyét, hogy egy MT a teljes
tervezési díj 10-25%-a, kérdés azonban, hogy voltaképpen mekkora beruházásról is van szó? A 134 000 lakás és 6800 lakóház a
Belváros teljes lefedettségét jelentené, és még nem is beszéltünk
a közintézményekről és egyéb épületekről. Nyilvánvaló, hogy
ekkora mennyiségű lakást/épületet csak akkor lehet távhőre átállítani ha a potenciális távhőfelhasználók számottevő árelőnyt
fognak élvezni a jelenlegi hőellátásukhoz képest. A távhő ÁFA
kedvezménye a lakossági szektorban már ma is versenyképes
éves összköltséget eredményez, csak a köztudatban ez kevéssé tükröződik, mert a közvélemény az eltérő közgazdasági
tartalmú távhő- és gázszámlákat (azaz egy szolgáltatást és egy
energiahordozót) hasonlítja össze. A cikkben valószínűleg jelentősen túlbecsült a csatlakozó épületszám, és emiatt túlbecsült a
többlethőigény is (ez ugyanis közel a jelenlegi fővárosi távhőpiac
50%-ának felelne meg). Durva becslés alapján 50-80 MW hőteljesítmény-igényhez tartozó gerincvezetéki létesítés 5-10 milliárd
Ft-ra, a szükséges elosztó hálózat hőközpontokkal újabb 5-10
milliárd Ft-ra, míg az épületek belső átalakítása további 5-10
milliárd Ft-ra becsülhető. A hőforrások részben rendelkezésre
állnak, részben újak szükségesek olcsóbb tüzelőanyagra kb.
ugyancsak 5-10 milliárd Ft körüli beruházással. Összességében
tehát a teljes beruházási igény reálisan 20-40 milliárd Ft körüli lehet, amelynek a teljes tervezési díja 1,0-1,5 milliárd Ft-ra, a
részletes MT pedig ebből következően 150-250 millió Ft-ra becsülhető.
Az MT-t úgy kell elkészíteni, hogy először az alapvető kérdésekre adjon választ:
• Ki lehet-e alakítani olyan gazdasági, jogi konstrukciót,
amely a belváros távfűtését egyáltalán lehetővé teszi,
megoldható-e alapvetően a műszaki probléma? Mindkét
1

1

kérdésre mai ismereteink szerint pozitív válasz adható,
hiszen már ma is rendelkezésre állnak azok az alapvető
műszaki-energetikai (hidraulikai) vizsgálatok, amelyek bizonyítják, hogy 50-80 MW hőteljesítmény-igény műszakilag megnyugtató módon ellátható.
• Választ kell adni az újonnan ellátandó terület nagyságára,
amelyet több szcenárióban kell megvizsgálni, de célszerű
elsőként az állami, önkormányzati tulajdonú épületek ellátását alapul venni.
• Mindezek után, illetve mindezek alapján kell rátérni az MT
részleteinek kidolgozására, amely természetesen visszahathat az előzőekben említettekre.

Hogyan lehet a megvalósíthatósági tanulmányt
kidolgozni?
A mai kor technikájának megfelelően már számtalan, könnyen elérhető digitális forrás áll rendelkezésre, amelyek nagymértékben
gyorsíthatják a tanulmány kidolgozását. Ilyenek többek között:
• az összközműves digitális helyszínrajzok,
• az elektronikus földhivatali nyilvántartások,
• a gázszolgáltató és a villamosenergia-szolgáltató számlázási, fogyasztási adatbázisai,
• a FŐTÁV aprólékosan kidolgozott térinformatikai rendszere, amelyre minden létező esetet is szimulálni képes
hőtechnikai és hidraulikai modellező programok települtek, gond nélkül megoldva a hurkolt, több betáplálású
rendszerek kimerítő elemzését,
• a műholdas felvételek és utcaképek, amelyek töredékére
csökkentik a terepi munkaigényt.

Ki tudja a megvalósíthatósági tanulmányt
kidolgozni?
Tény és való, hogy a nagy magyarországi energetikai tervezőintézetek részben és sajnálatos módon megszűntek, részben pedig
korábbi létszámuk és így szakértelmük is töredékére csökkent.
A ’80-as évekre kifejlődött mérnöki tudás azonban nem veszett
el, ugyanis ma is vannak hatékony, széles látókörű, a szükséges
eszközökkel, humán erőforrással és szaktudással rendelkező
mérnökirodák, szakmai műhelyek, ahol a korábbi tudást továbbviszik, fejlesztik, amelyet nap mint nap bizonyítanak hozzáértésükkel és elvégzett munkáikkal.

Van-e létjogosultsága egy megvalósíthatósági
tanulmánynak?
A szerzővel ellentétben úgy gondolom, hogy egy belvárosi
távhőkoncepció kidolgozása jelenleg egyre időszerűbbé válik.
Lakatos Tibor
okleveles matematikus mérnök, real-energo@real-energo.hu

Energiagazdálkodás, 54. évf. 2013. 5. szám, 28-31. old.
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A magyar fővárosban a FŐTÁV Zrt. jelenleg hét nagy és két ki- szegzett csúcsigényének. A bővülés alapja ott az olcsó és hatékony
sebb hőkörzetben összesen mintegy 1300 MW tényleges hőtermelés, amely jelentős arányban ipari hulladékhőből és kommucsúcshőteljesítmény-igénnyel, illetve 11-12 PJ/év primer hőigénnyel nális hulladékból származik, természetesen nagyhatékonyságú kapjellemezhető felhasználói kör távhőellátását biztosítja.
csolt energiatermelésre alapozva (lásd 3. ábra).
A távhővel ellátott felhasználók hőigénye a mérés szerinti elszámolás bevezetésének, a már végrehajtott és a jövőben várható energiatakarékossági projektek megvalósításának, és – nem utolsó sorban – a
felhasználói szokások változásának következtében a felhasználói kör
lényegi változatlansága mellett is jelentősen csökkent az elmúlt években, és a jövőben is további, jelentős csökkenés előtt áll. Ez mind a
hőforrások, mind a távvezetéki kapacitások oldalán ki nem használt
tartalékok képződését idézi elő. (Ez a folyamat természetesen nem
korlátozódik a fővárosra és nem korlátozódik pusztán a távhőre.)
A távhőszolgáltatók természetes törekvése, hogy egyrészt a felszabaduló kapacitások hasznosítására új felhasználókat próbálnak
meg a távhőrendszerbe kapcsolni, másrészt a távhőszolgáltatás költségeinek legalább 75-80%-át kitevő energiaköltségek csökkentésével
vonzó tarifákat alakítsanak ki.
A koncentráltan, nagy hősűrűséggel jellemezhető hőigények miatt a fogyasztói rendszer bővítésére természetes célként jelölhető ki
1. ábra. Bécs távhőhálózata (1969)
Budapest belvárosa. Ha ez nem így lenne, a szakfolyóiratokban nyilFernwärme Wien
vánvalóan a főváros távhőszolgáltatásáért, a magyar energetikai és
Leitungsnetz 01/2007
környezetvédelmi célokért valamilyen szinten felelős/érdekelt/elkötelezett szakembereken éppen a Belváros távhőellátási koncepciójának
hiányát kérnék számon.
A távhő költségeinek az érzékelhető csökken(t)ése új, a jelenleginél olcsó hőforrások létesítésével, a meglévő olcsó hőforrások
kihasználásának növelésével és – támaszkodva a piacgazdaság
apostolainak alaptézisére – a meglévő drága hőtermelők versenyre
kényszerítésével lehetséges. A jelenleg szigetüzemű távhőkörzetek
– fokozatos – összekapcsolása (a laikus közvéleményben „körvezetékként”, szakmai berkekben stratégiai kooperációs vezetékrendszerként emlegetett koncepció) alapvetően járul hozzá ezen célok
magvalósításához. Ennek jegyében szűntek meg az elmúlt években fokozatosan a kis fűtőművek és kazánházak, és kapcsolódtak
rendszereik a nagyobb hőkörzetekhez. Ennek a célnak az érdekében kapcsolták rá Pesterzsébetet a Csepeli Erőmű hőkörzetére, így
szűnt meg a Kőbányai Erőmű szerepe a FŐTÁV-célú távhőellátásban
a Kispest-Kőbánya tranzitvezeték létesítésével, és így szűnt meg az
Óbudai Fűtőmű szerepe az észak-budai rendszerek összekötésével,
de egy vonali szivattyúállomás létesítésének köszönhetően ugyanezért fejezte be üzemét a Révész Fűtőmű is. A folyamat az Észak2. ábra. Bécs távhőhálózata (2007)
Pest–Újpalota stratégiai összekötő vezeték létesítésével folytatódik,
és a távhőszolgáltató – szakmai partnereivel – további projekteken
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lépő új fogyasztóknak köszönhetően növekvő tendenciájú, az ottani távhőszolgáltató rendszer ma már a város teljes területét, így a
belvárost is behálózza. Az ellátott primer csúcshőteljesítmény-igény
3. ábra. A bécsi távhőellátás tartamdiagramja [1]
2400 MW, ami csaknem kétszerese a FŐTÁV-rendszerek mai, ösz-
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Persze nem Bécs az egyetlen fejlett távhőkultúrájú európai nagyváros, ahol a távhő elérte a belvárost, elegendő csak általánosságban Skandináviát, vagy akár Prágát megemlíteni.
Azzal csak egyet lehet érteni, hogy megvalósíthatósági
tanulmány(ok) készítése nem nélkülözhető, ezek költségét azonban
véleményünk szerint a cikk tervezete igen erősen túlbecsüli. Az MT
részleges finanszírozására ráadásul akár európai uniós pályázati források is igénybe vehetők, sőt a tárgyhoz kapcsolódóan folyamatosan (jelenleg is) készülnek megvalósíthatósági tanulmányok a
távhőszolgáltató és a hőtermelő partnerek közös finanszírozásában
is, amelyek eredményei a Belváros távhőellátásának tanulmánytervénél is hasznosíthatók.
Kétségtelen, hogy a hazai nagy energetikai tervezőintézetek az
elmúlt években fokozatosan megszűntek, vagy létszámuk erősen
lecsökkent, azonban az onnan elkerült szakemberek jelentős része
ma még aktív, és a tehetséges fiatal szakemberek képzése sem
szűnt meg. Az is kétségtelen, hogy egy adott feladatra való „szövetkezés” esetén ezeket a szakembereket nem egy állandó szervezet
irányítaná, mindazonáltal nem nehéz példát felhozni a tárgyi feladattal megegyező bonyolultságú, de szélesebb szakmai összefogást igénylő probléma megoldására létrejött konzorciumra sem, sőt
a távhőtermelők és a távhőszolgáltatók maguk is rendelkeznek az
ilyen jellegű szakértői munkára alkalmas, abba belső erőforrásként
bevonható szakemberekkel.

A Megyeri Erőmű tervezésének időszakában használt több lakásnyi méretű, korlátozott kapacitású és hozzáférhetőségű, szakági
szoftverekkel nem vagy alig rendelkező számító központokat kapacitásban, sebességben és szoftver ellátottságban fényévekkel megelőző PC-k évek óta ott állnak minden tervező kolléga asztalán, a
távhőszolgáltatók, az önkormányzatok és a közműszolgáltatók pedig
naprakész, rendszereiket műszakilag, topográfiailag a legrészletesebben leíró adatbázisokkal szolgál(hat)ják ki a megbízott szakembereket.
Fentiek alapján a távhőszolgáltató (szakembereinek) álláspontja
szerint a Belváros fokozatos távhőszolgáltatásra való átállításának
napirenden tartása, folyamatos vizsgálata nemcsak lehetőség, hanem alapvető szakmai kötelesség.

Irodalom
[1] 2008.01.28 1 Vorstellung Fernwärme Wien Sofia-ENG.pdf
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Hozzászólás a Budapest Belváros „eltávhősítéséhez”
Dr. Dezső György

