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TUDOMÁNY

Nem lineáris hővezetés és a hőmérsékletfüggő
hőmérsékletvezetési tényező
Gróf Gyula
okl. gépészmérnök, grof@energia.bme.hu

Egyre újabb anyagokat és struktúrákat alkalmazunk a hatékonyabban hőszigetelt, energiatakarékos rendszerek létrehozásához. A megfelelő tervezési folyamat nem nélkülözheti a
termikus vizsgálatot, modellezést, időben állandósult vagy változó állapotra. A modellezés helyességét számos tényező befolyásolja, de alapvetően a hővezetés elmélet helyes használata a legfontosabb. A hőtani vizsgálatokhoz számos hatékony
szoftver áll rendelkezésre és az anyagjellemzők hőmérsékletfüggéséről is egyre többet tudunk, mindezek mellett sajnos
megfigyelhető, hogy sokszor a hőtani számításokat végzők
nem fektetnek kellő figyelmet az elmélet megfelelő alkalmazására és hibás egyenletekkel, modellekkel találkozhatunk,
különösen a hőmérsékletfüggő hőmérsékletvezetési tényező
okozza a legtöbb félreértést. Ebben a cikkben a nemlineáris
hővezetési feladatok megoldására és a helyes modellek alkalmazására szeretnénk ráirányítani a figyelmet.
*
New materials and structures are applied in order to maintain
more efficient thermal insulation and more energy efficient
systems. Different type of thermal analysis/modelling of such
materials and structure also needed for the proper planning
or design. The thermal analysis/modelling processes are supported by many commercial codes but some cases the experts
might have apply a self-developed methods also. The success
of the analysis/modelling depends on many factors, but the
basis is the correct application of the heat conduction theory
which is more important in case of transient thermal processes. As the used tools are more and more powerful the users
pay less attention of the theory background, according to the
author experience. It seems that the long tradition of the inconsistent application of the temperature dependent thermal
diffusivity is continuing, even strengthened by the increased
availability of data of the temperature dependent thermal properties. Regarding the originating of the thermal diffusivity this
might lead to the misinterpretation or misunderstanding of the
nonlinear heat conduction problem solution procedures. This
paper calls attention to avoid this, shows what kind of mistakes might occur related to this widely observable practice,
summarizes the proper application and interprets where and
how one could find room for the temperature dependent thermal diffusivity.
***
A hővezetési tényező és a fajhő hőmérséklet függése nemlineáris
hővezetési feladathoz, azaz nem lineáris differenciálegyenlethez
vezet. Ennek komplexitása számos megoldási módszer kidolgozását eredményezte. A hőmérsékletfüggő „hőmérsékletvezetési
tényező” megjelenése az un. integrál transzformációs módszer
következménye, amit eredetileg Kirchhoff [1] javasolt a hővezetésben. A Kirchhoff módszer és a hőáram-potenciál módszer [2]
transzformációs függvénye a hővezetési tényező, de [3] szerinti

2

kevésbé ismert módszer, amelyben a térfogati hőkapacitás függvény játssza ezt a szerepet, hasonló eredményre vezet. A T(x.t)
hőmérséklet helyett bevezetett
T

V = ∫ ρc( ϑ) dϑ
0

transzformált hőmérséklettel a hővezetés differenciálegyenlete
például a következő alakot ölti:

∂ V ( x, t )
= div  a ( T ) grad( V (x, t )) 
∂t

(1)

Az (1) megjelenik az ún. kvadratúra módszerben [4], és az
„image” módszerben [5]. A [6] közlemény az (1) számos alakjára kínál analitikus megoldásokat anélkül, hogy az a(T) függvényt
anyagjellemzőnek tekintené. A nemlineáris feladatok numerikus
megoldásánál választhatjuk a nemlineáris egyenlet közvetlen numerikus megoldását, mint [7], [8], [9] vagy [10]. A másik lehetőség,
hogy először egy integrál transzformációt alkalmazunk, majd valamilyen numerikus eljárást a már lineárissá tett egyenleten, pl.
[11], [12]. Ilyenkor a hőmérsékletfüggő „hőmérsékletvezetési tényező” is megjelenik. Az integrál transzformációt az időtartományra is alkalmazhatjuk [13]. A nemlineáris hővezetés a hőátadás
Boussinesq egyenletei között is megjelenhet az integrál transzformáció [14], [15], [16]. Ilyenkor a transzformált hőmérséklet miatt
azonban különösen ügyelni kell a Navier-Stokes egyenletben is a
fizikai jellemzők hőmérséklet-függvényeinek helyes használatára.
A halmazállapot-változásos hővezetési feladatokat azok ab
ovo nem linearitásán túl, a fázisok hőmérsékletfüggő tulajdonságai tovább nehezítik [17]. Az entalpia módszer kínál egyfajta egyszerűsítést [18] és a Kirchhoff transzformáció is segíthet egyszerűsíteni a megoldást [19], [20].
Az inverz hővezetési problémák területén is előfordul, hogy
nem lineáris problémát kell megoldani, többnyire valamilyen peremfeltételt jellemző paramétert keresve, mint [21], [22], [23], [24],
[25].
Itt érdemes két alapműre is rámutatni [26], [27] amelyekből az
hővezetéssel kapcsolatos jellemzők helyes használatát is elsajátíthatjuk.
Az irodalomban az eddig hivatkozott figyelemre méltó munkák
mellett számos jele van a hőmérsékletfüggő hőmérsékletvezetési
tényező teljes félreértésének és nem megfelelő felhasználásának
is. Ezt erősíti az a sok anyagjellemzőket közreadó közlemény, ahol
a hőmérsékletvezetési tényezőt a mérések eredményeként adják
meg, mint a hőmérséklet függvénye.
Az anyagjellemzők meghatározása ún. inverz hővezetési feladat megoldásán keresztül történik és mindig a hővezetési folyamat tényleges fizikai megvalósításának az eredménye [28], [29],
[30]. Az utóbbi évtizedek leghatékonyabb eljárása a lézer flash
analízis (LFA) [31]. A módszer maga szigorúan állandó anyagjellemzőket feltételez a mérés alatt, de un. sorozat méréssel, azaz
különböző hőmérsékleteken megismételt méréssel, végül is hőfokfüggő eredményt kapunk.

ENERGIAGAZDÁLKODÁS

57. évf. 2016. 5-6. szám

Gróf Gy.: Nem lineáris hővezetés és a hőmérsékletfüggő hőmérsékletvezetési tényező
Elég gyakori, hogy a tranziens termikus analízissel foglalkozó
közlemények a (2) egyenletet úgy interpretálják, mint a hővezetés
általános egyenletét derékszögű koordináta rendszerben:
 ∂ 2T ( x, y, z, t) ∂2T (x , y , z , t ) 
+


∂T ( x, y , z, t )
∂x2
∂y 2

= a⋅ 
∂t
 ∂ 2T ( x, y , z, t )

+

2
∂z



(2)

Az a hőmérsékletvezetési tényező a (λ) hővezetési tényező és
a (ρ·c) térfogati hőkapacitás hányadosa: a = λ/ ρ·c. Ez az a pont
ahol a félreértelmezés kezdődhet, ha figyelmen kívül hagyjuk,
hogy hogyan is nyertük (2)-őt és egyszerűen a mérési eredményeket kommunikáló közlemények alapján az a-t egy függvénynek tekintjük! Megtévesztő, hogy a transzformált egyenletekben
megjelenik egy a(T) függvény, de ott a hőmérséklet nem azonos a
valódi hőmérséklettel, így itt is könnyen nyerünk téves eredményt.