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

„No hát, no!” így kiált, „én uram isten!
Csak rajta! hadd lám: mire megyünk ketten!”
(Arany János)
Az elmúlt években több írásomban is vitattam, egyszerűen
anakronisztikusnak tartottam napjainkban Budapest Belváros
hőellátásának távfűtésre történő átállítását. A lassan csordogáló vitában most újabb hozzászólások érkeztek, így röviden én is ismét
szót kérek.
A hozzászólásokra adandó tételes válaszokat, a részletek megvitatását meghagyom másoknak, én röviden csak néhány fundamentális kérdéssel foglalkoznék, úm. mikor „érdemes” a hőellátást
távfűtéssel megoldani, és az adott relációban lehet-e versenyképes
ez a megoldás. Ezen kérdések és válaszok előtt nem érdemes (az
egyik hozzászólásban 100…150 M Ft-ra becsült) megvalósíthatósági tanulmánynak nekifogni sem, a téma nyílt megvitatását pedig
a kiépítéséhez szükséges közpénzek felhasználása indokolja. Közismert, hogy a távfűtés egy nehézkes és relatíve drága invesztíciójú, bizonyos tartós vagy időszakos előnyei mellett (koncentrált,
emiatt könnyebben kezelhető emisszió, alternatív tüzelőanyagok
felhasználás lehetősége stb.) is rugalmatlan műszaki megoldás,
ezért elfogadható valószínűséggel kiszámítható, megfelelő jövőképre, kiépítéséhez pedig szabad tőkére van szükség. Lehetőleg
olyanra, amely a források szűkössége miatt elbírja majd azt az ún.
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„gazdasági költséget” is, ami más, az adott nagyságú tőke jobb hozamú befektetésének elmaradó haszna okoz. Vizsgálni szükséges
továbbá, hogy a ráfordítások más megoldással (így az épületek
hővédelmének fokozásával, fűtési rendszereinek korszerűsítésével
stb.) nem hoz-e nagyobb eredményt, illetve azonos eredmény (ha
egyáltalában van eredmény, így például primerenergia megtakarítás, emisszió csökkenés) nem érhető-e el más technológia alkalmazásával kisebb ráfordítással. A versenyképes távfűtéshez kellően
olcsó hőre, és megfelelően nagy hősűrűségre van szükség, különben a magas tőkeköltségeket az alacsonyabb változó költségek
nem képesek ellensúlyozni, azaz nem alakulhat ki más hőellátási
megoldásokkal versenyképes önköltség és fogyasztói ár. A kérdés
tehát az, hogy vajon a szükséges feltételek adottak-e ehhez a projekthez, vagy egyszerűen csak egy szokásos kontrollálatlan szakmai, technokrata „túlkapásról” van-e szó.
• Elsőként nézzük, hogy mit prognosztizálhatunk az egyébként nemcsak filozófiai értelemben, de sajnos a valóságban
is kiszámíthatatlan jövőnkre vonatkozóan. Az energetikában
forradalmi változások zajlanak, új tüzelőanyagok, kitermelési
módok, termelési és szállítási technológiák, kisebb fogyasztású létesítmények és berendezések (mint egy korábbi cikkemben utaltam erre, ez a mi kis lerövidült Kondratyev ciklusunk), és végső soron az új, a korábbiaktól eltérő értékítélet
(lásd például a szenes és atomerőművek jelentősen megvál-
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tozott megítélését, vagy a gázhelyzetet, amivel kapcsolatban
sokat ötletelő és publikáló kollégáink jóslatainak szavatossága a két-három évet se bírja ki). A fejlesztések súlypontja természetesen a legjobban szállítható és konvertálható
villamosenergia iparra koncentrálódik, és ebben a gyökeresen megváltozott helyzetben a távfűtést egy visszaszoruló,
egyre versenyképtelenebb technológiai megoldásnak látom.
Ráadásul a gáztüzelés mellé a távhő újabb versenytársat is
kapott, hiszen a jelenlegi villany/gáz árarányok versenyképessé teszik például a hőszivattyúk alkalmazását a fűtési és
használati melegvíz igények kielégítésére. Ha keresztülerőltetik Paks bővítését, akkor az egy újabb súlyos érv lesz a hőszivattyúk alkalmazása mellett. Az olcsó villannyal szemben
nincs viszont olcsó hő a láthatáron, ha pedig volna (például
szemétégetőből), akkor azt a főváros meglévő, a kalkulált
belvárosinál hússzor-huszonötször nagyobb meglévő rendszerei lenyelik/lenyelnék. A kapcsolt termelés helyzetébe itt
nem megyek bele, mert azt számos dolgozat részletesen
elemzi, csak megjegyzem, hogy az ENTSO-E országaiban a
beépített villamos teljesítmény kb. 950 GW, a csúcsfogyasztás kb. 570 GW, vagyis alig több mint a kapacitás fele, és a
kapacitásokat továbbra is olyan intenzitással bővítik, mintha
hiány volna. Emiatt is, és a technológiaváltások miatt is hoszszútávon valószínűsíthető a relatíve olcsó villany. Az olcsó
villany miatt nem marad fedezet (ún. Restkosten) a kapcsoltan termelt hőre, vagyis – ellentétben az elmúlt időszakkal –,
a kapcsolt termelés nem eredményez olcsó hőt.
• A jelenleg sem versenyképes városi távfűtést (a tehetetlenség mellett) részben a nagy hősűrűség tartja életben, hiszen
annak csökkenése esetén, a nagyobb állandó költség tovább
terheli a fogyasztói árat, tovább csökkentve a versenyképességet. A tőkeigényes, nagy állandó költségű távfűtés esetében számolnunk kell azzal, hogy a jelenlegi fogyasztói árak
igen erősen elinflált tőkeköltségeket tartalmaznak (hiszen
például a kilencvenes években évi 28…30%-os infláció volt,
a gazdasági társasággá alakuláskori értéken a könyvekbe
kerülő eszközöket viszont azóta nem valorizálták). Egy-egy
rendszerelem óhatatlanul bekövetkező műszaki elhasználódása esetén az újraelőállítási költség lényegesen meg fogja
emelni az állandó költséget, ennek megfelelően a fogyasztói
árat, ugyancsak tovább rontva ezzel a távhő versenyképességét. (Az elinflált tőke amortizációja természetesen messze
nem fedezi az újraelőállítási költségeket, friss tőkére is szükség van.) Gyakorlati tapasztalat, hogy egy-egy adott távfűtési rendszer hőfogyasztása és hősűrűsége még a kevéssé
hatékony épületenkénti közös mérés bevezetésének hatására is csökkent, ha azonban 35…40 év késéssel nálunk
is teljes körű lesz az Európában alkalmazott hőleadónkénti
szabályozás és mérés vagy költségmegosztás, akkor például az éves hőfelhasználás további 15…25%-kal csökkenni
fog, miközben pl. a hálózati veszteségek abszolút értéken
változatlanok maradnak. Könnyen belátható, hogy ebből
ismételten a gázos központi, vagy decentralizált fűtés kerül
ki előnyösebben. Hasonló, a távfűtésre nézve kedvezőtlen
hatású, ha a sok hazai üres beszéd után valami az EU épületenergetikai irányelveiből meg is valósul (például 2010/31/
EU, 2012/27/EU), amelynek határidői (2018, 2020 stb.) már
itt vannak a nyakunkon, és amelyek a piac „közlekedő edényeinek” megfelelően nem hagyják érintetlenül a meglévő
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lakásállománnyal szembeni követelményeket sem.
A Belváros jelenleg rendelkezik kiépített, működő
hőellátással, és az erre szolgáló berendezések műszaki állapota valamilyen eloszlást mutat. A távhővel való leváltásuk
tehát nem csak az új rendszer kiépítési költségét jelenti, de
be kell kalkulálni a meglévő berendezések lebontását, és értékük veszteségként való leírását is, ami összességében egy
igen jelentős tétel.
• Ha egy szolgáltatást, így pl. a távhőszolgáltatást behelyezünk a társadalmi-gazdasági közegbe, akkor azt csak világos társadalom- és gazdaságpolitikai céloknak megfelelően
lehet optimálisan kialakítani. Más egy rendszer hardverjének
kialakítása, ha az egy nyugati típusú piaci versenyben való
megmérettetésre alakítjuk ki, és más, ha „népboldogításra”. Így például Budapesten majd negyedszázad alatt sem
sikerült még a „szocialista” távfűtésből teljes körűen piaci
viszonyok között is versenyképes hardvert kialakítani. A baj
az, hogy a politikai szoftver megváltoztatásához esetenként
néhány óra, legfeljebb néhány nap szükséges (lásd pl. a rezsicsökkentést), de a korábbi viszonyokra optimált hardverrel ez nem követhető. Ha a fejlesztő például csak a 80%-át
kapja meg a döntésekor számított bevételnek, akkor mi lesz
a fejlesztés finanszírozásával? Ha az effektív fogyasztó nem
fizeti meg, akkor vajon ki fizeti meg a keletkező veszteséget? Nyilván mindannyian. Ha mindannyian fizetjük, akkor
miért takarékoskodjék a fogyasztó? Vagyis adódik a kérdés,
hogy a lényegét tekintve mi a különbség a nyolcvanas évek
dotált távfűtése, és az ilyen „technikával” rezsicsökkentett megoldás között? És voltaképpen mire hegyezzük ki a
megvalósíthatósági számításokat, beruházásainkat? Vagyis
itt nemhogy jövőkép, de még kiszámítható jelen sincs. (És
kollégáink lelkesen felvonulnak ezért.) El kell gondolkodni
azon is, hogy amikor már senki nem akar Magyarországon
beruházni, akkor éppen egy ilyen erősen kétes hatékonyságú és perspektívájú beruházást akarnak közpénzből beindítani. Vajon miért is? (Ugyan a beruházástól nő a GDP, de
ez önmagában édeskevés, semmi nem igazolja ugyanis a
beruházás racionalitását.) Ráadásul azt sem érezni, hogy a
közfelfogás, vagy éppen a fogyasztói akarat kikövetelné ezt
az átállítást, ellenkezőleg, a fogyasztói/felhasználói hozzáállás egy igen komoly és számításba veendő további kockázati
elem.
• A tervezés egy cél érdekében történő, a valószínűsíthető
körülmények közötti jövőbeli cselekvés előre való tudatos
végiggondolása. Nem látom, hogy a projekt lelkes támogatói előre, a jövőbe néznének. Helyette évtizedekkel ezelőtti,
lényegesen más körülmények között létrejött megoldásokat említenek, melyeknek megkésett, mechanikus átvétele,
energetikai értelemben is alaposan megváltozott világunkban bizonyosan nem vezetne eredményre.
Véleményem szerint elsőként ezeket a kérdésköröket és kockázatokat kellene megvitatni, és ha az ezekre adott válaszok valami
ígéreteset mutatnának, csak akkor továbblépni. A jelek nem túl biztatóak. Az elmúlt fél évszázadban a Belváros távfűtése többször, és
indokoltan volt napirenden, de olyan messze a gazdasági ésszerűségtől, mint napjainkban, még soha nem volt. Az is bizonyos, hogy
a szóban forgó projektet semmiképpen nem helyezném előtérbe a
meglévő távhős területek versenyképességének fokozásával szemben, különben csak a meglévő problémákat terítjük, eszkaláljuk.
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A szerző válasza az észrevételekre
Köszönetet érdemelnek azok a kollégák, akik a téma fontosságát felismerve véleményüket részletesen kifejtve hozzájárultak az Olvasók
kiegyensúlyozott tájékoztatásához.
Dr. Dezső György írása arra példa, hogy hogyan kell egy távhőellátási
rendszert a mindennapi realitások rendszerében, rendszerszemlélettel
vizsgálni. A cikknek a célja nem volt ennyire általános – ami az energiagazdálkodás lényege (kellene legyen) – csupán a tervezési folyamat
első lépésének, a megvalósíthatósági tanulmány kidolgozásának módszertani bevezetését kívánta bemutatni.
A másik két hozzászólás megállapításai között több is van, amelyek az észrevételek együttes megválaszolását indokolják, mondhatni
„keverten”.
Lakatos Tibor szerint a cikk „részben helyesen” definiálja a megvalósíthatósági tanulmány szerepét. Sajnálatos, hogy nem közli, mit
tart helytelennek az írásban. A „megvalósíthatósági tanulmány tartalmi előírásai” keresőkérdésre az internetről (akár csak Magyarországra
korlátozva is) rengeteg találat kapható a nyomvonalas létesítményekkel
foglalkozó egyetemi oktatási segédanyagtól egészen a minisztériumi,
fejezetszámozásig lebontott előírásig terjedő skálán. A cikk nem ezek
ismerteti, hiszen bárki elvégezheti ezt a keresést, hanem a szerző több
évtizedes tervezői tapasztalata alapján a legfontosabbnak tekintett, a
Belváros esetében specifikus szempontokat foglalja össze.
L. T. hozzászólásában a Belváros csúcs-hőigényét 50–80 MWth-ra
teszi. Ez csupán 10–14%-a a cikkben írt (a lakáskorszerűsítések elmaradása esetén érvényes) 570 MWth maximumnak. Metzing József és
Orbán Tibor hozzászólása szerint a FŐTÁV tényleges csúcsteljesítménye kb. 1300 MWth. L. T. vélekedése a Belváros távfűtéséről a meglévő
budapesti rendszer lényegtelen (4–6%-os) bővítését jelenti. Nem zárható ki, hogy a megvalósíthatósági tanulmány végkövetkeztetése éppen
ez lesz, de ezt csak akkor tudhatjuk meg, ha a tanulmány el is készül,
amit a hozzászólás utolsó bekezdésével ellentétben fontosnak tartok.
L. T. helyteleníti, hogy a lakosság (a közvélemény) „nem tesz különbséget a szolgáltatásért és az energiahordozóért fizetett” kiadások
között. A hozzászólással ellentétben mást nem is tehet, hiszen a lakosság által megvásárolt „termék” ugyanaz: a lakás komfortja, az egyszerűen kezelhető fűtés és használati melegvíz előállítás. Ennek költségében
mindkét esetben anyagi kiadás, így pl. a tüzelőanyag ára dominál, eltérően az „igazi” szolgáltatástól (fodrászat, fogorvosok). Addig, amíg mind
a távhő-, mind a gáz-tarifát az egyik Hatóság írja elő, egy másik Hatóság kisebb adókulccsal preferálhatja a távfűtést. A korrekt, „hatóságfüggetlen” megoldás a lakossági gázárnak a kisnyomású elosztóhálózat
költségeihez emelése és az erőművi gázárnak a középnyomású gerincvezetékek költségeihez csökkentése lenne, természetesen azonos
adókulccsal.1 Ebben a kérdésben viszont a szavazatmaximálásra vágyó
politikusok döntenek („rezsicsökkentés”). Addig, amíg a jelenlegi lakossági költségekkel kell számolni, lehetséges, hogy a belvárosi potenciális
hőigénynek valóban csak 10-14%-a elégíthető ki távhőszolgáltatással.
Sok egyéb mellett erre a kérdésre is a megvalósíthatósági tanulmány
adhat választ.
M. J. és O. T. hozzászólásuk elején kifogásolják a „körvezeték” kifejezést. Ez a cikk [3] hivatkozása szerint éppen a FŐTÁV-tól származik.
Hozzászólásukban a továbbiakban a bécsi távfűtési adatokra hivatkoznak. Az Energiagazdálkodás 54(2013)4 számában megjelent
„Pillangóhatás” c. cikkem 3. ábráján csak egy-egy „+” jelöli Budapestet és Bécset. A pontok koordinátái: Budapest Big Mac index = 59 perc,
1

energiafogyasztás = 3876 kWh; Bécs pedig 17 perc és 8356 kWh. (Az
adatok forrásai a cikk Referenciák szakaszában szerepelnek.) A két város éghajlata hasonló, közel is vannak egymáshoz.
Ezzel szemben az életszínvonalra (lakossági vásárlóerőre) jellemző
Big Mac index és az egy főre jutó energiafogyasztás oly nagy mértékben
térnek el a két város esetében, hogy a két város komfortjának (ebbe
beleértve a távfűtés elterjedtségét is) összehasonlítása szakmai érvként
komolytalan, csak a laikus közönség befolyásolására alkalmas.
Lényeges különbség van a tulajdonviszonyokban is. Bécsben a
komfortos és összkomfortos lakásoknak fele bérlakás (a pontos adatok
megtalálhatók az osztrák Statisztikai Hivatal honlapján). A bérházak tulajdonosainak érdeke a lakások komfortjának (és ezzel a lakbérnek) a
növelése, tehát „könnyebben” kapcsoltatnak rá egyidejűleg egy egész
házat, azaz sok lakást a távhőhálózatra. Ezzel szemben Budapesten
bérházat nem lehet találni, a társasházaknak annyi – különböző érdekű,
befektethető pénzzel nem rendelkező – tulajdonosuk van, ahány lakás.
Ez a különbség értelmetlenné teszi a Béccsel példálózást.
A hozzászóláshoz mellékelt bécsi térképek gyenge felbontásúak,
még csak az sem derül ki belőlük, hogy a távhővezetékek melyik utcában vannak lefektetve. Az viszont látható, hogy az MVA Spittelau-tól DKre fekvő hurok által bezárt városnegyedben (és még sok másik területen
is) komplett háztömbök nincsenek bekötve a távfűtésbe. Ha a Belváros
ellátását is ilyen foghíjasnak képzelik, a cikkbeli értékhez képest valóban kevesebb lehet a beruházási költség %-ában meghatározott teljes
tervezési díj, miként azt L. T. írja. Ezzel szemben a megvalósíthatósági
tanulmány költsége csak akkor csökken, ha a hálózat kialakítása a priori módon a Belváros egy részére korlátozva történik.
M. J. és O. T. az emberi erőforrások rendelkezésre állását optimista módon ítéli meg. A Megyeri Fűtőerőmű beruházási programja
tervezésében (teljes munkaidőben) 10–12 mérnök és 12–15 technikus
vett részt. A Belváros esetében (a munka számítógépes támogatását
is figyelembe véve) legalább 3-5-ször több szakemberre lenne szükség. Olyanokra, akiknek van tervezési gyakorlatuk, amit nem pótol a
távhőrendszer üzemeltetésének akárhány éves tapasztalata.
A tervezési folyamat megszervezésének lényeges gátja, hogy a lakásállomány egészének energetikai minősítésére még sokáig várni kell:
ha a tulajdonos nem akarja lakását eladni, soha nem kell minősíttetnie.
Így aztán a tervezés legfontosabb alapadata, a csúcs-hőigény, semmiféle „legrészletesebb adatbázisban” sem érhető el, azt a cikkben hangsúlyozott módon a megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása keretében
kell meghatározni. Ez a tevékenység sok helyszíni élőmunkát igényel.
Hozzászólásuk bevezető része a Belváros távhőellátási koncepciójának meglétét (vagy hiányát) emlegeti. M. J. és O. T. szerint (a cikk
adatával összemérhetően) több száz MWth a potenciális hőteljesítményigény. Ezzel szemben L. T. 50–80 MWth-ról ír. A hozzászólásoknak a
szerzőhöz eljuttatott kéziratában mind a hárman a FŐTÁV-ra hivatkoznak. Milyen koncepció az, amelyik legfontosabb adatában egy nagyságrendnyi eltérést megenged? – Tisztázandó! Már csak ezért is el kell
készíteni a megvalósíthatósági tanulmányt!
A Távhőellátás Fejlesztési Cselekvési Tervet ennek a válasznak
írásáig (2013. december eleje) még nem publikálták. Jelenleg azt sem
lehet tudni, szerepel-e benne a Belváros távfűtése megvalósíthatósági
tanulmányának elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása.
Dr. Szondi Egon János
okl. gépészmérnök, dregonjanos@gmail.com

Van olyan vélemény is, hogy ez nem oldaná meg a problémát.
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Az eddig nyilvántartásba vett hozzájárulás
a virtuális erőmű épitéséhez 1,76 MW

Energiairányítási rendszerek - Szabványon innen és túl
Köteles Géza1

okl. energiagazdálkodási szakmérnök, koteles.geza@globesystem.hu

A vállalati energiagazdálkodásnak is megvan a maga logikája,
és az MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerinti energiairányítási rendszereknek (EIR) is. A kérdés úgy vetődik fel, hogy kell-e
kompromisszumot kötni azokban az esetben, amikor az adott
szervezetnél – egyébként gördülékenyen működő – energiagazdálkodási tevékenységeket a jövőben a szabvány kívánalmainak
megfelelően szeretnék tovább folytatni. Ennek eldöntéséhez első
sorban az szükséges, hogy beazonosítsuk és megfeleltessük az
általunk irányított energiamenedzsment folyamatokat, a szabvány
fogalom-, követelmény- és összefüggésrendszerével. Ez bizonyos
esetekben 1:1 megfeleltetést jelent, máskor azonban komolyabb
„szakfordítói” kihívások elé állítja a szabványalkalmazót. A cikk
elsődleges célja, hogy demisztifikálja a szabványos EIR szerinti működést, és rávilágítson arra a természetes logikára, amely
összhangot teremt a jól felfogott vállalati érdekek, valamint a
szabványkövetelmények szerinti működés között.1
*
Corporate energy management has its own logic just as energy management systems (EMS) in accordance with standard
MSZ EN ISO 50001:2012. The question arises whether a compromise should be reached when a corporation wishes to adjust its
otherwise problem-free energy management to meet the requirements of the standard. First and foremost, the energy management processes should be identified and their compliance should
be checked with the terms, criteria and correlations specified in
the standard. In certain cases the compliance is complete while
in other chases the user needs to face more serious challenges
of „interpretation”. The main objective of this paper is to demystify standardized energy management and highlight the natural
logic that ensures harmony between obvious corporate interests
and operation compliant with the standard criteria.
***

Az 1. ábra egy hosszú távú energiastratégia ellátási sémáját mutatja be. A séma a vállalat által megfogalmazott, jövőbeli célállapotot
rögzíti, grafikus formában. Az ábrán bemutatott koncepcióban már jól
látható módon megjelennek azok a megoldások, amelyekkel a vállalat minimalizálni igyekszik veszteségenergia-áramait (pl. kondenzhőhasznosítás, a szennyvíz hőtartalmának hasznosítása hőszivattyús
technikával, direkt gázmotoros hajtású sűrítettlevegő-kompresszorok,
abszorpciós hűtés stb.).

Energiapolitika vagy energiastratégia?
A felelősen gazdálkodó szervezetek számtalan – írott vagy íratlan
– stratégia mentén szervezik gazdálkodási folyamataikat, amelyek
közül az energiastratégia csupán egy részterületet fed le. Hagyományos értelemben energiastratégiának nevezzük azokat a közép- vagy
hosszútávú elképzeléseket, irányvonalakat, amelyek mentén a vállalat az energiabeszerzést, -átalakítást, -elosztást és -végfelhasználást
szándékozza szervezni, figyelembe véve az energiaellátás hármas követelmény-rendszerét (versenyképesség, ellátásbiztonság, fenntarthatóság). Ebből következik, hogy az energiastratégia sokszor terjedelmes
dokumentum formájában ölt alakot, melyben éppúgy helyet kaphatnak
a jelenlegi állapotra vonatkozó megállapítások (ún. állapotrögzítés),
mint a feltárt hiányosságok kiküszöbölésére javasolt opciók, és a fejlesztési, racionalizálási törekvéseket megjelenítő alternatív szcenáriók.
Összességében azt lehet mondani, hogy az energiastratégia – egy
megválasztott időhorizonton belül – a szervezet „alkotmány-szintű”
szabályozó dokumentumaként van jelen a folyamatirányításban.
1

1. ábra. Egy termelőüzem jövőbeli energiaellátási terve

Az MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány legfelsőbb szintű szabályozó dokumentuma az energiapolitika, amely koránt sem képvisel az
előzőekkel összemérhető részletezettségi szintet. Az energiapolitika
legtöbbször egy egyoldalas deklarátum, amelyben a felsővezetés kifejezi elkötelezettségét az erőforráskímélő energiafelhasználás, a környezet-/klímatudatos működés, a folyamatos fejlesztés és a jogszabályi megfelelés mellett. Ez nem sok, de nem is kevés. Megjelenik benne
ugyanis egy olyan elem, ami a hagyományos értelemben vett energiastratégiáknak nem része, holott azok tartalmilag jóval mélyebb szintet
képviselnek. Ez az elem a számonkérhetőség. Az energiapolitika belső
és külső kommunikációjával a feladatvállalás széles körben exponálttá
válik, és így hivatkozási alapot képez az attól való esetleges eltérések
alkalmával.
Jelentheti-e mindez azt, hogy a szabványos EIR szabályozási
környezetéből hiányzik az a fajta konkrét, műszaki és menedzsment
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oldalról is megtámogatott alapdokumentum, amelyhez időről időre viszszanyúlva, iránymutatást kaphatunk a ránk váró feladatokról? Nem,
vagy legalább is nem szükségszerűen. Ezt a funkciót ugyanis a szabvány alsóbb szabályozási szintekre utalja, és az ún. energia-átvizsgálás vagy alapállapot-rögzítés feljegyzései, illetve részint a cselekvési
tervek veszik át a szerepét. Ezekre a szabványelemekre – klasszikus
értelemben – az „energia audit”, vagy „veszteségfeltárás” fogalmakat
lehet használni [1]. Látható tehát, hogy a szabványalkalmazás során
is előállnak a fenti, stratégiai szintű előirányzatok, ezek azonban több
dokumentumban, egymással összhangban, és egymásra építkezve, de
mégis szeparáltan jelennek meg.

kritikus nemmegfelelőségként kerül azonosításra. A hiányosság nem
csupán a szabvány értelmezésében kritikus, de valójában a hagyományos értelemben vett – tehát az ISO 50001 követelmény-rendszerétől
függetlenül fenntartott – energiagazdálkodás szempontjából is az. Ezt
jól példázza a 2. ábra, amely egy termelőüzem energiafelhasználásának alakulását mutatja be, a gyártott termékmennyiség függvényében.
A termelés szakaszos, abban az értelemben, hogy egyazon gyártósoron több termék is futhat, és az átállások több órát is igénybe vehetnek.
Mivel a technológiai utasítás szerint a sorokat eközben is hőn kell tartani, az átállások száma – az energiagazdálkodás fejlettségétől függetlenül – nagymértékben befolyásolja az ETM alakulását.

Státuszleíró indikátorok, vagy ETM-ek?
Egy szervezet energiagazdálkodásának fejlettségi szintjét többféle,
célirányosan megválasztott indikátorral jellemezhetjük. Ezek közül azokat, amelyek a pillanatnyi helyzetképről nyújtanak tájékoztatást, státuszleíró technikáknak, vagy profiloknak nevezzük. A profilok nem tartalmaznak információt az egyes energiaáramok irányultságáról, mint pl.
a Shenkey-diagramok, vagy a folyamatok időbeliségéről, mint a Ganttdiagramok, csupán egy statikus állapotot rögzítenek. Gyakran használt
státuszleíró technika a Building Research Energy Conservation Support
Unit által kidolgozott energia menedzsment mátrix [2], vagy ennek egy
fejlettebb, több dimenziós változata, a Virtuális Erőmű ProgramTM által
készített és alkalmazott önértékelő kérdőív [3]. Tágabb értelmezésben
a státuszleíró technikák közé sorolhatók a veszteségfeltáró tevékenységek kimenetei, a felmérés zárójelentései is, noha ezek információtartalma, és az információk összetettsége messze meghaladja az egyszerűen értelmezhető, „lecsontozott” profilokét.
Természetesen egy szervezet energiagazdálkodását egyedi
mérőszámokkal is jellemezhetjük. Ezek a mérőszámok a közismert
fajlagosok, melyek legtöbbször a termelési volumen függvényében
jellemzik az energiafelhasználás alakulását. A fajlagosok állnak a legközelebb az EIR szabvány értelmezésében vett energiateljesítménymutatókhoz, az ETM-ekhez. Az ETM-ek célirányos megválasztása –
pontosan az egyszerűségükből kifolyólag – komoly tervezést igényel.
Ha a szervezet energiateljesítményét egyetlen mérőszámmal kívánjuk
leírni, de nem kellő körültekintéssel járunk el, előfordulhat, hogy a megválasztott mutatószám olyan paraméterek függvényében is változik,
amelyekre nincs ráhatásunk (pl. külső klimatikus jellemzők). Jó példa erre az adatközpontok által alkalmazott PUE index (Power Usage
Effectiveness). A The Green Grid által kialakított fajlagos az egységnyi
IT teljesítményre vetített összes energiafelhasználást mutatja, az alábbi képlet szerint:
PUE =

Eösszes
EIT

Optimális esetben a PUE értéke 1, azaz a létesítmény energiaellátó rendszere csak és kizárólag a beépített informatikai berendezések
energiaigényét fedezi, nincs szükség gépi hűtésre, szellőztetésre, világításra stb. Ilyen eset a gyakorlatban soha nem fordul elő. Tisztán látszik, hogy az időjárás változékonysága és a szerverpark kiterheltsége
alapvetően befolyásolja az index alakulását, így az önmagában nem alkalmas sem az energiagazdálkodás fejlettségének megítélésére, sem
pedig benchmarkra. Ugyanez a helyzet bármely más iparági szegmensen belül működő szervezet esetében is, ha az ETM megválasztása
nem kellő gondossággal történik.
Az energiairányítási rendszer független fél által történő tanúsítása
alkalmával indokolni szükséges a teljesítménymutatók megválasztásának hátterét, és amennyiben ez nem tűnik kellően megalapozottnak,
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2. ábra. A heti átlagos fajlagos földgázfelhasználás alakulása
egy termelőüzemben, gyártósoronként

Mivel a számértékekről nem lehet egyértelműen leválasztani az
üzemeltetés energetikájának, a termelés intenzitásának és az átállások számának hatásait, az ETM jelenlegi formájában nem alkalmas a
hatékonyság jellemzésére. Ahhoz hogy közvetlen következtetéseket
lehessen levonni belőlük az egyes intézkedések eredményességére
vonatkozólag, az átállások hatásait leíró korrekciós faktort kellene alkalmazni, ennek megalkotása azonban hosszas megfigyeléseket, méréseket és modellszámításokat kíván meg. Egy tanúsító audit során a
jelenlegi mutatószám alkalmazása csak oly módon „védhető”, hogy a
szabványalkalmazó egy intervallumot jelöl meg, amelyen belül a teljesítménymutató még a normál üzemállapotokat jellemzi, és eljárásban
szabályozza azokat a beavatkozásokat, amelyek akkor válnak szükségessé, amikor a számított érték kívül esik a meghatározott tartományon.
Összességében tehát elmondható, hogy a szabvány ETM-ek alatt
első sorban diszkrét számértékeket ért2, és megkívánja, hogy azok jól
jellemezzék az aktuális energiateljesítményt, de a szakmán belül indokolt lehet az ezektől lényegesen eltérő, mélyebb és kiterjedtebb információtartalommal bíró státuszleíró indikátorok, adott esetben összetettebb dokumentumok, vizsgálati jegyzőkönyvek, vagy tanulmányok
alkalmazása is.

Energia előirányzat vagy fejlesztési terv?
Az MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány értelmezésében az energia
előirányzat fogalma így hangzik: „Részletezett és mérhető energiateljesítmény-követelmény, amely alkalmazható a szervezetnél vagy annak
egy részénél, amely az energiacélból ered, és amelyet azért szükséges kitűzni és annak megfelelni, hogy elérjék ezt az energiacélt.” [4]
2

Megjegyzendő, hogy az ISO 50001 is megengedi az összetettebb modellek
alkalmazását.
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ügyi forrásait pedig sávosan, a megtérülési idő és az elért környezeti
hasznok függvényében allokálja a leányvállalatoknak. A stratégia, és a
rá épülő fejlesztési tervek – noha azok teljes egészükben kívül esnek
az ISO 50001-es szabvány formális követelményrendszerén – megdöbbentően eredményes. A 4. ábrán világosan látszik, hogy az alulról
jövő, informális kezdeményezések, majd a felülről jövő (ún. top-down)
célelőirányzatok együttesen három év leforgása alatt csaknem a felére
csökkentették a fajlagos összes energiafelhasználást.
0,09

2010-2011
2011-2012

0,08
Fajlagos energiafelhasználás, kWh/db

Szövegkörnyezetéből kiragadva, és a szabvány logikájának ismerete
nélkül ez a definíció meglehetősen értelemzavaró lehet. Ahhoz, hogy
összehasonlítható legyen a hagyományos értelemben vett energiagazdálkodás részeként megjelenő fejlesztési tervekkel, először tisztázni
szükséges, hogy mit is értünk energiacél, illetve energiateljesítmény
alatt. Az EIR az energiacélt az energiapolitikában foglaltaknak megfelelően megválasztott, elérendő eredményként definiálja, és előírja, hogy
annak a kedvezőbb energiateljesítmény felé kell irányulnia. Az energiateljesítmény pedig – valamelyest a szóhasználatból is kikövetkeztethető módon – az ún. scope-on, azaz az irányítási rendszer működési határain belül értelmezett (1) energiafogyasztások, az azokra jellemző (2)
hatékonyságmutatók, illetve magának a (3) felhasználás módjának (a
felhasználási szokásoknak, eljárásoknak, technológiáknak) az együttes eredménymutatója. Ez utóbbit egy példán keresztül megvilágítva:
Az energiateljesítmény javulhat akkor is, ha pl. a villamos fogyasztók
várható negyedórás terheléslefutását valamely időjárás és termelésfüggő matematikai-statisztikai módszerrel előre jelezhetővé tesszük,
majd ezt követően menetrend alapú vételezésre állunk át, a korábbi
teljes ellátás alapú, mennyiségi toleranciasávos vételezési módról. Ezzel sem a berendezéseink fogyasztása, sem pedig a határokon belül
értelmezett rendszerhatásfok nem fog változni, az energiagazdálkodás
mégis egy fejlettebb szintre lép, azaz javul az energiateljesítmény, és
ezzel együtt csökkennek az üzemelte-tési költségek.
Visszatérve a szabványlogikához, az MSZ EN ISO 50001:2012
szerinti energiairányítási rendszer megkívánja, hogy az írásos energiapolitikában megjelölt küldetésből konkrét célok szülessenek, amelyek
az energiateljesítmény javítását szolgálják. Ez a klasszikus energiagazdálkodás nyelvére valahogy így fordítható le: A vállalat vezetésének
energetikai fejlesztési/optimalizálási elképzelései részben a fajlagos
termelési költségek, részben a környezeti hatások csökkentésére irányulnak, és akár írott, akár íratlan formában vannak benne a köztudatban, mindenképpen olyan intézkedések mozgatórugói, amelyek
lépésről lépésre közelebb viszik a szervezetet a célállapot eléréséhez.
A fenti megfogalmazásban implicit módon az is benne van, hogy a „természetes” energiagazdálkodás esetében nem feltétlenül kell ragaszkodni a szabályozók felülről lefelé irányuló, hierarchikus rendjéhez, a
kezdeményezések akár ad-hoc módon, a szervezeti felépítés bármely
szintjén megjelenhetnek, és azon belül eltérő utakat járhatnak be.
A nem szabványos energiagazdálkodás ezért kevésbé formalizált, és
rugalmasabb is, annak minden előnyével és hátrányával együtt.
Az alábbi rövid esetleírás egy multinacionális vállalat példáján
keresztül mutatja be a szabványon kívüli fejlesztési tervek megalkotásának, és keresztülvitelének folyamatát. Egy hazai gyártóegységgel
is rendelkező nagyvállalat évek óta, helyi – leányvállalati szintű – intézkedések sokaságát foganatosította, az energiaracionalizálási célok
elérése érdekében, anélkül, hogy erre vonatkozólag bármiféle kötelező érvényű előirányzat született volna. Az intézkedések között átfogó
energetikai K+F tevékenységek ugyanúgy előfordultak, mint eseti karbantartási, vagy rekonstrukciós lépések. Ezek mindegyike lokális kezdeményezésre indult, és volumentől függően helyi, vagy vállalati szintű
elbírálásra (jóváhagyásra vagy elutasításra) került. Az így összegyűlt
tapasztalatokból kiindulva, a felsővezetői és tulajdonosi kör úgy döntött,
hogy célszámot, és projektintervallumot jelöl meg, a célérték elérését
pedig minden termelőegység számára utasításba adja. A feladatvállalás
ambiciózus: 2015-re a 2011-es bázisévhez képest, abszolút értékben
20% energiafelhasználáshoz köthető CO2eq kibocsátás-csökkenést kell
elérni. A teljesítés feltételeit saját forrásból biztosítja, oly módon, hogy
minden üzemegységre átfogó veszteségfeltárást végeztet, külső szakcéggel, a feltárt hiányosságokra javasolt módosító intézkedések pénz-
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3. ábra. Fajlagos energiafelhasználási mutatók alakulása,
a hatékonysági intézkedések hatására

Fontos kihangsúlyozni, hogy a szóban forgó vállalati kultúra igen
fejlett, ami a pénzügyi erőforrások, és egyéb eszközök előteremtésére
– annak indítékaira, módjára és mértékére – is igaz. Ezek nélkül természetesen az intézkedések sikertelenek maradtak volna. Hozzá kell
tenni, hogy a szabvány is megköveteli az erőforrások rendelkezésre
tartását, azt az EIR kötelező elemeként kezeli.
Összességében elmondható, hogy akár energia-előirányzatokról,
akár hagyományos értelemben vett fejlesztési tervekről van szó, a célfüggvény mindig azonos: az energiagazdálkodás rendszerének fejlesztése, valamint – ennek eredőjeképpen – az energiahatékonyság javítása. Míg azonban a szabvány ezt a többi irányítási rendszerszabványból
megismert PDCA-ciklus (Plan-Do-Check-Act) szerint formalizálja, és
hierarchikus dokumentációs rendet ír elő, addig az ettől független fejlesztési tervek esetében ilyen kötelmek nem állnak fenn. Jó és rossz
példát mindkét esetre lehetne hozni, ez egyes megközelítések közé
nem igazán lehet relációjelet tenni.