Hőmérsékletfüggés a hővezetésben
Elméleti háttér
Azért, hogy érthetőbbek legyenek a későbbi levezetések és megkönnyítsük az alkalmazóknak az eligazodást, célszerű az alapoktól kezdenünk. Az anyag (kontinuum) egy kis térfogatot elfoglalva
a következő jellemzőkkel legyen leírható:
u = fajlagos belső energia,
w = sebesség,
qV = térfogati hőforrás sűrűsége,
f = felületi feszültségtenzor,
qF = vezetéses hőáram,
g = erőtér pl. a gravitáció,
ρ = sűrűség.
Az első főtétel szerint a rendszer energiája csak energiaáramok és
energiaforrások miatt változhat:

∂
w2 
w2 
w
 ρu + ρ  + div  ρ uw+ ρ
∂t 
2 
2 


( )

− ρgw − qV + div( q F ) − div fw = 0

(3)

A (3) azt mondja ki, hogy a belső energia és a kinetikus energia
együttes változása annyi, mint a hővezetés, a külső energiaközlés
miatti hőforrás, az erőtér és a felszíni erők teljesítménye. Az impulzus megmaradást (4) – felszíni erők egyensúlyt tartanak a gyorsító
és a térerőkkel – kihasználva egyszerűbb alakot (5) nyerhetünk,
ha a Φ deformációs teljesítményt (disszipáció) is bevezetjük:

( )

div fw =

 w2 
∂ w2
ρ
+ div  ρ w − ρgw + Φ
∂t 2
 2 

∂

ρ  u + w grad( u )  − qV + divq F − Φ = 0
 ∂t

∂wy
∂wx
∂w
∂w
+ τ xy x + τ xz x + τ xy
+
∂x
∂y
∂z
∂x
∂wy
∂ wy
∂wz
∂wz
∂wz
σy
+ τyz
+ τxz
+ τyz
+ σz
∂x
∂z
∂x
∂y
∂z

(4)

(5)

Φ = σx

(6)

Bizonyára minden olvasónak világos, hogy a hővezetés leírására úgy nyerünk használható, a hőmérsékletet is tartalmazó
egyenletet, ha a belső energiát, a hőáramokat és az anyag-
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modellt is megadjuk. A Fourier törvényt (7) és a termodinamika
szabályait (8), (9), (10) felhasználva nyerjük a már hőmérsékletet
tartalmazó (11) vagy (12) egyenleteket, aszerint, hogy a fajtérfogat
(sűrűség) vagy a nyomás az ismert termodinamikai változónk a
hőmérséklet mellett:
q F = − λ grad (T )
du =

(7)

∂u
∂u
dT +
dv =
∂T V
∂v T

(8)

 ∂p

− p  dv
cV dT +  T
∂
T
V



 dv
dT  ∂p
+ T
− p
=
dr  ∂T V
 dr
 ∂p

− p grad ( v )
cV grad (T ) +  T
∂
T
V



grad (u ) = cV

(9)

 ∂v
∂u
∂T  ∂p
= cV
+ T
− p
∂t
∂t  ∂T V
 ∂t

(10)

 ∂T

ρcV  + w grad ( T ) 
t
∂


 ∂p
  ∂v

+ ρ T
− p   + w grad(v ) 

 ∂T V
  ∂t
− qV + div −λ grad (T )  − Φ = 0

(11)

 ∂T

ρcp 
+ w grad (T ) 
 ∂t

 ∂p

+ Tβ  + w grad( p ) 
 ∂t


(12)

− qV + div  −λ grad(T )  − Φ = 0
Bár a (11) és (12) egyenletek bonyolultnak tűnnek, mégis célszerű, ha ezek közül valamelyiket használjuk, mint a hővezetés
általános differenciál egyenletét és nem (2) egyenletet. A Φ még
szerepel az egyenletben. A gyakorlati hőtechnikai feladatok széles
körében az anyag deformációja nem következik be, vagy elenyésző és ekkor a disszipációt elhagyhatjuk. Ugyanakkor érdemes
felhívni a figyelmet a (12) második tagjára, aminek szerepe az,
hogy rávilágít arra a különbségre, ami a nyomás állandó és a nem
állandó esetek között van. Ha ezt elhagyjuk, már nem tudjuk sehol figyelembe venni a nyomásváltozást. Ekkor, ha mégis van a
megfigyelt hővezetési jelenségnél nyomásváltozás és az nem vág
egybe az egyenleteinkből nyert eredménnyel, helytelenül, mindenféle egzotikus nyomástól függést fogunk tapasztalni, pedig csak
elhagytuk a nyomásfüggést helyesen leíró tagot!
Végül is, ha nincs disszipáció, a nyomás is állandó és nincs
hőforrás az eredmény:
 ∂T 
ρ cp 
 = div λ grad (T ) 
 ∂t 

(13)

Az anyagjellemzők mérése többnyire 1D-ben történik [28], így
a (13)-ból nyert egyenlet

∂ 2T ∂kλ  ∂T 
 ∂T  ∂  ∂T 
ρcp   =  λk
 = kλ 2 +
 
∂x ∂ T  ∂ x 
 ∂t  ∂x  ∂x 

2

(14)

3

Gróf Gy.: Nem lineáris hővezetés és a hőmérsékletfüggő hőmérsékletvezetési tényező
Ha valamennyi jellemző állandó, (14)-ből már világosan nyerjük (2) egyenletet.
Ha az anyagjellemzők a hőmérséklet függvényei, a hőmérsékletvezetési tényező bevezetése nem indokolható és félrevezető
lehet.
A nemlineáris feladatoknál integrál transzformációt ([1], [3])
alkalmazva egy Θ (x, t) ún. Kirchhoff hőmérsékletet vezetünk be:

θ ( x, t) − θ0 =

T ( x, t )

1

λm

∫ λ ( ϑ )dϑ

(15)

TL

ahol λm az átlagos hővezetési tényező:

λm =

1
TH − TL

TH

∫ λ (ϑ )dϑ

(16)

TL

(Hűtési feladatoknál a TH a kezdeti magasabb hőmérséklet és
a TL a hűtő környezet, melegítésnél pedig fordítva, a TH a környezeti hőmérséklet és TL a kezdeti kisebb hőmérséklet.)
Az új Kirchhoff hőmérsékletet behelyettesítve a hővezetési
egyenletbe, nyerjük (17)-et:

λ (T ) ∂ 2θ
∂θ
∂ 2θ
=
= a(T) 2
2
∂t
∂x
ρ (T ) ⋅ c(T ) ∂x

(17)

Formálisan itt jelenik meg a hőmérsékletfüggő hőmérsékletvezetési tényező, mint egy eredmény függvény, a másodrendű differenciál előtt. Fontos észrevenni, hogy amíg differenciál egyenletnek új váltózója van Θ (x, t) , addig az előállt függvény független
változója még a régi, T (x, t) hőmérséklet!
A (17) egyenlet megoldása előtt és után a folyamat természetes hőmérséklet határai alapján az átskálázás és visszaskálázás
összefüggései a következők:
T ( x, t )

∫

λ (ϑ )dϑ =

TL

θ ( x, t ) − θ 0 T
⋅ λ (ϑ ) dϑ
TH − TL T∫
H

(18)

L

→ T ( x, t ) = f (θ ( x,τ ) )

V ( x, t) − V0 = ∫

T ( x, t )

TL

→

ρc(ϑ) dϑ

T ( x, t) = f (V ( x, t))

(19)

A (18) egyenletben a magfüggvény a hővezetés, a (19) egyenletben pedig a térfogati hőkapacitás.
A hőmérsékletfüggő anyagjellemző függvények megkonstruálásánál célszerű gondolni arra, hogy azok felhasználásakor ne
kelljen nehezen kezelhető függvényekkel dolgozni, ami még egyszerű hatvány függvények alkalmazásánál is megtörténik, látjuk
később.
Ha az integrál transzformációt az időtartományon alkalmazzuk, akkor (20) egy teljesen lineárisnak tűnő egyenletet lesz [13],
de emlékeznünk kel, hogy mindkét változó transzformált, és
vissza kell őket skálázni a (20) megoldása után.

∂θ ( x,τ ) ∂ 2θ (x,τ )
=
∂τ
∂x 2

(20)

tendő függvénykeresést jelentenek. Az ilyen feladatok szélsőérték
kereséshez vezetnek, amit hagyományos pl. gradiens módszerrel
vagy ún. lágy számításos pl. genetikus algoritmus segítségével
oldunk meg.
A mérési eljárásoknál az egyik legfontosabb törekvés, hogy a
fizikai megvalósítás az elmélethez minél közelebb legyen, illetve
a megvalósítással okozott hibák kontrolálhatók, meghatározhatók legyenek. A jellemzők hőmérsékletfüggésének meghatározására vannak például direkt eljárások, mint a DSC módszer a
hőkapacitásra. A fűtésugrás „step-up” vagy a hűtésugrás „stepdown” módszerekkel a hővezetés és a hőkapacitás függvényeket
egy lépésben tudjuk meghatározni [34], [35], [35]. Ezek a módszerek mind a transzformáció nélküli (14) egyenleten alapulnak.
Vannak eljárások, amelyek a korrelált jellemzőket (hővezetés, hőmérsékletvezetés) egyszerre próbálják meghatározni, mint pl. az
ANFIS módszer [37]. A peremfeltételi paramétereken keresztül is
meghatározhatjuk a hőmérsékletfüggő jellemzőket, mint [38] vagy
un. multi objektíve optimalizálási eljárást is alkalmazhatunk, mint
[39].
A leginkább elterjedt módszerek esetében, mint pl. LFA, egy
adott hőmérsékletszinthez rendeljük a mért értékeket, és ha a
hőmérsékletfüggést meg kívánjuk határozni, sorozatban, több
hőmérséklet szinten is meg kell ismételni a méréseket. Az ilyen
mérések eredményeként születnek az anyagjellemző táblázatok.
Annak ellenére, hogy a hőmérsékletvezetési tényező egy származtatott jellemző, mégis táblázatokban közlik a nyert eredményeket, mint elsődlegesen mért adat. Napjainkban a LFA módszer
alkalmazási köre nagyon széles, például alacsony, 80-300K, hőmérséklet tartományra [40], kerámiákra, közepes hőmérsékletre
400 °C-ig [41]. Ötvözetlen és ötvözött acélokra 500 °C-ig [42], alumínium ötvözetekre 730 °C-ig [43], hőkezelhető acélokra 1000 °Cig [44], természetes ásványokra 1300 °C-ig [45] és erősen ötvözött
acélokra 2600 °C-ig [46].
Ezekből és más publikációból a hőfokfüggő hőmérsékletvezetési tényező alkalmazására az alábbi egyenletek bármelyike használható:
∂T 
 ∂T  ∂ 
ρcp   =  aρ cp
=
∂x 
 ∂t  ∂x 
aρcp

∂ 2T ∂ (aρcp )  ∂ T 
+
 
∂x2
∂T  ∂x 

2

∂ 2T
 ∂T 
ρcp 
 = aρc p 2 +
∂x
 ∂t 
 ∂T 


 ∂x 

2

∂ρcp 

∂a
ρcp ∂ T + a ∂ T 



2
a ∂ρcp 
∂T
∂ 2T  ∂T   ∂a
= a 2 +
+

 
∂t
∂x  ∂x   ∂T ρ cp ∂ T 

2
1 ∂T ∂ 2T  ∂ T   1 ∂ a 1 ∂ρcp 
= 2 +
+

 
a ∂t ∂x  ∂x   a ∂T ρcp ∂T 

(21)

(22)

(23)

(24)

Hőmérsékletfüggő jellemzők
A hőfizikai jellemzők meghatározása, mérése egy adott inverz hővezetési feladat fizikai megvalósítása és a mért adatoknak az elmélettel való egybevetése alapján történő paraméter meghatározás. Egyszerű esetekben ez egy képletbe történő behelyettesítés
is lehet. A ma elterjedt módszerek inkább egy adathalmazra illesz-

4

Megállapíthatjuk, hogy egyik sem „barátságosabb”, mint a (14)
egyenlet, amiből származnak. Az irodalomban alig, de van nyoma
a fenti alakú egyenletek alkalmazásának [47], [48], [49].
Az elektronikai eszközök területén jelentkező nemlineáris hővezetési probléma megoldását mutatja be [50], a leírás azonban

ENERGIAGAZDÁLKODÁS

57. évf. 2016. 5-6. szám

Gróf Gy.: Nem lineáris hővezetés és a hőmérsékletfüggő hőmérsékletvezetési tényező
nem sikerült teljesen amire [51] szerzői mutattak rá, hivatkozva
a (14) egyenlet helyes alkalmazásának fontosságára, [52]-ben
szerzők tisztázzák módszerüket, elismerve a pontos interpretáció
fontosságát.
[53] szerzői a hővezetés differenciálegyenletét az (1) kibővített
formájában adják meg:
∂T
∂ 2T ∂a  ∂T 
=a 2 +


∂t
∂x
∂T  ∂ x 

2

(25)