Energia-átvizsgálás vagy veszteségfeltárás?
A két fogalom egyaránt az energiaellátó rendszerek állapotára, az azokon haladó anyag- és energiaáramokra, a hasznos- és
veszteségenergiaáramok arányára, azaz a hatásfokra, valamint az
üzemeltetés műszaki és menedzsment sajátosságaira (ide értve a folyamatirányítást, a mérést és szabályozást, nyilvántartást, a szervezeti/
szervezési feladatokat stb.) irányul. A különbség a kiterjedésben, mélységben és a hangsúlyokban keresendő.
Ahogyan azt Balikó Sándor megállapítja a korábbi lapszámban közölt cikkében [1], az energiaveszteség-feltáró módszertanok tartalma
és feladatköre nem teljesen tisztázott. Ezekre kérdésekre a szabvány
sem nyújt egyértelmű választ.3 Nem is teheti, hiszen gyakorlatilag vég3

Az uniós energiahatékonysági törekvésekkel összhangban, nemrégiben több szabványosítási folyamat is elindult, melyek eredményeként 2013. november 1-jével megjelent
az MSZ EN 15900:2010 Energiahatékonysági szolgáltatások. Fogalommeghatározások
és követelmények című dokumentum. Kiadásra került továbbá az MSZ EN 162471:2013, az energiaauditokra vonatkozó európai szabványsorozat első része, amely
útmutatást nyújt az energiahatékonysági szolgáltatást nyújtók, és az azt igénybevevő
végfelhasználók számára is. [6]
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Köteles G.: Energiairányítási rendszerek ‒ Szabványon innen és túl
telenül skálázhatónak, maradéktalanul alkalmazhatónak kell maradnia
úgy a pár fős mikrovállalkozások, mint a több ezer főt foglalkoztató,
multinacionális nagyvállalatok számára. Mivel az energiaveszteség-feltáró módszertanok tartalmi elemei, eszközei és eljárásrendje erősen
cél- és üzemméret-függőek, a szabvány nem „erőltethet” egyetlen, minden helyzetre módosítás nélkül ráhúzható metodikát.
Az MSZ EN ISO 50001:20012 így fogalmaz: „Az energia átvizsgálás a szervezet energiateljesítményének a meghatározása, amely
adatokon és más információkon alapul és a fejlesztési lehetőségek
azonosítására ösztönöz.” [3]. A 4.4.3. pontban leírja az átvizsgálás
célterületeit, a 4.4.4. pontban pedig az alapállapot rögzítésének kritériumait. Ez a két fejezet gyakorlatilag a klasszikus veszteségfeltárás
két fontos lépését tartalmazza: egyrészt a bázisidőszak energiagazdálkodásának jellemzését, másrészt pedig a veszteséghelyek azonosítását, a veszteségenergia-áramok elemzését, és az azok mérséklésére megtenni szükséges intézkedések körének meghatározását.
Mindemellett, mivel csupán a kimeneti feltételeket szabályozza, azaz
nem ad konkrét útmutatást az eszközökről és módszerekről, nem tekinthető veszteségfeltáró módszertannak. A hagyományos értelemben
vett veszteségfeltáró folyamatokat, kiterjedésük szerint, két csoportra
lehet osztani, horizontálisra, és a vertikálisra. A horizontális térképezés
a teljes létesítményre kiterjed, annak minden energetikai aspektusát
vizsgálja, kimenete azonban – a zárójelentés – nem kellően részletezett ahhoz, hogy a benne szereplő javaslatokat közvetlenül és azonnal
meg lehessen valósítani. Minden javaslat tartalmaz azonban műszaki-, gazdasági- és környezeti megvalósíthatósági értékelést, amelyek
alapján döntést lehet hozni arra vonatkozólag, hogy a vállalat mely irányokban haladjon tovább. A vertikális veszteségfeltárás egy-egy kiválasztott részterületre (pl. kompresszorüzem, kondenzkezelés, mérés/
nyilvántartás stb.) összpontosít, és kimenete akár konkrét, beárazott
kiviteli terv is lehet. A két megközelítésnek léteznek célszerű vegyülékei is, mint pl. a Virtuális Erőmű ProgramTM kiválósági pályázatára
beadandó pályamű [5], ahol a helyzetértékelés (alapállapot-felvétel)
horizontális kiterjedésű, de a kiválasztott intézkedések leírása vertikális mélységet ér el.
Az ISO 50001 szerinti EIR energia-átvizsgálás fogalma alapvetően
a horizontális veszteségfeltárást takarja, azzal a kiegészítéssel, hogy
az ún. jelentős energiafelhasználások meghatározása által több, vertikális szegmensre tagolja a rendszerhatárokon belül azonosított részrendszereket, és jelentőségük alapján rangsorolja azokat. Itt kerül be a
logikába a hangsúlyok szerepe, azok a veszteségek ugyanis, amelyek
nem érik el a vállalat által önhatalmúlag meghatározott ingerküszöböt,
kikerülhetnek a további vizsgálódások tárgyköréből. Ez, egyébiránt, a
hagyományos értelemben vett veszteségfeltárás esetében ugyanígy
megtörténhet.

Végezetül: EIR vagy energiagazdálkodás?
A cikk célja nem a választás megkönnyítése volt, hanem épp ellenkezőleg: a transzparens energiagazdálkodás és a szabványos energiairányítás összhangjának megteremtése. Ily módon a fenti kérdésre
nincs is egyértelmű válasz. Létezhetnek – és, mint ahogyan a korábbi
bekezdésekből kiderült, léteznek is – olyan vállalati politikák, és ahhoz
kapcsolódó tervezési/végrehajtási gyakorlatok, amelyek a szabvány
formai, eljárásrendi és dokumentációs követelményeinek nem felelnek
meg, mégis példaértékű fejlődést eredményeznek. Léteznek viszont
olyan tanúsított rendszerek is, amelyek bár minden szabványpontnak
eleget tesznek, mégsem hozzák az elvárt eredményeket.
Ha zárásként áttekintjük a szabvány alkalmazásának, azaz az EIR
működtetésének és folyamatos fejlesztésének sematikus ábráját, köny-
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nyen rájöhetünk, hogy az – természetes logikájában legalább is – semmiben nem tér el a proaktív, tervszerű, és átlátható energiagazdálkodás
menetétől (4. ábra).
Folyamatos fejlődés

Vezetőség
átvizsgálás

Energiapolitika

Energiatervezés

Bevezetés és
működtetés

Figyelemmel kísérés,
mérés és elemzés
Ellenőrzés

EIR belső auditja

Nemmegfelelőségek,
helyesbítés, helyesbítő és
megelőző tevékenység

4. ábra. Az ISO 50001 szerinti EIR működése [4]

Az ábrán végighaladva, és az ott megjelenő kifejezéseket az energiagazdálkodás általános fogalomrendszerére kiterjesztve, az alábbiakat állapíthatjuk meg: Amikor energiapolitikáról beszélünk, gondolhatunk egy, a vállalati kultúrában implicit módon, írva vagy íratlanul
megfogalmazódó szabályrendszerre, ami biztosítja az erőforrásokat,
így lehetővé teszi a célszerű tervezést, a fejlesztési projektek megvalósítását, és az objektív eredményességvizsgálatot. Az eredményességvizsgálat tapasztalatai hozzáadódnak a korábbi állapotokat jellemző
belső tudásanyaghoz, ami így már döntési alapot képez az esetlegesen
szükségessé váló módosítások végrehajtásához. A gazdálkodás lépései (ide értve a tervezést, a végrehajtást, az ellenőrzést és a korrekciós
lépéseket egyaránt) folyamatosan jelen vannak, vagy szakaszos átvizsgálások alkalmával megjelennek a kompetens és érintett munkatársak látóterében. Ők, felvértezve a működtetés során szerzett ismeretekkel, felelős döntéseket hoznak a továbbhaladás irányairól. Egy fejlett
energiagazdálkodással jellemezhető vállalat esetében a felső vezetés
és/vagy a tulajdonosi kör – számos egyéb vállalatirányítási teendője
mellett – az energiairányítási szempontokat is mérlegre teszi, amikor
kialakítja jövőbeli elképzeléseit. A kör ezen a ponton bezárul, mintha
csak az ISO 50001 követelményei szerint szervezett energiairányítás
rendszeréről lett volna szó, holott a fenti folyamatleírás attól teljesen
függetlenül, bármely felelősen gazdálkodó szervezetre alkalmazható/
alkalmazandó. Azt kell ugyanis belátni, hogy egy rendszer nem attól
lesz (energia)hatékony, hogy egy független tanúsító szervezet azt állítja róla, hanem attól, hogy célszerűen és ésszerűen működik.

Irodalomjegyzék
[1] Balikó S.: Vállalati szintű energia audit. Energiagazdálkodás, 2013/4
[2] BRECSU: Energy Management Matrix. UK, Watford, 1993
[3] http://virtualiseromu.hu/energiahatekonysagi-kivalosagi-palyazat/
elopalyazat
[4] MSZ EN ISO 50001:2012. Energiairányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási útmutató
[5] http://virtualiseromu.hu/files/palyazati_feltetelrendszer.pdf
[6] http://www.mszt.hu/web/guest/europai-iranyelv-es-szabvanyok-azenergiahatekonysag-szolgalataban

ENERGIAGAZDÁLKODÁS

54. évf. 2013. 6. szám

ENERGIAINFORMÁCIÓK

Az energetika szociális kérdései és megoldásai
Dr. Molnár László
okl. gépészmérnök, lmolnar@t-online.hu

A háztartások kiadásai között a háztartási energiaköltségek részaránya
egyértelmű trendet mutat: a gazdag országokban ez az arány alacsony,
3-5%. A felzárkózó, illetve fejlődő országokban ez az érték 10-15-20%
között van, míg ugyanezen országokban a szegényebb rétegeknél és a
kis-nyugdíjasoknál elérheti akár a 30-40%-ot is.
Magyarországon a háztartások kiadásai 2012-ben azt mutatják,
hogy a lakásfenntartási és háztartási energia kiadások összesen 27%ot érnek el, ennek kb. a fele megy energiára.
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1. ábra. A magyar háztartások kiadásainak arányai 2012-ben, %

Hasonló trendeket mutatnak a legfontosabb háztartási energiahordozók, a gáz, villany és távhő is. Ahogy haladunk a fejlett Északnyugat-Európa felől délkeleti irányba, úgy csökken a háztartási vezetékes
energia ára.
1. táblázat. Háztartási gáz és villamosenergia árak néhány országban,
2011-ben, USD/MWh
Ország

Földgáz
Háztartási/Ipari

Villamos energia
Háztartási/Ipari

Dánia

−

410/115

Németország

93/54

352/157

Ausztria

93/−

273/−

Csehország

82/51

211/160

Magyarország

63/44

233/134

Az egyes országokban eltérő az árpolitika, a gazdag és exportorientált országokban, például Dániában, Németországban, az ipari energia árakat tartják alacsonyan, és a háztartási árakat magasan, annak
érdekében, hogy az ipar versenyképes legyen, míg a háztartások legyenek rákényszerítve a takarékosságra. A szegényebb, keletebbre
fekvő országokban, például Ukrajnában vagy Oroszországban jelentősen alacsonyabbak az ipari és a háztartási árak. Ez a helyzet ezekben
az országokban jelentős pazarláshoz vezet, mely ellen a nemzetközi
szervezetek, ENSZ, OECD, IMF, EBRD rendre felemelik a szavukat. Tanulmányok készültek, melyek kimutatták, hogy a nyomott, torz energiaárak pazarláshoz, illetve piactorzító hatásuk révén GDP csökkenéshez
vezethetnek, emellett lefékezik az energiahatékonyság fejlesztését. Az
ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága ezzel kapcsolatban irányelvet is
dolgozott ki („Guidelines on Reforming Energy Pricing and Subsidies”).
Az irányelvet az ENSZ EGB Committees on Environmental Policy and
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on Sustainable Energy nevű bizottságai (többek között a szerző) dolgozták ki, annak érdekében, hogy a „tagállamok fokozatosan csökkentsék, és ahol lehet, szüntessék meg az energiaár-támogatásokat, mert
ezek az energiahatékonyság növelése ellen hatnak, és káros hatásaik
vannak a környezetre”. A fenti Irányelvet 56 ország, köztük Magyarország, környezetvédelmi miniszterei megszavazták Kievben, a fenntartható fejlődés érdekében. Míg a gazdag nyugat-európai és észak-amerikai országokban bevezették a háztartások részére is a piaci árakat,
addig a szegényebb országokban az árakat az állam szabályozza, és
költségalapú árak vannak, de sokfelé nyomott, a költségeket sem fedező árak vannak.
Természetesen a szegényebb háztartások támogatása minden
európai ország politikájának részét képezi, melynek kezdetei egészen
Erhard német kancellárig vezetnek vissza, aki bevezette a szociális piacgazdaság fogalmát.
A „fuel poverty”, a tüzelőanyag szegénység fogalmát a brit Labour
párt vezette be Tony Blaire idején. Azt jelenti, hogy egy háztartás kiadásai között az energia-költségek meghaladnak egy bizonyos szintet,
például 20-30%-ot. Ezekkel az anyagi gondokkal küzdő háztartásokkal
a brit kormány foglalkozott, számukat néhány év alatt sikerült 5 millióról 3,5 millióra csökkenteni. Mindezt egyszerű megoldásokkal érték el,
államilag fizetett szakemberek látogatják a szegény háztartásokat, és
díjtalanul szigetelik az ablakokat, a padlás-födémeket, beállítják-kijavítják a szabályozó készülékeket, kazánokat stb. Amerikában több milliárd
dolláros központi alapot létesítettek, ahová a helyhatóságok által szegénynek minősített háztartások elküldhetik gáz- és villany-számláikat.
Az alap kifizeti a számlákat. Európában is léteznek különféle támogatási
rendszerek. De mindenütt célzottak a támogatások, a rászorultaknak
nyújtanak segítséget. Mindezek a megoldások számunkra is példát mutathatnak.
A vásárlóerő-paritás
A vásárlóerő-paritás (angolul „purchasing power parity”, rövidítve PPP)
egy közgazdasági fogalom. A vásárlóerő-paritás méri, hogy mennyi
terméket és szolgáltatást lehet vásárolni egy valutában egy másik valutához mérve, ezzel figyelembe véve a különböző országokban eltérő
árakat. Az említett javak (termékek és szolgáltatások) egy úgynevezett
kosarat alkotnak, aminek a tartalmát úgy kell összeválogatni, hogy reprezentálják az átlag-vásárló szokásait. Például ha 1000 euró értékben,
Párizsban vagy Berlinben az adott árukkal egy „kosarat” szeretnénk
megtölteni, akkor abban sokkal kevesebb áru lesz, mint egy azonos budapesti kosárban. Miért? Mert Budapesten sokkal alacsonyabb az ára
egy sor árunak és szolgáltatásnak (pl. a kenyértől a boron keresztül
a fodrászig). A magyar kiskereskedelmi árszint 2012-ben az EU-28-ak
átlagának 62%-án áll. Vagyis 1000 euró Budapesten többet ér, mint a
legtöbb nyugat-európai városban. Ez a Ft alulértékeltségére utal. Ez a
helyzet súlyosan érinti a magyar energiafogyasztókat (ugyanis a hazai
fizetések az alacsony árszinthez igazodnak), mert a döntő többségében külföldről importált energia fogyasztói ára a hazai fogyasztó részére
nagyobb terhet jelentenek, mint a nyugat-európai polgároknak. Ennek
a különbségnek a kompenzálása elfogadható cél, azonban csak a rászorultság elve alapján. Különben a fentiekben már ismertetett, az árak
eltérítéséből adódó negatív gazdasági hatásokkal kell számolni.
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Az ózonréteget és az éghajlatot károsító klórozott és fluorozott gázok
(CFC, HCFC, HFC) uniós korlátozása
Beliczay Erzsébet

okl. építészmérnök, beli@levego.hu

2012 novemberben az Európa Parlament Környezetvédelmi Bizottsága bemutatta a fluorozott gázok (HFC-k) új szabályozásának első
tervezetét. Azóta folyik ennek a vitája a különböző uniós fórumokon.

Az ózonréteget károsítók

A múlt század végén fedezték fel, hogy a klór, a fluor és a bróm a
légkörbe kerülve károsítják az ózonréteget. A nagyközönség előtt
is ismertté váltak az ózonréteget károsító anyagok, elsősorban a
hűtőberendezésekben, aeroszolos szórópalackokban használt
klórozott és fluorozott szénhidrogének. A környezetvédelem egyik
legnagyobb sikere a Montreali Egyezmény az ózonkárosító anyagok kiváltásáról. 1987 szeptemberében nyitották meg aláírásra, és
1989 januárjában már életbe is lépett az egyezmény, amelyet 197
ország és az EU ratifikáltak. A kilencvenes években, az Európai
Közösség az ózonréteget károsító klórozott és fluorozott közegek
(CFC, HCFC) kitiltását az Egyezményben előírtaknál előbbre hozta.
Ez a gyorsított kivonás eredetileg néhány tagország nemzeti szabályozásában jelent meg, amelyet az Unió is átvett a közös törvényei közé. 1996-tól betiltották a CFC-k előállítását, majd 2000-től
a szervízelést is. Az egyik legnagyobb európai siker a háztartási
hűtőgépek közegének természetes szénhidrogénekre cserélése
volt. A kilencvenes évek elejéig a világon szinte kizárólag CFC-12-t
alkalmaztak. Ezt a legtöbb helyen az éghajlatot károsító HFC-134ara cserélték, arra hivatkozva, hogy a természetes szénhidrogének
robbanásveszélyesek. Ez azonban műszakilag már kezelhető
probléma. Európában előbb a propán-izobután keverékét, majd az
izobutánt töltöttek a háztartási hűtőgépekbe, fokozatosan kiszorítva
a fluorozott gázokat. (Hazánkban is évek óta 100%-ban izobután
a hűtőközeg, Jászberényben.) 2012-ben Európában már 90%-ban
izobutánt használtak, ami a világ termelésének egyharmadát jelentette. Azt valószínűsítik, hogy 2020-ra a hűtők háromnegyede globálisan is természetes közegekkel lesz töltve. A szintén ózonrétegkárosító HCFC-22 és HCFC-141b alkalmazását új berendezésben
2000 és 2002 között tiltották meg a kontinensen, míg a szervízelést
2010-től. Ez alól az előírás szerint visszaforgatott hűtőközegek kivételek, amelyeket még 2015-ig használni lehet. Mindez a Montreali
Egyezményhez képest 10 éves előnyt jelent.