Egy dolog miatt rendkívül félrevezető, ez a forma, mert nem
említik, hogy az egyenlet egy integrál transzformáció eredménye.
Ez az eljárás [54] és [55] publikációknak is jellemzője.
A (25) egyenlettel két baj is van. Egyrészt lehet teljesen korrekt, ha a hőkapacitás állandó. Másrészt helyes, ha az integrál
transzformált alak használatáról van szó. A főbaj, hogy sugalmazza a hőmérsékletfüggő hőmérsékletvezetési tényező helytelen alkalmazását!
A nemlineáris hővezetési feladatok esetén érvényes egyenletekre (14), (21)…(24) visszatérve, a szerző véleménye az, hogy
nincs a hőmérsékletfüggő hőmérsékletvezetési tényező használatának semmilyen előnye, sőt félrevezető. A hőmérsékletfüggő
hőmérsékletvezetési tényező helyett, inkább a (14) egyenlet jobb
oldali második tagjának nagyságrendi ellenőrzését célszerű elvégezni a vizsgált idő, a hőmérséklet és a hely tartományban. Ha
nagysága alapján ez a tag elhanyagolható, a feladat jelentősen
egyszerűsödik.

Mintaszámítások
Az integrál transzformáció alkalmazása, mint szerepelt, több
könyvben pl. [26], [27] megtalálható, azonban a szerző véleménye szerint mégsem ismertek elég széles körben. Még azok sem
biztos, hogy találkoztak a módszerrel, akik napi gyakorlatban foglalkoznak hőtechnikai számításokkal. A népszerű FEM szoftverek
sem kínálnak Kirchhoff vagy Goodman transzformáció alapú megoldást, pedig ezek hatékony módszerek lehetnek számos feladat
megoldására. Pozitívum, hogy a hőmérsékletfüggő hőmérsékletvezetési tényező, mint lehetőség nem választható a hővezetési
tényező helyett [56], [57].
A bemutatott alkalmazási mintaszámítások valós mérési adatokat használnak fel.

A leggyakoribb hőfokfüggés a lineáris kapcsolat:
(26)

Kirchhoff eredeti javaslata a közepes hővezetési tényezőre a
hőmérséklet tartományra számított átlag érték, de a λm = λ0 is alkalmazható [58].
TH

∫ λ (T ) ⋅ dT = λ

TL

0

 TH + TL 
+ 1
b
2



b



A visszaskálázási összefüggés:
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(29)

és nem:
(30)

∂θ
∂ 2θ
= ( a1 + a2θ ) 2
∂t
∂x

Hőmérséklettel csökkenő esetben (b < 0) a (28) egyenlettel
probléma lehet, a részleteket megtaláljuk [59]-ben.

Hatványfüggvény hőmérsékletfüggés
[60] számos ásványi anyag széles hőmérséklet tartománybeli hőmérsékletvezetési tényezőit tartalmazza. A szerzők megkísérelnek
általános összefüggéseket megadni. A példa kedvéért a MgO-ot
kiválasztva, aminek a hőmérsékletvezetési tényezője a(T)=A∙Tm,
A = 40 677, m = -0.385.
(Eredmény m2/s, T Kelvinben helyettesítendő)
A hővezetési tényezőre két alternatív formulát is találunk:
a) λ(T) = B∙Tn, ahol B = 63 728, n = -1.242.
b) λ(T) = C/T+D∙Tj, ahol C = 14 905, D = -0.10 272, j = -0.41267.
(Eredmény W/mK, T Kelvinben.)
A bemutatott összefüggések többé-kevésbé használhatóak
3000K-ig.
Éppen úgy, mint a lineáris hőfokfüggésnél, a transzformáció
alapja a hővezetési tényező.
a) eset:

λm =

B ⋅ (THn+1 −TLn +1 )

(31)

( n + 1)(TH − TL )

A transzformált „új” hőmérséklet:
B T n+1 ( x, t ) −T Ln +1 

λ m ( n + 1)

(32)

+θ 0
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1

 λ m ( n + 1) (θ ( x, t ) −θ 0 )
 n+1
T ( x, t ) = 
+T Ln+1 
B



(33)

A hőmérsékletvezetési tényező a(T) = A∙Tm hőmérsékletfüggése esetén, a Kirchhoff transzformált egyenlet a következő alakot
veszi fel, ha a hővezetési tényező a) szerinti:
m



2
2
λ0  (T ( x , t ) −T L ) 
2
+θ
 0
λm 

 +T ( x, t ) − 2T




λm
 1 2b θ ( x, t ) −θ 0  1   ∂ 2θ
∂θ 
λ0
=  a1 + a 2 
−  2
∂t 
b   ∂x
2
 b

+ ( bTL + 1)




 λ m ( n + 1) (θ ( x, t ) −θ 0 )
 n+1 ∂ 2θ
∂θ
= A⋅ 
+ TLn+1 
2
∂t
B

 ∂x

A transzformált „új” hőmérséklet:

θ ( x, t ) =

(28)

A visszaskálázási összefüggés:

λ (T ) = λ 0 ⋅ (1+ b ⋅T )

1
TH − TL

k
1
1
2
2b m θ ( x, t ) −θ 0  + (bTL +1) −
b
k0
b

A hőmérsékletvezetési tényező a(T) = a1 + a2T lineáris hőmérsékletfüggése esetén, a Kirchhoff transzformált egyenlet a következő alakot veszi fel:

θ ( x, t ) =

Lineáris eset

λm =

T ( x, t ) =

(34)

és nem:
(27)

∂θ
∂ 2θ
= Aθ m 2
∂t
∂x

(35)
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Összefoglaló

b) eset



 TH 
1
D
km =
THj +1 −TL j +1 ) 
(
C ln   +
T
T
T
j
1
−
+
( H L)   L 


(36)

A transzformált „új” hőmérséklet:



 T ( x, t ) 
C ln 

+
1
 TL 
 +θ
θ ( x, t ) = 
 0
km  D
j +1
j +1 

T ( x, t ) ) − TL 

(
 
 j + 1 

(37)

A visszaskálázási összefüggés:
Z = (θ ( x ,t ) −θ 0 )

km
D
+ ln(TL ) +
TLj +1 +
C
C ( j + 1)



 C ln(TL ) +

1
D
 j +1 

LambertW  exp 
D
j
+
1
 km (θ ( x, t ) −θ 0 ) +
TL   
C
C
j+1



j +1

  



(38)

A hőmérsékletfüggő anyagjellemzők széleskörű hozzáférésének
egyik eredménye, hogy egyre többször nemlineáris hővezetési feladatot oldunk meg. A hőfokfüggő hőmérsékletvezetési tényezőket
tartalmazó táblázatok félrevezetőek lehetnek, mert azok gyakorlatilag alig használhatóak. Az integrál transzformáció nélküli megoldások esetében semmilyen előnyt nem jelent alkalmazásuk a
hővezetési tényező és a térfogati hőkapacitás helyett. Ha az integrál-transzformációs megoldás valamelyikét választjuk, akkor pedig
az átskálázás szükségessége miatt teljesen más függvényt kell
használnunk a hőmérsékletvezetési tényezőnek a transzformált
differenciálegyenletbe való behelyettesítésére. Tehát a hőmérsékletfüggő hőmérsékletvezetési tényező szigorúan tekintve az elméletet nem létezik, és csak az integrál transzformációs technikák
alkalmazásánál indokolható az alkalmazása.

Irodalom:
[1]

T ( x, t) = TL exp(Z )

(39)

A hőmérsékletvezetési tényező a(T) = A∙T hőmérsékletfüggése esetén, a Kirchhoff transzformált egyenlet a következő alakot
veszi fel, ha a hővezetési tényező a b) szerinti:

[2]

m

2
∂θ
m ∂ θ
= A ⋅ [TL exp( Z ) ]
∂t
∂x 2

(40)

[3]

[4]

[5]

és nem:
∂θ
∂ 2θ
= Aθ m 2
∂t
∂x

(41)

[6]

Goodman transzformáció
A hővezetési tényező helyett a térfogati hőkapacitást használjuk
magfüggvénynek [3]. Az MgO kristályos változatának hőkapacitás
függvénye [60] szerint:
k (T ) B n− m
= T = KT r
ρ c(T ) =
a(T ) A

T

TL

[9]

K
(T r +1(x,t ) +TLr +1)
r +1

(43)

A visszaskálázási összefüggés:
T ( x, t) =

)

(44)

A megoldandó transzformált differenciálegyenlet:
(45)

és nem:
(46)

Elég világosan látszik, hogy a jól illeszkedő hatványfüggvény
esetén a nemlineáris feladat megoldandó egyenleteinek (34), (40)
és (45) megoldása nem nevezhető nyilvánvalónak. Rávilágít ez arra,
hogy a mérési eredményekre való jól illeszthető függvények nehézséget okozhatnak a nemlineáris hővezetési feladat megoldásában.
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Az épületek kedvező (hő)szigetelő tulajdonságainak kialakításában jelentős szerepe van a nyílászáróknak, ugyanis a hőmenynyiség jelentős hányada az üvegfelületeken keresztül távozik az
épületből. Figyelembe véve, hogy manapság az üveg a második
legfontosabb anyag az építőiparban, egyre fontosabbá válik az
üvegtermékek folyamatos fejlesztése, ezáltal az üvegipari innovációnak az épületenergetikára gyakorolt hatása. A Guardian
Orosháza Kft.-nél vizsgált „float” síküveg-gyártási, illetve nanotechnológiai magnetron katódporlasztásos eljárással készülő
bevonatos üvegek fizikai, optikai és hőtechnikai tulajdonságai
meghatározzák az energetikai teljesítőképességet. A különböző
bevonattal ellátott monolitikus üvegek Perkin Elmer Spectrum
100, illetve Perkin Elmer Lamdba 950 spektrofotométerrel meghatározott jellemzőit felhasználva, az EN 410 és EN 673 szabványban leírt összefüggések alapján, illetve a Guardian Configurator
nevű program segítségével eltérő felépítésű üvegszerkezetek
komplex jellemzői is meghatározhatók. A vizsgálati eredmények
összehasonlítása és elemzése segítséget nyújt az adott épületenergetikai célokhoz leginkább illeszkedő és az épületenergetikai
követelményeket kielégítő üvegszerkezetek kiválasztásában.
*
The doors and windows especially affect the insulation properties of buildings, namely significant quantities of heat escapes
through the glass surfaces. However, considering that today, the
glass is the second most important in the building industry. So it
becomes increasingly important for the continual development
of the glass products, thus the effect of the glass industry innovation to building energy. At the Guardian Orosháza Ltd. there
was an opportunity to investigate the float technology and magnetron sputter deposition technology of coated glasses and their
physical, optical and thermal properties, they define the energy
efficiency, energetic performance. The parameters of different
coated monolithic glasses were measured with Perkin Elmer
Spectrum 100 and Perkin Elmer Lambda 950 spectrophotometers. The measurements and tests were performed according to
the EN 410 and EN 673 standards. The complex features of different glass structures can be determined by Guardian Configurator
program. Comparison and analysis of the test results will help in
the selection of glass structures that satisfy the building’s energy
requirements and meet the specific building energy purposes.
***
Napjaink egyik legnagyobb kihívása az energiafelhasználás csökkentése, a „pazarlás” elkerülése. A hagyományos energiahordozók hatékony felhasználása, a felhasználás csökkentése, illetőleg a megújuló
energiaforrások alkalmazása során azonban figyelemmel kell lennünk
egyéb természeti erőforrásaink (úgymint a talaj, a víz, a levegő, a klimatikus adottságok) megújuló képességeire is. E képesség megőrzésével az egészséges és elégséges élelmiszertermelés mellett hosszú
távon is fenntartható energiaforrásokat jelenthetnek környezeti ele-
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meink. Bár természeti erőforrásaink kiapadhatatlannak látszanak, de
átalakuló környezetünk vagy éppen a klímaváltozások világítanak rá
arra, hogy az energiakinyerés mellett új feladatot jelent a megtermelt
energia hatékony felhasználása, megőrzése is.
Egy ilyen fenntartható energetikai rendszer kialakítását szorgalmazva a Nemzeti Energiastratégia 2030 legfontosabb céljai között
is szerepel, hogy iránymutatást adjon az energiaszektor szereplői
számára [1]. Az energiafelhasználás és annak hatékonysága, valamint az ellátásbiztonság a nemzetek versenyképessége, a gazdasági
fejlődés fenntarthatósága szempontjából kulcskérdéssé vált. Ugyanis
az energiahatékonyság fokozása javítja az országok versenyképességét, segíti az energiabiztonság hosszú távú fenntartását. Ezt kiegészítendően a Nemzeti Épületenergetikai Stratégiában rögzített fő
irányvonalak (átfogó stratégiai célok, specifikus célkitűzések, épületenergetikai célértékek) mentén megvalósulhat a hazai épületállomány
korszerűsítése, ezáltal energiafelhasználásának csökkentése [1] [2].
Ezt elősegítve az épületenergetikai követelmények folyamatosan szigorodnak, teret engedve az innovációnak. Tekintettel arra, hogy az
épületek fűtésére/hűtésére fordított energia egy része az épülethatároló szerkezeteken keresztül vész el: hővel terheljük környezetünket.
Épületeink jelentős része nem felel meg a műszaki és hőtechnikai
követelményeknek, ezáltal a fűtésre-hűtésre fordított energia és költség jóval magasabb, mint amit a modern technológiákkal elérhetnénk.
Tehát fontos, hogy odafigyeljünk épületeink hőszigetelésének hatékonyságára, melynek egyik legfőbb eleme a jó szigetelő képességű
nyílászáró, vagyis a megfelelő üvegezés kiválasztása és beépítése.
A mai modern építészeti üvegeknek számos egyéb kritériumnak kell
még megfelelniük, úgymint előnyös esztétikai megjelenés, tartósság,
a lehető legtöbb természetes fény átbocsátás, tűz-, gáz- és szilánkbiztonság, fokozott hangszigetelés stb. E kritériumok közül valamenynyi teljesíthető a Guardian cégcsoport által gyártott ún. „bevonatos”
üvegekkel. A Guardian Orosháza Kft.-nél végzett „bevonatos” üvegek
vizsgálatának bemutatása előtt néhány mondatban említést kell tennünk a „bevonatos” üvegek készítésének technológiájáról is.