Az éghajlatot nagymértékben károsító közegek

Az ózonkárosítókat felváltó fluorozott szénhidrogének globális
felmelegedési potenciálja (GWP), azaz éghajlatot károsító hatása, akár négy nagyságrenddel is nagyobb lehet a széndioxidnál.
Először 2006-ban vezettek be az Unióban bizonyos mértékű korlátozást az üvegházgázokra a hűtés- és légtechnika területén. Az
eredeti szabályozás hézagos és enyhe volt, de így is hatékony
iránymutatásnak bizonyult a gazdasági élet szereplői számára. Néhány tagállam (Ausztria, Dánia, Németország), valamint Norvégia
és Svájc már akkor az uniósnál szigorúbb szabályozást vezettek
be. 2012 novemberben az Európa Parlament Környezetvédelmi Bizottsága bemutatta az F-gázok új szabályozásának első tervezetét.
Azóta rengeteg módosító javaslatot adtak be. A tervezett szigorítások közül a legfontosabb a határidők meghatározása a különböző
globális felmelegedési potenciállal rendelkező F-gázokra. Ez igen
bonyolult tárgyalási folyamat, nagyon sokféle ágazatról, termékről,
technológiáról kell dönteni, és a szempontok is összetettek. Az Unió
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azonban elkötelezett egy jelentős, jól nyomon követhető szigorítás
mellett, mivel szeretné 2050-re 95%-kal csökkenteni az üvegházgázok kibocsátását az 1990-es bázishoz képest. Noha ma még az
F-gázok csak 2 százalékban részesek a kibocsátásban, súlyuk akár
40%-ra is emelkedhet 2050-re, figyelembe véve a globális klímaváltozást, a fejlődő országok gyors növekedését, az urbanizációt
stb. Az éghajlat védelme érdekében egyszerűbben keresztül vihető
az F-gázok kiváltása, mint más iparágakban csökkenteni a kibocsátást. Dánia áll az élen a HFC-k természetes közegekre cserélésében. A szabályozásukat ezért úgy alakították ki, hogy javítsa a
természetes közegek piaci esélyeit.
Figyelemre méltó, hogy a 2012-es szabályozástervezethez
érkezett módosító javaslatok egy jelentős része nem fellazítaná
a szabályozást, hanem egyes területeken még tovább is menne.
Ugyanakkor a kitiltásoknál elég időt terveznek adni a felkészülésre.
A határidők megállapításánál figyelembe veszik a berendezéseknél
az amúgy is esedékes lecserélési időtávokat. Most folyik a Parlament és a Tanács közötti egyeztetés. A résztvevő nemzeti szakértők
igyekeznek egy közös tanácsi véleményt tető alá hozni, hogy még a
litván elnökség ideje alatt dönteni lehessen a véglegesítésről.
Sok környezetvédő szervezet és innovatív vállalkozás nem tartja elég előremutatónak a tervezetet, arra hivatkozva, hogy a természetes közegekkel működő technológiák már rendelkezésre állnak,
vagy közel vannak a kifejlesztéshez. Különösen azt emelik ki, hogy
a szigorúbb szabályozás piaci lehetőséget teremt a természetes
közegekben gondolkodó európai vállalatoknak, mivel az F-gázok
és berendezések fő szállítói jelenleg Kína és az Egyesült Államok.
Az ipari lobbik közül többen viszont azt állítják, hogy a feltételek
egyes szegmensekben közvetve az éghajlatot károsító hatásúak
is lehetnek. A probléma az, hogy a részletkérdések nagyon összetettek, sokszor a megnevezések, az egyes kategóriák besorolása
sem egységes. Más közegek optimálisak például az északi, mint a
déli országokban az eltérő átlaghőmérsékletek miatt. Ugyanakkor
nyilvánvaló, hogy a természetes közegek (pl. víz, CO2, ammónia,
szénhidrogének) előállítása egyszerűbb, és az is kedvező, hogy a
természetes gázok alkalmazása egyes területeken energia megtakarítással jár. A szigorítással szembeni egyik érv például az F-gázzal működő háztartási méretű hőszivattyúk esetében, hogy a túlzottan körülményes szivárgás-ellenőrzések és egyéb szerviz-előírások
elriaszthatnak az alkalmazástól. A vevők inkább a hagyományos
szén- vagy olajkazánt fogják választani, nagyobb ühg kibocsátást
okozva ezzel. A szigorúbb szabályozást szorgalmazók azzal érvelnek, hogy minden esetben marad idő a felkészülésre a gyártóknak
és a használóknak egyaránt. Vita folyik az F-gázok előállítói, importőrei és a szabályozás előkészítői között az allokációs díjakról és az
ellenőrzési, nyilvántartási költségek megosztásáról. Megfelelő arányok esetén, az Uniós illetve a tagországok költségvetésébe befizetendő összegekből nemcsak a nyilvántartás, de az új szabályozás
bevezetésével kapcsolatos egyéb közköltségek nagyobb része is
fedezhető lenne.
A hűtési és klímatechnológiák fejlesztésében, a szerviz színvonalában, a vizsgáztatási gyakorlatban és a nyilvántartásban nem
vagyunk elmaradásban a tagországok többségétől. Néhány területen, szinkronban vagyunk az innovációban vezető európai cégekkel. Sajnos a gyártási volumenünk nagyságrendekkel elmarad a
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nyugati cégekével szemben. A tervezett szigorítás hazánk számára
is lehetőség egy gazdasági ág újjáélesztésére. Gazdaságfejlesztési
stratégiát kellene kidolgozni, klasztereket létrehozni a rendszerváltás óta visszaszorult épületgépészeti szerelvények és készülékek
gyártásának és a szakképzésnek újbóli felfuttatására, ezen belül
a természetes közeggel működő hűtő- és klímaberendezésekre. A
Kárpát-medence éghajlatváltozására figyelmeztető előrejelzések és
az épületek korszerűsítésében meglevő nagyarányú lemaradások
hosszú távra biztosíthatják a piaci keresletet az ágazat számára.
Vannak hazánkban olyan kereskedelmi láncok, amelyek nagyobb arányban áttértek a természetes gázokra. Mások a szabályozástól teszik függővé a döntéseiket. Nehezebb helyzetben vannak
az oktatási, egészségügyi és szociális létesítmények és a jobbá-

ra tőkehiányos kis- és középvállalkozások, hiszen a költségvetési
szigor, illetve a válság őket különösen sújtja. A szigorúbb környezetvédelmi szabályozásból eredő feszültségek oldására megvan
a lehetőség. A közérdeket szolgáló szabályok betartásához a közintézmények kaphatnak vissza nem térítendő támogatást az uniós
alapokból, ami egyben piacot is jelenthet a gyártóknak. A piaci alapon nehezen vagy egyáltalán meg nem térülő költségek fedezetére
(K+F, képzés, közös marketing), valamint a gyártáshoz, készülékcserékhez szükséges, kedvező feltételű tőkéhez jutáshoz ugyancsak van lehetőség a 2014-2020 közötti időszakban rendelkezésre
álló forrásokból. Fontos, hogy a folyamat kiszámítható legyen, és
a piaci szereplők (gyártók és alkalmazók) előre tudjanak tervezni,
legalább 2020-ig.

Kedves Tagtársunk!
Szíves tájékoztatásul közöljük az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Szenior Energetikusok Klubjának 2014.
I. félévi programját. (A klubunk nyitott, minden érdeklődőt szívesen látunk az előadásainkon, függetlenül attól, hogy tagja-e valamely szakmai egyesületnek vagy sem.)
I. 16.

Dr. Horn János a BDSZ elnöki főtanácsadója
Természeti erőforrásokról hitelesen
Házigazda: Szabó Benjamin
KLUBNAP

III. 27. Dr. Almár Iván csillagász
Egyedül vagyunk-e a világmindenségben:
igen vagy nem?
Házigazda: Süle János

I. 23.

Dr. Perneczky László Ronkay Ferenc Díjas energiamérnök
A pihentető medence modelezése a Paksi Atomerőműnél
Házigazda: Láczai Szabó Tibor

IV. 3.

I. 30.

Dr. Molnár László az ETE főtitkára
Az európai és Magyarország gázellátásának jelene és jövője
Házigazda: Elek János

II. 6.

Dr. Fazekas András István MVM Zrt.
A globális klímavédelmi stratégia újragondolása
Házigazda: Bárdy László

II. 13. Hanti Jenő villamos mérnök, MAVIR Zrt. OVRAM
laboratórium vezető
Elektromágneses összeférhetőség
Házigazda: Forgács János
II. 20. Felsmann Balázs Corvinus Egyetem
Inteligens közmű hálózatok
Házigazda: Bárdy László
II. 27. Dr. Elter József MVM Paksi Atomerőmű Zrt. főosztályvezető
A paksi atomerőmű korábbi teljesítmény növelésének
és a blokkok üzemidő hosszabbításainak előfeltételei,
az elvégzett munkák
Házigazda: Bárdy László
III. 6.

Dr. Rácz Lajos egyetemi tanár, ezredes , katonai attasé
Kína
Házigazda: Lengyel János

III. 13. Dr. Schanda János professzor emeritus
Látás a műszaki ember szemszögéből
Házigazda: Lengyel János
III. 20. Tapody Sándor gépészmérnök, gázipari szakmérnök
Polietilén gázcsőhálózat hazai kifejlesztése és
alkalmazása
Házigazda: Szabó Benjamin
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Látogatás és a múzeum megtekintése az
Országos Meteorológiai Szolgálatnál
(Budapest, II. ker. Kitaibel Pál u.1.)
Találkozás 12-12.30 órakor a Széll Kálmán téri metró
kijáratánál
Házigazda: Bárdy László

IV. 10. Benyó Tibor MVM OVIT Zrt. Hálózati igazgató
A változó OVIT (Országos Villamostávvezeték Zrt.)
Házigazda: Forgács János
IV. 17. Kimpián Aladár ny. főmérnök a Triod Art Bt. ügyvezetője
Oroszország villamosenergia-rendszere: Szembenézés
a XXI. század műszaki és gazdasági kihívásaival
Házigazda: Forgács János
IV. 24. Dr. Petschnig Mária Zita közgazdász
Magyarország jobban teljesít
Házigazda: Süle János
V. 8.

Kirándulás (később kerül meghatározásra)

V. 15. Dr. Antal Ildikó az Elektrotechnikai Múzeum vezetője
„Évfordulók az elektrotechnika témaköréből.”
A Magyar Elektrotechnikai Múzeum és az ETE Szenior
Energetikusok Klubjának közös, nyílt rendezvénye
Házigazda: Szabó Benjamin

Az ülések helye és ideje:
Magyar Elektrotechnikai Múzeum,
Zipernovszky terem II.
Budapest, VII. Kazinczy u. 21., 10 óra
Szabó Benjamin s.k.
a Szenior Energetikusok Klubjának elnöke

37
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1

Elnöki beszámoló
Tisztelt Küldöttek!
Kedves Kollégák!
Hölgyeim és Uraim!
Bevezetőként külön is hangsúlyoznom kell, hogy Egyesületünk egy nehéz,
külső kihívásokkal övezett 4 évet tud maga mögött. A mi működési területünkön, tagságunk, támogatóink körében végig érezhető volt és érezhető
ma is a gazdasági válság hatása, s részben ennek következtében az energetika nehéz helyzete. Egyes szervezeti egységeink munkáját is megnehezítették a működési területükön végbement mélyreható változások is.1

Részben a fenti okoknak is betudható, hogy egyes szervezeti egységeink az elmúlt 4 évben nem tudtak a korábbiakban megszokott intenzitással dolgozni, egyes rendezvényeink, konferenciáink látogatottsága is
lecsökkent.
Ugyanakkor nem tekinthetjük sikertelennel az elmúlt 4 évet. Egyesületünk működik, a szakmában ismert, s talán azt is merem mondani elismert
szakmai szervezet vagyunk és az eltelt négy évben összességében gazdálkodásunkat is sikerült egyensúlyban tartani.
Minden év elején Egyesületünk elnök-titkári értekezletet tartott, amelynek kettős célja van: egyrészt átbeszélni az előttünk álló év kihívásait,
másrészt párbeszédet katalizálni az egyes szervezeti egységeink vezetői
között, a jó példák terjesztése érdekében is. Szervezeti felállásunkban ez
az egyetlen fórum, amelyen elvben valamennyi szervezeti egységünk vezetői részt vesznek.
Egyesületünk legfőbb szakmai tanácsadó testülete a – korábbi nevén –
Műszaki Tudományos Tanács. A ciklus elején még sor került egy-egy ülésre,
de később a munka elakadt. Új Alapszabályunkban e testületet Energetikai
Tudományos Tanács néven alapítottuk újra és az új tagságról az Elnökség
hozott döntést. A Tanács új elnöke Dr. Molnár László főtitkárunk lett, és az
újjászervezett testület az elmúlt napokban tartotta meg első ülését.
Működésünknek, a szakmai társadalom előtti megnyilvánulásunknak
egy fontos elemét alkotják a közepes és nagyobb szakmai rendezvények
konferenciák. Ezek többsége sok éves, évtizedes hagyományra tekint viszsza. A legfontosabbak sikerült életben tartani, bár van olyan hagyományos
rendezvényünk is, amely a külső nehézségek miatt „elhalt”.
A sikeresen fennmaradók – évről-évre megrendezettek között kell
megemlítenünk:
• Hőszolgáltatási Szakosztályunk által szervezett Távhő Vándorgyűléseket,
• Esztergomi Szervezetünk által szervezett Főenergetikusi Szemináriumot, amely Vállalkozói Fórummal is bővült,
• Hajdú-Bihar megyei Szervezetőnk által az ENERGOEXPO kiállításhoz kapcsolódóan szervezett konferenciákat,

1

Kivonat az ETE 2013. december 3-i rendkívüli tisztújító küldöttközgyűlésén elhanzott
beszámolóból. A beszámoló teljes terjedelemben olvasható az ete-net.hu honlapon.
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• Miskolci Szervezetünk által szervezett Tüzeléstechnikai Ipari Szemináriumokat,
• Gáz- Szakosztályunk közreműködésével az MGE-vel, illetve annak
megszűnése után a nagy gázipari cégekkel rendezett Nemzetközi
Gázkonferenciánkat,
• A más energetikai szervezetekkel közösen szervezett
Klímaváltozás-Energiatudatosság-Energiahatékonyság konferenciákat.
Az elmúlt időszakban szokásunk szerint Egyesületünk központilag is
szervezett néhány nagyrendezvényt, amelyek közül kiemelkedő:
• Új atomerőművi blokkok Pakson tárgyban 2009-ben megrendezett
nagy konferencia (sajnos az idei évre tervezett hasonló konferenciát technikai okok miatt későbbre kellett halasztanunk.
• a 2010-ben megrendezett Energiastratégia Konferencia
• Az Energiastratégiai és Szabályozási Szakosztályunk által szerevett konferencia az EU harmadik liberalizációs csomagjáról 2009ben.
A fenti rendezvények jelentős része a szakmai siker mellett Egyesületünk gazdálkodásához is jelentékeny mértékben járult hozzá.
A korábbi időszakokhoz hasonlóan együttműködést alakítottunk ki az
energetikai kormányzattal, kiemelten a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, illetve annak illetékes energetikai Államtitkárságával. Közreműködtünk
a Nemzeti Energiastratégiát megalapozó szakértői munkákban és Egyesületünket kérték fel a vonatkozó Országgyűlési határozatban szereplő egyes
Cselekvési Tervek koncepcióinak, illetve két cselekvési terv tervezetének
szakmai vitájára.
Az Egyesület központi szervezetére főképp 2011-2012-benjelentős
feladatot hárított az új „Civil” törvénynek (2011.,évi CLXXV. Tv.) való
megfeleltetés. Ennek keretében jogi szemmel is átvilágíttattuk működésünket. Küldöttközgyűlésünk elfogadta új Alapszabályunkat és ennek Bírósági bejegyzését követően és számos belső szabályzatot készítettünk
elő, amelyeket részben a Közgyűlés, részben az elnökség, illetve ügyviteli
kérdésekben az ügyvezetés hagy jóvá. Az új törvényi előírások alapján
azt a stratégiai irányt követtük, hogy az ETE közcélú egyesületként, civil
szervezetként maradjon fenn. A törvényi szabályozás következtében ez
folyamatos kihívást jelent a gazdálkodás terén is a jövő időszakra, hiszen
az új törvény bizonyos pénzügyi mutatók teljesüléséhez köti a közhasznú
egyesületként történő megmaradásunkat.
Ami gazdálkodásunkat illeti, az elmúlt négy évben sikerült a korábban
tervbe vett „pozitív nulla” eredményt elérnünk.
Egyesületünk hosszú évek óta együttműködik szakmai társ-egyesületekkel. Ezek köréből a Magyar Elektrotechnikai Egyesület, a Magyar
Energetikai Társaság, továbbá a GTTSZ és az Energetikai Szakkollégium
emelhető ki, amely utóbbi korábban gazdaságilag-szervezetileg is az ETE
részeként működött de a ciklus elején jogilag önálló egyesületté vált, de
változatlanul társult szervezetünknek tekinthetjük. Két elsőként említett
energetikai civil szervezetekkel közösen minden évben megrendeztük a
kárpát-medencei magyar energetikusok fórumát.
Alapszabályunknak megfelelően szervezeti egységeinknél a tisztújítás
megelőzte az Egyesület központi vezetésének választását. Szakosztályainknál, illetve területi szervezeteinknél a tisztújító értekezletek már az év
eleje óta folytak, de nagyobbrészt az ősszel kerültek sorra. 10 szervezeti
egységünknél került sor új elnök megválasztására:
• Csongrád megyei szervezetünknél Mádai Sándor
• ERBE szervezetünknél Dohán Farkas
• Esztergomi szervezetünknél Prantner József
• Gáz Szakosztályunknál Lukácsi Péter
• Hőszolgáltatási Szakosztályunknál Gerda István
• Miskolci szervezetünknél Dr. Sevcsik Mónika
• Nukleáris Szakosztály/Paksi csoportnál Dr. Aszódi Attila
• Oroszlányi Szakosztályunknál Juhász Sándor
• Székesfehérvári Csoportunknál Hohl István
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• Veszprém megyei Csoportunknál Kazár Attila
• Villamos energia Szakosztályunknál Briglovics Gábor
személyében. Mind az új tisztségviselőknek, mind a szervezeti egységek
újraválasztott vezetőinek eredményes munkát, sok energiát kívánunk.
A következő percekben sor kerül az Egyesület új vezetésének megválasztására. Az Elnökség által felkért Jelölő Bizottság javaslata értelmében
komoly esélyt látok arra, hogy egy megfiatalított, energikus, ütőképes elnökség jöjjön létre, amely jó reményt ad arra, hogy Egyesületünk sikeresen
vegye az előttünk álló nehézségeket.
Engedjék meg, hogy e helyütt néhány feladatot is megfogalmazzak az
új Elnökségnek. Az előttünk álló ciklusban a következőkkel kellene javítani
Egyesületünk hatékony működését, szakmai-társadalmi beágyazottságát
• társadalmi kapcsolatok, kommunikáció javítása, mind az iparág, a
kormányzat, illetve a szélesebb közvélemény irányában. Ide értendő a média kapcsolatok felépítése, az informatikai eszközök tökéletesítése honlapunk továbbfejlesztése és akár a szociális médiában
való megjelenésünk;
• szakmai kapcsolatok megerősítése az energetikai cégekkel a tulajdonosi és személyi változásokat követően;
• újjá kell alakítani az ifjúsággal, elsősorban az egyetemistákkal való
kapcsolatot az ESZK-n túli területeken, illetve a közoktatás terén;
• a társegyesületekkel folytatott együttműködés kiszélesítése, elmélyítése szakmai tartalmának megerősítése, közös fellépések kezdeményezése;
• A tagrevízió befejezése, az Alapszabálynak, illetve a vonatkozó
szabályzatnak megfelelően;
• Az Egyesület gazdálkodási fegyelmének további szigorítása, a Civil
törvény szerinti közcélúsági kritériumok teljesítése;
• Döntés az Energiagazdálkodás folyóirat megjelenési formájáról,
gyakoriságáról.
Végezetül a négy éves ciklus lezárásakor köszönetet szeretnék mondani:
• Elsősorban Wiegand Győző elnökhelyettesnek, aki változatlan
odaadással, ellenszolgáltatás nélkül látta el az Egyesület ügyvezetői feladatait;
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• Ellenőrző Bizottságunk tagjainak, akik a törvényben, illetve az Alapszabályban megfogalmazott feladataikon messze túlmenően szívükön viselték Egyesületünk sorsát és tanácsaikkal rendszeresen
segítették az Ügyvezető Bizottság, illetve az Elnökség munkáját;
• Dr. Gadó Jánosnak, Horváth J. Ferencnek, Ignáczi Eleknek,
Dr. Kapros Tibornak, Kerekes Ferencnek, Majerusz Lászlónak,
Milanovich Lászlónak, Dr. Steier Józsefnek, Dr. Stróbl Alajosnak, Dr. Szabó Gábornak, Szám Józsefnek, Tóth Illésnek,
Vavrik Antalnak, akik egy ‒ többen közülük pedig nagyon sok cikluson keresztül tanúsított elkötelezettséggel sikeresen vezették az
egyes ETE szervezeti egységeket;
• Az Elnökség itt nem említett tagjainak, az újraválasztott szervzeti
egységek vezetőinek az elvégzett munkáért
• Borsányiné Terikének és Molnár Alexának az Egyesületi Titkárság munkatársainak professzionális munkájukért.
Budapest, 2013. december 3.