Üveggyártás
Az üveg gyártása évezredes múltra tekint vissza. Ez idő alatt rengeteg fejlődésen ment keresztül, mire lehetővé vált a sokoldalú felhasználása [4] [5]. Napjaink legmodernebb üveggyártási technológiája a
„float” vagy úsztatott eljárás. Az úsztatott üveg magas fényátéresztő
képességgel és kiváló optikai tulajdonságokkal rendelkezik. Különböző vastagságban, méretben és több színben is előállítható. A technológia végtermékét széles körben használják az építőiparban, de emellett az alapanyag számos más tulajdonságú és rendeltetésű termékké
alakítható, mint például tükörré vagy hőszigetelt, hőkezelt, ragasztott,
biztonsági, illetve hő- és fényvisszaverő üvegekké. A technológia főbb
lépéseit az 1. ábrán követhetjük nyomon. Az összekevert, szilárd
alapanyagok (homok, dolomit, szulfát, szóda, stb.) az ún. kereszttüzelésű regeneratív kemencében 1400-1500 °C hőmérsékleten üvegolvadékká alakul. Ez az olvadék az olvadt ón felületén szétterülve úszik.
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Nyersanyagok
(Keverő)

Olvasztás
(Kemence)

Alakítás
(Ónfürdő)

Lassú hűtés
(Hűtősor)

Leszedés
(Raktár)

1. ábra. Float technológia [8]

Itt, az ónfürdőben alakítható ki az üvegszalag vastagsága, technikai
közbeavatkozás nélkül az olvadt üveg 4 mm vastagon terülne szét az
ónon. Az ónfürdőből kilépő szalagot feszültségmentesíteni kell, amit
szabályozott léghűtéssel valósítanak meg. A lehűlt üveg minőség-ellenőrzés és méretre vágás után kerül le a gyártósorról [6] [7].
A ma használt építészeti üvegek legfontosabb feladata, hogy minél több fényt engedjenek be a látható tartományból, miközben a káros sugarakat hordozó ultraviola és a hőt szállító infravörös sugarak
legnagyobb részét visszaverjék [6]. Ahhoz, hogy egy adott üvegfelület a felhasználás céljának megfelelő energetikai tulajdonságokkal
rendelkezzen a „float” technológiával készült termékeket bevonattal
kell ellátni. Az alapüvegekre felvitt bevonatok több, különböző anyagú vékonyrétegekből állhatnak, melyek vastagsága a nanométeres
tartományba esik. Napjainkban bevonatos üveget többféle módszerrel gyártanak. Jelen közleményben vizsgált termékek PVD (Physical
Vapor Deposition) magnetron katódporlasztásos technológiával készültek. A technológia legfontosabb és legtöbb figyelmet igénylő része
a bevonat felvitele az üvegfelületre. Azonban ahhoz, hogy a művelet
során megfelelő minőségű vékonyrétegeket kapjunk, az üvegnek teljes tisztaságúnak kell lennie. Ennek érdekében, az üveglapok a felhelyezés után egy mosóberendezésen haladnak át és csak ezután
kerülnek a bevonósor első kamrájába. A bevonási folyamat során a
termék több kamrán halad keresztül. Minden kamra 3-4 katódegységgel/katódhellyel rendelkezik. Ezekre a katódokra szerelik fel az ún.
„targeteket”, amelyekről a bevonat egyes vékonyrétegeinek anyaga
leválasztható. A bevonási folyamat egy fizikai eljárás, ami csak nagy
vákuumban zajlik le, ezért a kamrákban nagy teljesítményű szivattyúk

2. ábra. Bevonatréteg struktúra [9]
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tartják a 10-1 Pa közötti nyomásszintet. Maga a leválasztás folyamata
az elektromos térerősség hatására a „target” alatt kialakuló plazmában ionizálódó argon atomok segítségével történik. Az ionizálódott
argon a negatív töltésű „target” felületébe csapódik, így onnan fém
atomokat választ ki, melyek a „target” alatt haladó üveglapra hullnak,
így kialakítva a funkcionális bevonat egy rétegét. A bevonatrétegek
struktúrája a 2. ábrán figyelhető meg. A felületre elsőként egy ellenálló
alsó réteget visznek fel, mely hatással van az üveg transzmisszió és
reflexió értékére, valamint a „színére”. Erre a rétegre kerül a fémbevonat vagy más néven védőréteg, melynek feladata, hogy megvédje
a terméket a mechanikai és kémiai hatásoktól, illetve elnyeli és viszszaveri a rövid hullámhosszúságú sugarakat. A funkcionális bevonat
általában Ag és/vagy Cr, melyek visszaverik a rövid és hosszú hullámhosszú sugarakat is [7] [8] [9].

Üveg(szerkezet)ek vizsgálata

A mérések elvégzéséhez a Guardian termékek közül hat került kiválasztásra, minden terméktípusból öt mintát felhasználva:
● ClimaGuard Neutral (CG N)
● ClimaGuard Solar (CG S)
● SunGuard High Performance Neutral 60/40 (SG N60/40)
● SunGuard SuperNeutral 70/30 (SG SN70/30)
● SunGuard High Performance Neutral 41 (SG N41),
● SunGuard Solar Silver Grey 32 (SG SG32).
A mintavételezés az EN 1096:2004-es szabványban leírtak szerint történt. A vizsgálat célja a mintadarabokra jellemző két legfontosabb üvegtulajdonság – a hőátbocsátási tényező és a teljes napenergia átbocsátási tényező – meghatározása. A Perkin Elmer Lambda
950 és Spectrum 100 spektrofotométerekkel végzett mérések során
kapott adatok alapján a minták optikai és hőtechnikai paramétereinek átlagai az 1. táblázatban olvashatók. Itt megjegyzendő, hogy a
bevonatos üvegeket mindkét oldalról (bevonatos oldal felől és a bevonattal nem rendelkező oldal felől is) megvizsgáltuk. A mérési eredmények a fényvisszaverésnél mutattak eltéréseket, ennek megfelelően a táblázatban a fényvisszaverési paraméterek (ρv; ρe) értékeit két
sorban tüntettük fel (az első sor tartalmazza a bevonatos oldal felőli
mérési eredményeket). A bevonat nélküli üveg (float) esetében ilyen
módon megegyeznek a kétoldali mérési eredmények.
A korszerű üvegek leggyakrabban figyelembe vett tulajdonsága az „Ug”-val jelölt hőátbocsátási tényező. A hőátbocsátási tényező megadja azt a hőmennyiséget, amely 1 m2 felületű üveglapon
másodpercenként átáramlik, abban az esetben, ha az üveglap két
oldalán 1 K hőmérsékletkülönbséget tartunk fenn folyamatosan. Minél nagyobb az „Ug” értéke, vagyis minél több az időegység alatt
átáramló hőmennyiség, annál rosszabb a hőszigetelés. A mintada-
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rabok hőátbocsátási tényezője az 1. táblázatban feltüntetett emiszsziós tényező (εc) és az EN 637:1999 szabványban leírt összefüggések felhasználásával határozható meg [6].
1. táblázat. Monolitikus üvegek mérési eredményei [7]
Float

CG N

CG S

SG
SN70/41

SG
N41/33

SG
SG32

εc [%]

78,7

4,46

2,09

12,49

6,23

49,8

τv [%]

90,7

85,7

69,7

75,3

44

31,8

8,4

5

18,6

4

4,2

14,6

8,4

5,1

22,1

6,5

17,2

20,5

86,6

62

44,9

59,5

31,1

25,8

7,9

25,2

43,2

16,1

25,5

22,5

7,9

20,3

37,7

13,2

21,4

19

αe [%]

5,5

12,8

11,9

24,4

43,4

51,7

τUV [%]

74,5

51,8

26,7

53,2

29,4

28,8

g [%]

87,9

63,7

46,5

63,1

37,2

35,9

ρv [%]
τe [%]
ρe [%]

Jelmagyarázat:
εc: emisszivitás; τv: látható fényáteresztés; ρv: látható fényvisszaverés; τe: közvetlen napenergia áteresztés; ρe: közvetlen napenergia
reflexió; αe: közvetlen napenergia elnyelés; τUV: UV fényáteresztés; g:
teljes napenergia átbocsátási tényező

Bevonat nélküli üveg(szerkezet)ek vizsgálata
Elsőként a bevonat nélküli üvegszerkezetek „Ug” értékeit célszerű
meghatározni annak érdekében, hogy felépíthető legyen egy optimális üvegszerkezet, amely nem tartalmaz bevonatos üvegfelületeket.
A mérés során kapott adatokból megállapítható, hogy az üveglapok
vastagságát változtatva a hőátbocsátási tényező változása minimális. Vagyis az üveglapok vastagsága energetikai szempontból nem
befolyásolja jelentősen az „Ug” értékét. Ugyanakkor a többrétegű
szerkezetekben az üveglapok közötti gázréteg vastagságának módosításával már a hőátbocsátási tényező is érzékelhető változást
mutat. A gázréteg vastagságát növelve, az „Ug” értéke csökken,
azonban ez a csökkenés nem lineáris, hanem egy minimummal rendelkező függést mutat. Ez figyelhető meg a 3. és 4. ábrán.

4. ábra. Gázréteg vastagságának hatása háromrétegű
szerkezet esetében [7]

hogy a túl vastag üvegszerkezetek terhelik az ablakok vasalatát,
ezért háromrétegű szerkezetek esetén a levegő és az argon gáztöltés ajánlott vastagsága is 12 mm [7].
Az „Ug” értékét nem csak a gázréteg vastagsága befolyásolja,
hanem az is, hogy milyen gázt töltenek a két vagy három üveglap
közé. Az 5. ábrán látható a különböző hővezető képességű gázok
hatása a hőátbocsátási tényezőre, megfigyelhető, hogy hogyan változik a hőátbocsátási tényező értéke, ha a 4 mm vastag üveglapok
közé 16 mm, illetve 2×12 mm vastagságban levegőt, argon vagy
kriptont töltenek. A levegővel töltött rendszerekhez képest, argon
gázt alkalmazva 5%-kal, míg kripton gázt használva körülbelül
9-10%-kal csökkenthető az „Ug” értéke. Ez az argon és a kripton
jó hővezető tulajdonságának köszönhető. Azonban a kripton ára
aránytalanul magas az argonéhoz képest, és a csökkenés nem
olyan releváns, hogy gazdaságos legyen annak alkalmazása [7].

5. ábra. Különböző gáztöltésű szerkezetek „Ug” értéke [7]

Az adatok alapján meghatározható az optimális üvegszerkezet-felépítés (amely nem tartalmaz bevonatos üvegeket). A legjobb
hőszigetelő tulajdonsággal rendelkező szerkezet minden esetben
4 mm-es üveglapokat tartalmaz. Ezenkívül az üveglapok közé
16 mm levegő vagy argon, esetleg 10 mm kripton gázréteg szükséges a megfelelő „Ug” eléréséhez. Háromrétegű szerkezetben ennek
a vastagságnak, mindhárom gáz esetén 2×12 mm-nek kell lennie [7].
3. ábra. Gázréteg vastagságának hatása kétrétegű
szerkezetek esetében [7]

A legalacsonyabb hőátbocsátáshoz tartozó gázvastagság kétrétegű szerkezetben: levegő és argon gáz esetén 15-16 mm, kripton gázzal töltve pedig 10 mm. Ugyanez az érték háromrétegű üvegek esetében 18 mm, illetve 12 mm. Azonban figyelembe kell venni,
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Bevonatos üveg(szerkezet)ek vizsgálata
Ezután olyan üvegszerkezetek hőátbocsátási tényezőjét vizsgáltuk,
melyekben az egyik üveglap – általában a külső üveglap gáztöltés
felé eső része – különböző bevonattal van ellátva. A hőszigetelő
üvegek jó hőszigetelő tulajdonságát, vagyis alacsony „Ug” értékét
a bevonattal ellátott üveg alacsony emissziós tényezője biztosítja.
A különböző bevonattal ellátott üveglapokat tartalmazó, optimális
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Buda B., Nagy V., Barczi A.: A bevonatos üvegek és az energiahatékonyság, avagy innováció az épületenergetikában
felépítésű szerkezetek „Ug” értékei jelentősen alacsonyabbak a
bevonat nélküli szerkezethez képest. A csökkenés elérheti akár a
70%-ot is (6. ábra) [7].

a szerkezet „g” értékének mérséklését eredményezi az üveglapok és
gáztöltések számának növelése is. A 8. ábra azt mutatja, mekkora a
teljes napenergia átbocsátási tényező értéke a különböző bevonatos
üveglapot tartalmazó kétrétegű és háromrétegű üvegszerkezetekben
(4 mm-es üveglapok és argon gáztöltés esetén). Az alacsony „g” értékkel rendelkező üvegek hátránya azonban, hogy az üvegfelület a
látható fény tartományba tartozó elektromágneses sugarakat is nagy
arányban visszaveri, ami alacsony fényáteresztést eredményez [7].

Következtetések

6. ábra. Különböző bevonatok hatása az „Ug” értékre [7 nyomán]

Háromrétegű szerkezetek esetében mind a hat, bevonatot tartalmazó termékre hasonlóak az eredmények. Tehát a három üveglapból és két gázrétegből álló rendszerek kapcsán megállapítható,
hogy az egyes szerkezetek hőátbocsátási tényezőjének csökkenése nem a bevonat emissziós képességéből, hanem a gázréteg
anyagának hővezetési képességéből adódik (7. ábra) [7].