Bakács István

Új tisztségviselőkkel bővült
az ETE elnöksége
Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület alapszabályában
megfogalmazott célja többek között, hogy az országos és helyi állami
energetikai közfeladatok megoldását, a gazdaságos és környezetkímélő energiagazdálkodást elősegítse, az energetika különböző szakterületein dolgozó szakemberek tudományos és szakmai együttműködésének megszervezésével.
Ennek szellemében zajlottak a 2013-ban a szervezeti egységek
tisztújító és küldöttválasztó taggyűlései, és december 3-án az Egyesület Tisztújító Küldött Közgyűlése.
A Tisztújító Közgyűlés az elnök, főtitkár, elnökhelyettesek további
négy évre történő újraválasztása mellett, az elnökség tagjainak választotta a szervezeti egységek élére az elmúlt hónapokban megválasztott
vezetőket. Az Egyesület elnöksége ezáltal jelentős mértékben megújult. Az új elnökségi tagok a szervezeti egységeik munkájának irányítása mellett arra is készülnek, hogy átvegyék a 2014. év januárjában
alapításának 65 éves jubileumát ünneplő egyesület vezetését.

Ádám Béla, Büki Gergely, Maiyaleh Tarek
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könyv (290 színes B5 oldalon). A könyv a hőszivattyúzás hazai programjának megvalósítását, a hazai hőszivattyús piac és vállalkozások
kialakulását, az ezekben közreműködő tervező és szakértő mérnökök
munkáját és továbbképzését kívánja segíteni.

Ádám Béla, Büki Gergely, Maiyaleh Tarek

tlagértéke
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ENERGETIKAI SZAKKÖNYVEK
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A könyv fejezetei:
1. Geotermikus energia – áttekintés
2. A hőszivattyúzás energetikája
3. Kompresszoros hőszivattyúk
4. Hőszivattyús rendszerek fajtái
5. Hőszivattyúzás gazdaságossága,
iparfejlesztési lehetőségek
6. Hőszivattyúzás statisztikái, referenciák
Fogalomtár
A könyvet kiadta és forgalmazza a
Mérnöki Kamara Nonprofit Kft., 1094
Budapest, Angyal u. 1-3.
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Az ETE 2013. december 3-án megválasztott vezetősége:
Elnök:
Bakács István
Főtitkár: Dr. Molnár László
Elnökhelyettesek: Dr. Csallóközi Zoltán, Hamvas István, Korcsog
György, Dr. Stróbl Alajos, Wiegand Győző, dr. Zsebik Albin
Elnökségi tagok: Dr. Aszódi Attila, a Nukleáris Szakosztály elnöke
Briglovics Gábor, a Villamos energia Szakosztály elnöke
Dohán Farkas, az ERBE szervezet elnöke
Gerda István, a Hőszolgáltatási Szakosztály
Dr. Gróf Gyula, a BME Energetikai Gépek és Rendszerek
Tanszékének vezetője
Horváth J. Ferenc, a MEH nyugalmazott elnöke
Dr. Kamarás Béla, a Pécsi Csoport elnöke
Ludányi György, a Mátrai Csoport elnöke
Lukácsi Péter, a Gáz Szakosztály elnöke
Dr. Sevcsik Mónika, a Miskolci Szervezet elnöke
Ellenőrző Bizottság elnöke: Pór J. Mátyás,
tagjai:
Kissné Hegyi Ilona és Dr. Nagy Zoltán,
Póttagok: Dr. Csűrök Tibor és Randrianantoandro Nirina
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Dr. Halzl József 80 éves
Halzl József 1933. december 19-én született Győrött. Iskoláit Budapesten végezte, a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban érettségizett, majd 1957-ben a Budapesti Műszaki
Egyetemen szerzett gépészmérnöki diplomát, később
ugyanitt egyetemi doktori címet.
Szakmai pályája nagy részét az Energiagazdálkodási
Intézetben töltötte különböző beosztásokban, a rendszerváltáskor részvénytársasággá alakult cégnél vezérigazgató-helyettes lett, majd 1991 májusa és 1994 októbere között
a Magyar Villamos Művek Tröszt, illetve Rt. vezérigazgatója volt. Vezérigazgatóságának idejére esik a villamosenergia-ipar szerkezetátalakítása, a kétszintű társasági rendszer kialakítása,
illetve működtetése, a rendszerváltást követően egy új erőműépítési és
hálózatfejlesztési stratégia kialakítása. Ezen időszakban épült a Kelenföldi
erőmű új gázturbinás egysége, előrehaladt a debreceni, újpesti és kispesti kombinált ciklúsú kapcsolt egységek beruházásának előkészítése, bár
ezek megvalósítására a későbbi privatizációk után került sor.
Dr. Halzl József elévülhetetlen érdemeket szerzett a villamos energia
rendszer UCPTE csatlakozása terén. Nyelvtudása és kiváló kapcsolatteremtő képessége által a szomszédos országok és a meghatározó nyugateurópai villamos társaságok vezetőivel kialakított jó kapcsolat nagyban
hozzájárult ahhoz, hogy vezetésével megalakulhatott a CENTREL a 4
visegrádi ország villamosenergia-rendszereinek szövetsége és megkezdődött a hivatalos szakmai munka a CENTREL tagok nyugat-európai
rendszercsatlakozása érdekében.
Nyugdíjazását követően minden idejét a társadalmi munkának szenteli. 1990 óta a Rákóczi Szövetség elnöke. A Szövetség hármas céljának
– a határon túli magyarság támogatásának, a szülőföldjükről elűzött magyarok összefogásának és a névadó II. Rákóczi Ferenc szellemi hagyatéka ápolásának – érvényesítése érdekében a civil szervezet széleskörű,

teljes kárpát-medencei kiterjesztését, a fiatalok bevonását
és a Szövetség anyagi bázisának megteremtését tartotta
fontos feladatának. Terveit a Szövetség elfogadta és mentalitását is átvéve a Rákóczi Szövetség mára az ország
egyik legnagyobb civil szervezete lett.
Tevékeny közreműködése és elnöklete alatt működik
a mai napig a HÉRA Alapítvány is, amelynek küldetése
az energiaszámláik kifizetése érdekében a szegény családok támogatása.
Dr. Halzl József tevékenységét számos magas kitüntetéssel ismerték el. Megkapta a Magyar Köztársasági
Érdemrend lovagkeresztjét, de különös elismerésnek tekinti a Magyar
Örökség Díjat, amelyet a nemzeti önbecsülés erősítéséhez és gazdagításához való hozzájárulásért állampolgári javaslatok alapján az általa
vezetett Rákóczi Szövetségnek együtt vehetett át.
Dr. Halzl József 1977-84 között tagja volt az ETE Ügyvezető Bizottságának, 1977–1991 között a Hőszolgáltatási Szakosztály Nemzetközi
Kapcsolatok Bizottságát vezette. Vezetésével széleskörű egyesületi és
intézményi szakmai nemzetközi kapcsolatok épültek ki. Ezek által lehetőség volt a külföldi kollégákkal való konzultációra, az elméleti és gyakorlati tapasztalatok cseréjére, itthon és külföldön nemzetközi konferenciák,
hasznos külföldi tanulmányutak szervezésére. A külföldi kapcsolatok a
tapasztalatcsere mellett, baráti kapcsolatok kialakulását, a szakemberek
nyelvtudásának, a nemzetközi gyakorlathoz igazodó viselkedéskultúrájának fejlődését eredményezték, s emellett lehetővé tették az üzleti kapcsolatok előkészítését is.
Dr. Halzl Józsefet 80. születésnapja alkalmából köszönti az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület vezetősége, és olvasói nevében is
az Energiagazdálkodás szakfolyóirat. További munkájához kívánnunk jó
erőt és egészséget!

Megtartotta első ülését az ETT
Ez év nyarán megalakult az ETE Energetikai Tudományos Tanácsa, melynek fő küldetése szakmai viták rendezése az energetika jelentős, a folyamatokat hosszú távon befolyásoló, a jövőt meghatározó kérdéseinek megvitatása.
Az ETE vezetésében hosszú vita alakult ki arról, mi is legyen az első
téma. A hazai energetika elmúlt 5 évében, a GDP alakulását követve, mind
az összenergia-, mind a gáz- és villamosenergia-fogyasztás csökkent, így
az ellátásbiztonság javult. Két fontos tényező azonban a gázipar felé irányította a figyelmet. Egyrészt az állam visszavásárolta a hazai gáztározókat,
másrészt egy jelentős döntés – a Gazprommal kötendő hosszútávú szerződés tartalmának (hány milliárd m3, hány évre?) meghatározása – meghozatala előtt állunk.
Ezért gázipari témát választottunk, melynek keretében az alábbi előadások hangzottak el:
Zsuga János: Magyarország gázellátásának aktuális kérdései
Szabó György: Az európai gázellátás helyzete
Kaderják Péter: Hozzászólás az elhangzott előadásokhoz, gázpiaci
szempontok
A 3 órás program keretében elhangzott előadásokat és az azt követő
hozzászólásokat nehéz visszaadni, így az előadásoknak csak egy-egy elemét emeljük ki.
Zsuga János hangsúlyozta, hogy Nyugat-Európában a körkörös vezetékek miatt árverseny alakult ki, így ott a gáz egy áru. A közép-európai régióban még többségében sugaras szerkezetű a hálózat, és a régió országai
TOP szerződések keretében kapják a gázt, mely itt politikai fogalom. Cél-
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ként megfogalmazta, hogy Magyarországnak tranzit és elosztó országgá
kell válnia, és részt kell vennie a régióban zajló vezeték-építésekben.
Szabó György kiemelte, hogy Észak-Amerikában nagy volumenben
beindult a palagáz termelés, azonban nem tudni, Európa merre fog haladni. Egyelőre számos vita folyik az EU-ban a nem-konvencionális gázmezők
kitermelésnek környezetvédelmi hatásaival kapcsolatban. Környezetvédelmi vita folyik a rétegrepesztéses technológiáról, illetve a kitermelés esetleges vízkészlet szennyező hatásáról. A külföldi és hazai vizsgálatok azt
mutatják, hogy az elvégzett rétegrepesztéseknek nem volt káros hatása,
biztonságosak.
Kaderják Péter a hazai gázfüggés jelentős szintjét hangsúlyozta. Kiemelte, hogy diverzifikálni kellene az ellátást, és versenyzőbbé kellene
alakítani a gázpiacot. A hazai vásárlói alkupozíció javítására jelentős infrastruktúra fejlesztéseket (pl. interkonnektorok építése) kell végrehajtani.
Fontos cél lehet a V4 együttműködés fejlesztése, és a keleti irányból érkező gázimport csökkentése. Az állami szerepvállalás megtartása mellett a
gázpiacot fejleszteni kell.
A tucatnyi hozzászólás közül Miklós Lászlóét emeljük ki, aki szerint
egyesíteni kell a regionális piacokat, mert nincs országos energiaellátás
biztonság, regionálisan kell vizsgálni ezt a kérdést. Az LNG terminál (horvát
és/vagy lengyel, esetleg román) esetében is regionálisan kell gondolkozni.
A magas beruházási költségek megtérülését biztosítja, ha minden ország
vállalja, hogy vásárol egy fix mennyiség a terminál gázából.
Az ETT 2014. tavaszán folytatja munkáját.
Dr. Molnár László
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World Energy Outlook 2013: „Át kell értékelni az energiaszektor alapismereteit”
Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) globális energiaipari előrejelzéseit tartalmazó kiadványát Fatih Birol, a szervezet vezető közgazdásza ismertette 2013. december 5-én,
Budapesten. A World Energy Outlook 2013
c. kötet Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
által szervezett közép-európai bemutatóján
Kovács Pál energiaügyért felelős államtitkár
rávilágított az IEA prognózisok hazai energiapolitikában betöltött jelentős szerepére.
Az IEA úgy ítéli meg, hogy mára elérkeztünk az energiaszektor megváltoztathatatlannak hitt alapismereteinek átértékeléséhez – kezdte előadását Fatih Birol.
Az országok szerepcseréjének lehetünk tanúi: importőrökből exportőrök
lesznek, amelyek a növekvő keresleti igények fő forrásait keresik. Az energiaellátás új véleményformálói pedig átrajzolják a forráselosztásról alkotott
eddigi elképzeléseket – hívta fel a figyelmet a nemzetközi szervezet vezető közgazdásza.
Az elemzés szerint az energiapiac történetében példa nélküli a magas
olajárak napjainkra jellemző tartósan hosszú időszaka. Az előrejelzések rámutatnak arra is, hogy várhatóan folyamatosan nagy különbségek lesznek
a földgáz és villamos energia regionális árai között. A világ energiaigénye
a jelenlegi szint egyharmadával emelkedik 2035-ig. A többlet kétharmada
Kínában, Indiában és Dél-Kelet-Ázsiában jelentkezik majd, míg mindössze
4 százaléka köthető az OECD országokhoz. A villamosenergia-igény közel
másfélszeres növekedése várható a következő bő húsz évben. A jelenlegi
tendenciák az energiahordózók árának és az üvegházhatású gázok kibocsátásának emelkedését is előrevetítik. Az utóbbi körülmény meghatározó
jelentőséggel bír az Európai Unió versenyképessége szempontjából.
Kovács Pál előadásában a Magyar Kormány és az IEA közötti együttműködés szempontjából jelentős lépésnek tartotta, hogy az Ügynökség

kiadványát annak alkotói Közép-Európában egyedül Magyarországon mutatják be
külön rendezvény keretében. „A kitüntető
megtiszteltetés annak köszönhető, hogy a
2010-es kormányváltással újat tudtunk hozni
a szakterületre, a nemzetközi folyamatokra
megfelelő válaszokat adó, megalapozott és
a változásokhoz rugalmasan alkalmazkodó
energiapolitikát fogalmaztunk meg” – állapította meg az államtitkár.
Európa versenyképességének kulcsa a
regionális piacösszekapcsolá-sok eredményességén múlik. Magyarország a másnapi villamosenergia-piacok öszszekapcsolásával már bizonyította, hogy a régiós árak közti különbségek
sikeresen mérsékelhetők. A visegrádi négyek a magyar elnökség alatt folytatják a régió földgázpiaci integrációjának megvalósítását az infrastrukturális fejlesztések előmozdításával, az észak-déli összeköttetések megépítésével és a szabályozások összehangolásával.
Kovács Pál megjegyezte, hogy a folyamatosan emelkedő globális
szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére épülő energiapolitika kialakításban technológia-semleges megközelítés szükséges, melyben a megújuló
energiaforrásokkal azonos feltételek mellett helyet kap az atomenergia is.
Hangsúlyozta, hogy mindkét technológia jó eszköz az energiaimport csökkentésére, hozzájárul a környezet minőségének javulásához és a hazai
munkahelyteremtés révén serkenteni a gazdasági növekedést.
A kiadvány bemutatóján tiszteletét tette Mikola István, Magyarország
OECD melletti Állandó Képviseletének nagykövete. A rendezvényen Zsoldos István, a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. vezető közgazdásza és
Harmati György, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. stratégiai igazgatója
ismertette az iparági reflexiókat.
(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommunikációs Főosztály)

Elhunyt Papp István
az ETE Jász-Nagykun-Szolnok megyei Csoportjának volt elnöke
Papp István 1938-ban Mezőkövesden született. Műegyetemen végzett tanulmányai alapján 1962-ben villamosmérnöki, ugyanitt később
gazdaság mérnöki oklevelet kapott. 50 éves
mérnöki tevékenységét a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Szenátusa 2012ben aranydiploma adományozásával ismerte el.
Papp István friss diplomával a kezében
az MVMT Mátravidéki Hőerőműben kezdett
dolgozni. Hároméves erőműves tapasztalatokkal, 1965 a Zománcipari Művek Kecskeméti
Zománc- és Kádgyárában Üzemfenntartási
Főosztályán lett osztályvezető, majd nemsokára a cég főenergetikusa. Ezt követően
az energetikusi pályát élete végéig folytatta. Főállásban 1992-1994 között volt a MOL
Rt. US üzletcsoport főenergetikusa, majd a
főenergetikusi rendszer megszüntetését követően különböző beosztásokban felelt a cégcsoport energiagazdálkodásáért. Innen ment
nyugdíjba, de tapasztalataira tovább is igényt
tartottak, s 2000-től egyéni vállalkozóként szervezte a MOL cégcsoport különböző telephelyeinek energetikai veszteségfeltárását, majd a
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veszteségfeltárás alapján javasolt energiahatékonysági intézkedések megvalósítását. A cégcsoport részére ezáltal évente
sokmillió forint energiaköltséget
takarított meg.
Külön figyelt a MOL-nál dolgozó szakemberek energetikai
továbbképzésére. Kezdeményezésére és irányítása mellett több
ciklusban szervezték meg az
„energiamenedzser” minősítés
megszerzéséhez
kapcsolódó
tanfolyamot, amely eredményeképpen közel
félszáz kollégája szerezte meg a „minősített
energiamenedzser” (Certified Energy Manager
- CEM) oklevelet.
2008-tól élete utolsó napjáig a Béres Befektetési Zrt. Üzletház Projekt Kft.
főenergetikusaként dolgozott. 2013. augusztus
4-én hunyt el Szolnokon.
Papp István szakmai tevékenységét társadalmi munkában is folytatta. 1987-től a ETE
Jász-Nagykun-Szolnok megyei Csoportjának

volt titkára, majd elnöke. Fontosnak tartotta, hogy a térségben különböző vállalatoknál az
energiagazdálkodással foglalkozó szakemberek megosszák
tapasztalataikat, s a csoport
tisztségviselőivel, aktív tagjaival
együttműködve ennek érdekében szervezte a különböző helyi
rendezvényeket. Saját ismereteinek frissítése és bővítése érdekében rendszeresen részt vett a
szakmai konferenciákon.
Az ETE az Egyesületben kifejtett aktív tevékenységét 1987-ban Szikla Géza díj, 1998ban Segner János András díj adományozásával ismerte el.
Papp István hűen ápolta hazai és külföldi
baráti kapcsolatait. A rendszeres találkozókra,
a közös élményekre barátai szeretettel gondolnak. Emlékét azonban nemcsak barátai, egyesületi tagtársai, de bizonyára volt munkatársai,
ismerősei is megőrzik.
Nyugodjon békében!
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Elhunyt Sellej József az ETE határon túli tiszteletbeli tagja
„Nem hal meg, aki az emberek szívében él” idézettel jött az értesítő, hogy 2013. október 8-án,
80 éves korában elhunyt Ing Jozef Sellej CSc.
Bizonyára
sok olvasónk szeretettel gondol a
pozsonyi Energetikai Kutatóintézet
(EGÚ) munkatársára, igazgatójára,
az energetikusok
határon túli stabil
pillérére, az ETE
tiszteletbeli tagjára.
Szakmai
tevékenységét fiatal
mérnökként
az
Első Brnói Gépgyárban kezdte, majd a pozsonyi Energoprojektben volt vezető tervező.
Innen lépett át a pozsonyi Energetikai Kutató
Intézetbe, ahol az osztályvezetői beosztástól
az Intézet igazgatói posztig töltött be tisztségeket, majd nyugdíjas tanácsadóként is dolgozott.
Nemzetközileg elismert energetikai szakember volt. Országos energetikai kutatási feladatokban vett részt. Irányításával dolgozták
ki és alakították Csehszlovákia, majd később

Szlovákia energetikai koncepcióit. A fosszilis
energiahordozók gazdaságos kihasználása
mellett különös figyelmet fordított az atomenergia és megújuló energiaforrások hasznosítására. Műszaki és gazdasági kritériumok alapján
rövid és hosszútávra hangolták össze a gőz-,
a víz- és atomerőművek üzemvitelét. Különös
figyelmet fordítottak a Vág folyó vízlépcsőin termelt villamosenergia rendszerbe illesztésére.
Vezetésével elemezték az atomerőművekben a
hőtárolás, hőkiadás lehetőségét. Tevékenységéhez kapcsolódik az 50 – 200 MW névleges
teljesítményű tartalékerőművek megbízhatósági elemzése.
Ha kellett önzetlenül segített a kormányzati szerveknek, intézetében adott helyet és
közreműködött a Szlovák Atomenergia Hivatal
kialakításában.
Meghívott előadója volt a pozsonyi műegyetemnek. Tanítványai kedvelték az Első
Brnói Gépgyárban, majd a pozsonyi energetikai tervező intézetben szerzett tervezői gyakorlatiasságát, rendszerszemléletét.
Munkájának eredményeit közzé tette a
szakfolyóiratokban, és ismertette a szakmai
konferenciákon és szemináriumokon. Az energetikai klubok és szakmai konferenciák ismert
személyisége volt.

Mindig lehetett rá számítani, megfelelő körültekintéssel, jó diplomáciai érzékkel segített
a vitás kérdésekre kölcsönösen elfogadható
megoldást találni.
Aktív tevékenységet folytatott a szakmai
szervezetekben. Építette az intézményi és
egyesületi kapcsolatokat a magyarországi tervező irodákkal, kutatóintézetekkel, az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesülettel.
Rendszeres előadója volt a Hőszolgáltatási
Szakosztály által szervezett konferenciáknak,
a Távhő Vándorgyűléseknek, majd a Magyar
Energetikai Társaság által kezdeményezett
Kárpát-medencei Magyar Energetikai Szakemberek Szimpóziumának.
Jelentős szerepet vállalt a két ország közti
szakmai együttműködésben. Nagymértékben
hozzájárult a szlovák és magyar szakemberek
közti széleskörű szakmai és baráti kapcsolatok
kialakításához. Kedvelte és támogatta a fiatal
kollégákat. Fontosnak tartotta az utánpótlás
nevelést, mindig szívesen megosztotta velük
tapasztalatait. A pozsonyi Energetikai Kutatóintézetben segítette a magyar anyanyelvű fiatal
szakemberek tehetségüknek megfelelő szakmai előrehaladását.
Elmentél, de szívünkben tovább élsz.
Nyugodj békében!

A tatai önkormányzat befejezte a városi távhőrendszer felújítását
A tatai önkormányzat befejezte a városi távhőrendszer
felújítását. A koncessziós szolgáltató Tata Energia
Kft. így készen áll, hogy mostantól teljes kapacitás
mellett szolgálja ki az 1800 lakás és 100 közületi fogyasztóból álló tatai távhőrendszert.
Nem kell tartani a téli hidegektől Tata 1800 távfűtéses lakásában és mintegy 100 közületében,
miután a Dalkia Energia csoporthoz tartozó Tata
Energia szakemberei beüzemelték az önkormányzati
távhőrendszer-fejlesztés utolsó elemeként elkészülő
szivattyúház legfontosabb berendezéseit. Habár a
létesítményben még november végéig zajlik a távvezérlést biztosító elektronika telepítése, a rendszer
ettől függetlenül készen áll a fogyasztók teljes kapacitás melletti kiszolgálására – akár a legnagyobb téli
hidegben is.
A mintegy 1800 lakást és közel 100 közületet kiszolgáló tatai távfűtési rendszer az elmúlt években
kritikus állapotba került, nem voltak ritkák a 10-12
napos leállások sem. A rendszer leggyengébb pontjának számító szállító csővezeték modernizációja,
egy új szivattyúház telepítése és nyolc hőközpont
kialakítása az idei fűtési szezon indulása előtt elkerülhetetlen volt. Ezekre a fejlesztésekre az önkormányzat közel 250 millió forintot fordított, amelynek
felét európai uniós pályázati forrásból fedezték, az
önrészt pedig a vállalat által fizetett koncessziós díjból biztosította a város. Az önkormányzati fejlesztés
mellett a szolgáltató saját költségén további, közel 25
millió forintnyi modernizációt végzett el a rendszeren
az ellátás biztonságának és a szolgáltatás színvonalának növelésére.
„Az önkormányzat és a Tata Energia által elvégzett fejlesztéseknek köszönhetően a rendszer
készen áll a teljes kapacitású üzemre, hogy akár a
legnagyobb téli hidegben is biztonságosan lássa el a
lakossági és intézményi fogyasztókat” – jelentette ki
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Antal Sándor, a Dalkia Energia energetikai szolgáltatások üzletágának igazgatója.
„A napokban a tatai távhőrendszer legnagyobb
önkormányzati modernizációja gyakorlatilag a végéhez ért. A rendszer ezzel a fejlesztéssel képes kiszolgálni a jelenlegi hőigényeket, készen áll a teljes
kapacitású üzemre. A fejlesztésben érintett cégek
gyors és szakszerű munkájának és a kormányzati
intézkedéseknek köszönhetően az idei fűtési szezontól egy olcsóbb, viszont üzembiztosabb korszak
kezdődik a tatai távhőszolgáltatásban. Az eddigi tapasztalatok alapján jó döntés volt a Dalkia kezébe
adni a szolgáltatást, reméljük, a tél elmúltával is megerősíthetjük ezt” – mondta Michl József, Tata város
polgármestere.
A távfűtési rendszer kapacitásának kétharmadát
már jelenleg is egy biomassza tüzelésű kazán nyújtja. A jövőbeli tervek között szerepel a már üzemben
lévő kazán hatásfokának javítása, valamint a fennmaradó egyharmad kapacitás gázról biomasszára
történő átállítása. A biomassza tüzelőanyaggal kapcsolatos fejlesztések során a Dalkia Energia jelentős mértékben támaszkodik Pécsett megszerzett
tapasztalataira, ahol november elején adták át az ország első tisztán zöldenergiára alapozott, kapcsoltan
távhőt és villamos energiát termelő erőművét, amely
egyben Európa eddigi legnagyobb szalmatüzelésű
kapcsolt erőműve, amely 31 ezer távfűtött lakás számára termel energiát.
A biomassza alapú fűtési rendszerek kapcsán a
tatai és a pécsi példa is mutatja, hogy egy gazdaságilag, társadalmilag és környezetvédelmi szempontból
is fenntartható távhőszolgáltatás alapját jelenthetik Magyarország számára ezek a megújuló alapú
technológiák, melyek ráadásul a helyi gazdaságot is
élénkítik a tüzelőanyag helyben történő beszerzése
révén. „A tatai távfűtés jó példa arra, hogy egy rosz-

szabb állapotban lévő, kisebb távhő esetében is egy
professzionális szolgáltató bevonásával és az elérhető fejlesztési források és konstrukciók kiaknázásával
megvalósítható a rentábilis, minden érintett számára
előnyös működtetés lehetősége.” – tette hozzá Antal
Sándor.
A koncessziós üzemeltetési forma továbbá
hosszú távra teremt együttműködést a település, a
szolgáltató és a fogyasztók között. Ez kiszámíthatóságot jelent minden fél számára, ami a fejlesztések
elvégzésének egyik legfontosabb feltétele. Az önkormányzat a koncessziós díjon keresztül stabil bevételekre tesz szert, a lakosság számára egy felkészült
szakmai üzemeltető bevonása ellátásbiztonságot jelent, miközben a hosszú távú együttműködés kiszámítható feltételeket teremt a rendszert üzemeltető
koncessziós partner számára a további fejlesztések
elvégzéséhez, a kiszolgálási színvonalat növelő modernizációhoz – mutatott rá az itthon elterjedőben
lévő együttműködési forma legfontosabb, Tatán is
megvalósuló előnyeire a Dalkia Energia szakembere.
A tatai önkormányzat a múlt év végén írt alá
koncessziós szerződést a Dalkia Energia Zrt.-vel
a távhőrendszer 25 éves üzemeltetésére. A Magyarországon több mint 20 éves múltra visszatekintő lokális energetikai szolgáltató idén júniusban
vette át koncessziós üzemeltetésre a település
távhőrendszerét. Az átvétel óta a Dalkia Energia
csoporthoz tartozó Tata Energia Kft. modernizálta a
hőigények kétharmadát kiszolgáló biomassza kazán
faaprítékmozgató rendszerét, de a szakemberek
kicserélték az önkormányzati fejlesztésben nem
érintett csővezetékek kritikus, teljesen elkorrodált
szakaszait is. Egyes társasházak és intézmények
esetében, ahol szükséges volt, modernizálták a
hőmennyiségmérést, függetlenítették a mérést és
szabályozást.
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Jendrassik György emlékfélévet zárt az Energetikai Szakkollégium
A 2013/14-es tanév őszi félévét az Energetikai Szakkollégium a híres mérnök-feltaláló, a magyar gázturbina atyja, Jendrassik György gépészmérnök
emlékének szentelte születésének 115. évfordulója alkalmából. Egyesületünk ebben a félévben is tovább növelte nyílt, szakmai programjainak színvonalát,
megrendezve 7 előadást, 4 üzemlátogatást és egy kiemelt rendezvényt, a francia CEA szakmai szervezettel és a Nukleáris Technikai Intézettel
együttműködve egy angol nyelvű workshop-ot, Geostrategy of Energy címmel. A félév zárásaként az említett programokat pár sorban összefoglalva mutatjuk
be a szemeszter során érintett energetikai témákat, reményeink szerint ezáltal kedvet teremtve következő féléves programjainkhoz.
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ALLEGRO: Gázhűtésű gyorsreaktor Közép-Európában
ALLEGRO: Gázhűtésű gyorsreaktor Közép-Európában

Az előadás betekintést nyújtott az atomenergetika távlati terveibe,
Az előadás betekintést nyújtott az atomenergetika távlati terveibe, melyek
melyek sok pozitívummal kecsegtetnek. Az ALLEGRO gázhűtésű
sok pozitívummal kecsegtetnek. Az ALLEGRO gázhűtésű demonstrációs
demonstrációs gyorsreaktor létrejötte csak egy lépés lenne a negyorsreaktor létrejötte csak egy lépés lenne a negyedik generációs
gyedik generációs atomerőművek felé, azonban mivel az előzetes
atomerőművek felé, azonban mivel az előzetes tervek szerint cseh, szlovák
tervek szerint cseh, szlovák vagy magyar földön létesülne a reaktor,
vagy magyar földön létesülne a reaktor, a környező országok és a hazai
a környező országok és a hazai tudományos életet biztosan feltudományos életet biztosan felpezsdíti majd ez a kezdeményezés.
pezsdíti majd ez a kezdeményezés.
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Nem
konvencionális
szénhidrogén
készletek
helyzete
a világban
hazánkban
és hazánkban

A nem
konvencionális
szénhidrogének
az olajipar
számára
is új területet
A nem
konvencionális
szénhidrogének
az olajipar
számára
is új
jelentenek,
annak
ellenére,
hogy
maguk
az
előfordulási
helyek már
területet jelentenek, annak ellenére, hogy maguk az előfordulási
meglehetősen
ismertek. A témával
foglalkozó
aktualitását
az
helyek márrég
meglehetősen
rég ismertek.
A előadásunk
témával foglalkozó
előadta,
hogy aaktualitását
jelentőségükaza adta,
világban,
Észak-Amerikában
igen
adásunk
hogyelsősorban
a jelentőségük
a világban, elsőkomolyan
aminek meghatározó
következményei
mind
sorbanmegnőtt,
Észak-Amerikában
igen komolyan
megnőtt,érzékelhetők
aminek meghaszénhidrogén-ipari,
mind energiapolitikai
tározó következményei
érzékelhetőkszempontból.
mind szénhidrogén-ipari, mind
energiapolitikai szempontból.

Ellátásbiztonsági krízisek a VER-ben
Ellátásbiztonsági
krízisek
a VER-ben
Az előadás egy konkrét
példán
keresztül mutatta be az ellátásbiztonsági

Az előadás
egy konkrét
példán keresztül
mutatta be az
az időjárási
ellátáskrízisek
által jelentett
kihívásokat:
2013 márciusában
biztonsági következtében
krízisek által jelentett
kihívásokat:
2013 márciusában
körülmények
a távvezetéki
sodronyokra
rakódó 8-10 az
cm
időjárási
a távvezetéki
ravastag
jég körülmények
túlterhelte az következtében
oszlopokat, aminek
hatására sodronyokra
több megsérült,
kódó 8-10
cm vastag
az oszlopokat,
aminek
hatására
valamint
néhány
ki is jég
dőlt.túlterhelte
Az üzemzavar
érintette
az átviteli
és
több megsérült,egyaránt,
valamint aminek
néhány következtében
ki is dőlt. Az üzemzavar
elosztóhálózatot
körülbelül érintette
százezer
az átviteli
és elosztóhálózatot
egyaránt, aminek következtében köembernél
napokig
szünetelt az áramszolgáltatás.
rülbelül százezer embernél napokig szünetelt az áramszolgáltatás.

Erőműfejlesztési trendek a világban: korlátok, fejlesztési irányok és
Erőműfejlesztési
ezek
távlati kilátásai.trendek a világban: korlátok, fejlesztési irányok
és
ezek
távlati kilátásai.
Az erőműipar
elengedhetetlen kihívása a meglévő technológiák

Az erőműipar elengedhetetlen
kihívása akiváltása.
meglévőAtechnológiák
totovábbfejlesztése,
az elavult berendezések
jobb hatásfokú,
vábbfejlesztése,
elavult berendezések
kiváltása.
A jobbishatásfokorszerű
erőművek aazprimerenergia-készlet
jobb
kihasználását
lehetővé
kú, korszerű
erőművek a primerenergia-készlet
kihasználását
teszik,
ezáltal meghosszabbítva
annak rendelkezésrejobb
állását.
Előadásunk
is
lehetővé
teszik,
ezáltal
meghosszabbítva
annak
rendelkezésre
során röviden képet kaphattunk az erőművek fejlődéséről a kezdetektől
állását. Előadásunk
során
röviden
képet kaphattunk
az erőművek
napjainkig,
megismerhettük
a mai
világ legkorszerűbb
technológiáit.
fejlődéséről a kezdetektől napjainkig, megismerhettük a mai világ
legkorszerűbb technológiáit.

Villamos gáztisztítók – mit hoz a jövő?
Villamos gáztisztítók – mit hoz a jövő?

Az erőművekre vonatkozó, egyre szigorodó környezetvédelmi előAz erőművekre vonatkozó, egyre szigorodó környezetvédelmi előírások
írások betartásának alapvető eszközei az elektrosztatikus porlevábetartásának alapvető eszközei az elektrosztatikus porleválasztók. A félév
lasztók. A félév záróelőadásán a technológia aktuális fejlesztési
záróelőadásán a technológia aktuális fejlesztési irányaival
irányaival ismerkedhettünk meg, az ICESP konferencia tapasztaismerkedhettünk meg, az ICESP konferencia tapasztalatai alapján.
latai
alapján.
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Első üzemlátogatásunkat
üzemlátogatásunkat Győrbe
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A Akét
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a Győri
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két program
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hogy Erőmű
a Győriszolgáltatja
Erőmű
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az Audi
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szükséges hőt.

Paksi
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Paksi
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Ez,az
- hasonlóan
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üzemlátogatását,
mely hasonlóan
eddigi évekhez,
eddigi
- most
is ismint
több,80mint
80 érdeklődőt
vonzott.
A látoebbenévekhez,
a félévben
is több,
érdeklődő
részvételével
zajlott
le. A
gatást,
- mely,
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üzemi
területet,
a Karbantartó
látogatás
két csoportban
zajlott,
érintette
az üzemi
területet, aGyakorló
Karbantartó
Központot,
a Látogatóközpontot
és a Szimulátor
Központot
is, - két
Gyakorló Központot,
a Látogatóközpontot
és a Szimulátor
Központot
is.
csoportban szerveztük.

Mátrai Erőmű

Erőmű
Harmadik üzemlátogatásunk célpontja a Mátrai Erőmű volt,Mátrai
mely 950
MW
Harmadik
üzemlátogatásunk
célpontja
a Mátraiszéntüzelésű
Erőmű volt,erőműve.
mely
beépített kapacitásával
Magyarország
legnagyobb
950
MW beépített
Magyarország
legnagyobb
szénAz erőmű
2 db 100kapacitásával
és 3 db 200 MW-os
blokkal épült
meg, később
több
tüzelésű
erőműve.
Az
erőmű
2
db
100
és
3
db
200
MW-os
blokkal
fejlesztésen és élettartam növelő átalakításon ment keresztül. A látogatás
épült,
több fejlesztésen
élettartam növelő átalakításon
soránkésőbb
megtekinthettük
többek köztés
a Heller-Forgó-hűtőtornyokat,
valamint
ment
keresztül. A rendszert
látogatásis.során megtekinthettük többek közt a
a sűrűzagy-kezelő
Heller-Forgó-hűtőtornyokat és a sűrűzagy-kezelő rendszert is.

Városligeti Műjégpálya épületgépészete

Városligeti
Műjégpálya
épületgépészete
Az Energetikai Szakkollégium
Jendrassik
György emlékfélévének
utolsó
Az
Energetikai
Szakkollégium
Jendrassik
György
emlékfélévének
üzemlátogatását a Városligeti Műjégpályára szervezte, ahol
utolsó
üzemlátogatását a Városligeti Műjégpályára szervezte, ahol
megtekinthettük a 2006-ra elkészült, teljes rekonstrukción átesett
megtekinthettük
a 2006-ban épített, most teljes rekonstrukción áthűtőgépházat és a hozzátartozó kiegészítő berendezéseket.
esett hűtőgépházat és a hozzátartozó kiegészítő berendezéseket.

A programjainkra ellátogatóknak köszönjük az érdeklődést, bízunk benne, hogy rendezvényeink szakmai színvonala
A programjainkra
ellátogatóknak
köszönjük
az érdeklődést,
benne, januártól
hogy rendezvényeink
szakmai színvonala
elvárásaiknak
maximálisan
megfelelt.
Tavaszi félévünk
előzetesbízunk
programterve
érhető el honlapunkon,
a következő
elvárásaiknak
maximálisanGanz
megfelelt.
A következő
félévben
Ganz Ábrahám
emléke
tisztelgünk
születésének 200.
Ábrahám
emléke előtt
tisztelgünk
születésének
200. előtt
évfordulója
alkalmából.
szemeszterben
évfordulója alkalmából. Az előzetes programterv januártól érhető el honlapunkon.
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E M LÉ K E Z Ü N K − B E M UTATK O Z U N K
Tisztelt Olvasók!
Szakfolyóiratunkban most Monostory Gáborra
az egyesületünk elnökségének tagjára, több évtizeden keresztül a Gazdasági bizottság vezetőjére emlékezünk halálának 30. évfordulóján.
Monostory Gábor 1921.
június 26-án Eleken született. Újpesten érettségizett.
Egyetemi
tanulmányait
1939-ben kezdte meg a
Budapesti Műszaki Egyetemen. Már az egyetemi évek
alatt elkötelezte magát az
energetikával és gyakornokként végzett munkát különböző erőművekben. A
II. világháború az Ő további életvitelét is próbára
tette. 4 évi hadifogság után, tanulmányait folytatva, 1949-ben szerzett gépészmérnöki diplomát.
Később feladataival összefüggésben folyamatosan képezte magát, ennek keretében, 1966-ban
Gazdaság-mérnöki diplomát szerzett.
Akaratára, szakmai felkészültségére, kiemelkedő intelligenciájára, az emberek tiszteletére
jellemzően, már 1951-ben a Bánya – és Energiaügyi Minisztérium az Újpesti Erőmű főmérnökévé nevezte ki. Ettől kezdve az átszervezésektől
függetlenül végig, több mint 30 éven keresztül a
budapesti fűtőerőművek egyik szakmai vezetője.
A nagy budapesti hőellátás alapelveinek meghatározó kidolgozója, az új angyalföldi, kispesti,
kőbányai hőszolgáltató erőművek építésének és
üzembe helyezésének irányítója volt. 1982-ben,
egy évvel halála előtt, a Budapesti Hőerőmű vállalat műszaki- fejlesztési igazgató helyetteseként
ment nyugdíjba. Ugyan ebben az évben Munka
Érdemrenddel tüntették ki.
Elismert és progresszív személye volt a magyar energetikusok táborának. Kimagasló egyesületi munkáját 1972-ben az egyesületünk Szikla
Géza díjjal ismerte el. Korai halála Pályatársait,
Kollégáit, Barátait, Ismerőseit még ennyi év után
is mély fájdalommal tölti el.
Rovatunkban most az ETE három szervezeti
egységének újonnan megválasztott elnökeit, és
az Energetikai Szakkollégium új elnökét mutatjuk
be. Az Atomenergia Szakosztály elnöke dr. Aszódi Attila, a Villamosenergia Szakosztály elnöke
Briglovics Gábor, a Csongrád Megyei Szervezet
elnöke Mádai Sándor Jenő. Tisztújítás volt az
Energetikai Szakkollégiumban is, a Szakkollégium új elnöke Pintácsi Dániel.
Dr. Aszódi Attila
Bemutatkozás: „1991-ben
végeztem a BME Gépészmérnöki Karán, mint okleveles energetikai mérnök,majd
1993-ban, mint okleveles gépészmérnök. PhD
fokozatomat
1997-ben
szereztem, a BME Természettudományi Karán 2010-ben habilitáltam
fizika tudományterületen. 2011 óta egyetemi tanár vagyok, elsősorban atomerőművek
termohidraulikájával és nukleáris biztonsággal
kapcsolatos tárgyakat oktatok, valamint ener-
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giapolitikai kérdésekkel foglalkozom. 1999-2012
között a BME NTI Atomenergetika Tanszék
tanszékvezetői pozícióját töltöttem be. A BME
Nukleáris Technikai Intézetben 2004-től igazgatóként dolgozom. Szakértőként részt vettem a
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség különböző
misszióiban. A 2011. márciusi fukusimai atomerőmű balesetet követően az Európai Bizottság
által életre hívott Célzott Biztonsági Felülvizsgálatok (stressz-tesztek) szakértői értékelésében
is részt vettem.”
Szerepvállalás: „Célom a nukleáris energetika
terület megfelelő szintű képviselete az Energetikai Tudományos Egyesületen belül, továbbá a
szakcsoportokban dolgozók tevékenységének
koordinálása.”
Briglovics Gábor
Bemutatkozás: „1992ben végeztem Pécsen, a
Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán
agrár szakon. Rövid egy
éves sorkatonai szolgálatot követően 1994 februárjában Baján, a Démász Bajai Üzemigazgatóságán kezdtem dolgozni. Innen rövidesen
a vállalat szegedi központjába kerültem, ahol
egy nagyon izgalmas projekt során megismerkedhettem az ügyfélszolgálatot támogató folyamatok részleteivel. Kezdetben gyakornokként,
majd később projektvezetőként vehettem részt
abban a munkában, melynek eredményeként a
kilencvenes évek elején a teljes ügyfélszolgálat
és számlázási rendszer átalakult a Démásznál.
Ezt követően szolgáltatásmarketinggel foglalkoztam a marketing osztály élén, majd 1999-től
kereskedelmi igazgatóként irányíthattam a vállalat teljes kereskedelmi és ügyfélszolgálati területét. Ezt követően egy rövid kitérőt tettem az
EDF budapesti irodájába, majd innen kerültem
Csepelre mint kereskedelmi igazgató. 2003 óta
dolgozom az Alpiq Csepelnél, előbb kereskedelmi területet vezettem, majd 2008-tól a cég vezérigazgatójaként veszek részt a hazai villamos
energiaiparban.”
Szerepvállalás: „Az erőműves kollégáim bevonásával szeretném feleleveníteni a nagy hagyományokkal rendelkező villamos szakosztály
szakmai életét az ETE társadalmi-, szakmai elismertségének erősítése érdekében.”
Mádai Sándor Jenő
Bemutatkozás: „1974-ben
kaptam bányamérnöki diplomát a Miskolci Nehézipari
Műszaki Egyetemen, olajbányászati szakon. Később
okleveles közgazdász képesítéseket is szereztem.
Szakmai pályafutásom a Nagyalföldi Kőolaj- és
Földgáztermelő Vállalatnál (a MOL Magyar Olaj
és Gázipari Nyrt. egyik jogelődjénél) indult az
Orosházi Üzemben termelő mérnökként, majd ‒
különböző vezetői beosztásokban ‒ folytatódott a

Szegedi Üzemben és Szolnokon, a vállalat központjában. A MOL Rt. megalakulását követően
1992-től a Bányászati Divízió Műszaki Fejlesztési Igazgatóságának osztályvezetőjeként, majd
1997-től az Upstream Üzletcsoport Fejlesztés
‒ Beruházási Igazgatóságán projektvezetőként,
ezzel párhuzamosan a MOL Rt. egyik leányvállalatának (projekt-társaságának), a PÉBÉTÁROLÓ Magyar Cseppfolyós Gáztermék Tároló Kft. ügyvezetőjeként tevékenykedtem. 2001-től
műszaki, gazdasági tanácsadói, ipari szakértői
tevékenységet folytatok, jellemzően különféle
energetikai fejlesztéseket érintően, beleértve pályázati projektek előkészítését és megvalósítását
‒ kulcsrakész átadását ‒ is.”
Szerepvállalás: „Több szakmai egyesületnél
rendelkezem tagsági viszonnyal, így 1996-tól
az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület
Csongrád Megyei Szervezeténél is, amelynek
2005-ben titkárává, később ügyvezető elnökévé
(alelnökévé), idén ősszel pedig elnökévé választottak. Az egyesület küldetésének megfelelő
szervezeti tevékenységet nagy igyekezettel próbáljuk elérni, ami azonban ‒ tőke alapú társadalomban „pénz, paripa és fegyver” nélkül ‒ nem
túlságosan egyszerű.”
Pintácsi Dániel
Bemutatkozás:
„Jelenleg a Budapesti Műszaki
és
Gazdaságtudományi
Egyetem
Gépészmérnöki
Karán, energetikai mérnök
BSc szakon, illetve annak
hőenerergetika szakirányán
végzem egyetemi tanulmányaimat. Negyed éves hallgatóként jelenleg
írom szakdolgozatomat, melynek címe „Hulladék energetikai hasznosíthatóságának vizsgálata meglévő, CH tüzelésű erőművi telephelyen”.
2014 januári államvizsgámat követően az energetikai mérnök MSc képzés hő- és villamosenergia-termelés szakirányán tervezem folytatni
tanulmányaimat. 2010 szeptemberében léptem
be az Energetikai Szakkollégiumba, melynek
munkáját azóta is aktív tagként segítem. Ennek
keretében 2012-2013 között gépészkari alelnöki, 2013 júniusa óta elnöki tisztséget töltök be a
Szakkollégiumban, mely kiváló kapcsolatot ápol
az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesülettel, aki egyik alapítójaként működött közre a
Szakkollégium alapításában.”
Szerepvállalás: „Az Energetikai Szakkollégium
elnökeként célom annak elősegítése, hogy az
egyetemről kikerülő mérnök hallgatók, az energetika minél átfogóbb ismeretével rendelkezzenek. Ennek érdekében a Szakkollégiumban
szakmai előadásokat, üzemlátogatásokat és
más szakmai programokat szervezünk, ahol az
érdeklődő hallgatók az egyetemi tananyagot kiegészítő ismereteket szerezhetnek az iparágban
dolgozó szakemberektől. Az ETE ifjúsági tagozataként is tevékenykedő Szakkollégium elnökeként, az eddigiekhez hasonlóan igyekszem a
tevékenységet irányítani, majd utánpótlásomról
gondoskodni.”
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ADJON ISTEN MINDEN JÓT
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Jobb időt, mint tavaly volt,
Ez új esztendőben;
Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,
Jó termést és jó vásárt
Ez új esztendőben;

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Drága jó bort, olcsó sót
Ez új esztendőben;
Jó kenyeret, szalonnát
Tizenkét hónapon át
Ez új esztendőben!

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Zsíros esőt, kövér hót,
Ez új esztendőben;
Bő aratást, szüretet,
Egészséget, jó kedvet
Ez új esztendőben!

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Vegye el mind a nem jót,
Ez új esztendőben;
Mitől félünk, mentsen meg,
Amit várunk, legyen meg,
Ez új esztendőben!
„Népköltés”

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog
új esztendőt kíván minden kedves olvasójának az

ENERGIAGAZDÁLKODÁS
A vers több változatban elérhető a világhálón.
Javasolt keresés: Adjon Isten minden jót