7. ábra. Különböző bevonatok hatása az „Ug” értékre [7 nyomán]

Az üvegek vizsgálatánál a hőátbocsátási tényező mellett a másik
érték, ami döntően meghatározza egy adott üveglap teljesítményét, az
a teljes napenergia átbocsátási tényező, az ún. „g” érték. A teljes napenergia átbocsátási tényező azt adja meg, hogy a napenergia mekkora része jut át egy adott üvegfelületen, vagyis az adott üvegfelület az
érkező sugárzás hányad részét engedi át, illetve az elnyelt sugárzás
hanyad részét sugározza vissza a belső környezetbe. Egy üvegszerkezet „g” értékének meghatározására vonatkozó matematikai összefüggéseket az EN 410:2000 szabvány írja le. A számítások kimutatták,
hogy egy üvegszerkezet teljes napenergia átbocsátási tényezőjét nem
befolyásolja – jelentős mértékben – sem a gázréteg anyaga, sem annak vastagsága. A „g” érték csupán az elektromágneses sugarakat viszszaverő bevonatos üveglapok beépítésével csökkenthető. Ugyanakkor

A korszerű üveg kiválasztása és beépítése nagy odafigyelést
igényel. Az épületekkel kapcsolatos energetikai követelmények
folyamatosan szigorodnak, ezáltal a gyártók termékeiket és szolgáltatásaikat folyamatosan fejleszteni kényszerülnek. Az épületek
energiahatékonyságáról szóló Energy Performance of Buildings
Directive (EPBD) irányelv az Európai Unió tagállamaira a költségoptimalizált energiahatékonyság elérése érdekében minimumkövetelményeket ír elő. Ennek hatására az épületek energetikai jellemzőnek meghatározásáról szóló többször módosított 7/2006 (V. 26.)
TNM rendeletben leírtak szerint az üvegezés hőátbocsátási tényezőjének határértékére meghatározott érték Ug = 1,0 W/m2K. Ennek
a kritériumnak több üvegszerkezet is megfelel a vizsgáltak közül.
A kétrétegű üvegszerkezetek közül a CG S típusú üveget tartalmazó szerkezet argon és kripton gáztöltést tartalmazva is teljesíti az
előírt követelményeket. Emellett a direktívában előírt követelményeknél 20%-kal alacsonyabb „Ug” értékkel rendelkezik a kripton
gázzal töltött SG N 60/40, SG N 41/33 és CG N típusú szerkezet is.
A háromrétegű szerkezetek közül – a levegővel töltött SG SG 32 kivételével – mindegyik típus teljesíti az irányelvben rögzítetteket. Ha
költséghatékonyan és következetesen, a környezeti hatásokat és a
nyílászáró más szerkezeti elemeinek teljesítményét is figyelembe
véve kívánunk dönteni, akkor nem elegendő, ha csupán az üvegfelület alacsony hőátbocsátási tényezőjét szem előtt tartva választjuk
ki a termékeket. Adott épületek energetikai teljesítőképességének
javítása során fontos szempont az adott területre jellemző klíma és
a beruházási költségek figyelembe vétele is [7] [10].
Jelen közlemény az „International Conference on Science and
Technique based on Applied and Fundamental Research” c. rendezvényen bemutatott angol nyelvű poszter előadás alapján készült.
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MEGÚJULÓK

A megújuló energiaforrás felhasználása fűtés-hűtési célra
Magyarországon az elmúlt 11 évben
Dr. Csipkés Margit
okl. gazdasági agrármérnök, csipkes.margit@econ.unideb.hu

A jelenlegi Európai Uniós, valamint hazai energetikai irányelveket
tanulmányozva megállapítható, hogy a megújuló energiaforrások
hasznosítása az energiapolitika fontos eleme, mivel ezzel a környezetvédelemhez, az Uniós célkitűzések megvalósításához, az
energiafüggőség csökkentéséhez, a település és területfejlesztéshez, illetve a munkahelyteremtéshez is hozzá tud pozitívan járulni
a megújuló energia. Az Európai Unió a 2020. évre három célt tűzött ki maga elé: az üvegházhatású gázok 20%-os csökkentését, a
megújuló energiák részarányának 20%-ra történő növelését és az
energiahatékonyság 20%-kal történő javítását (1). Ezzel párhuzamosan 2050-ig el szeretné érni azon célt, hogy az 1990-es évekhez
képest csökkentse a hazai kibocsátásait. Mivel Magyarországnak
a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelv értelmében legalább 13%-os részarányt kell
elérnie a 2020. évi teljes bruttó végső energiafogyasztáson belül
(a megújuló energiaforrásokat jelenleg villamos energiára, közlekedésre, illetve fűtés-hűtésre tudjuk használni) a megújuló energiaforrásokból előállított energiából (2), ezért célszerűnek tartom
áttekinteni a megújuló energiaforrásból előállított villamos energia részarányát Magyarországon az elmúlt 11 évben.
*
Studying the actual European Union and Hungarian energy policy, we can determine, that the exploitation of renewable energy
sources is an important fact of the energy policy, because the
renewable energy tend to have several positive effect, such as,
environment protection, realization of the EU aim, reducing of the
energy dependence, development of the settlement and region
and creation of jobs. The European Union has taken three goals
for 2020: the decrease the greenhouse gases to 20%, increase of
the reneweable energy proportion to 20% and reparation of the
energy efficiency by 20%. At the same time, the EU would like to
achieve the aim of reduction the domestic that the domestic exhaust compared to the 1990’s, until 2050. According to 2009/28/EK
principle, Hungary has to achieve at least 13% proportion of the
renewable energy sources power 2020’s totally gross power-consumption, the energy which is produced from renewable energy
sources. The renewable energy sources are used for electricity,
traffic (vagy transportation) and heating and cooling. I think, it
is practical to see/review the Hungarian proportion of renewable
energy sources-produced electricity in the past 11 years.
***

A megújuló energiaforrásokból előállított energia
részarány vizsgálata az egyes felhasználási területeken
A magyarországi bruttó végső energiafogyasztáson belül meg kell
különböztetni a megújulókból, illetve a nem megújulókból előállított
energia fogyasztását (1. ábra). Az 1. ábrán látható, hogy a megújuló
energiafogyasztás értéke 2004. évről a 2014. évre 4,4%-ról 8,5%-ot
ért el, ami 4,1 százalékpontos növekedést jelentett. Természetesen
a hosszú idősorban volt egy minimális visszaesés is a 2012. évben,
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mivel ekkor a 646 PJ bruttó energiafogyasztásból csak megközelítőleg 62 PJ volt a megújuló energia részaránya. A 2013. évtől ismételt részarány növekedés figyelhető meg a megújulókból.
Bruttó végső megújulóenergia fogyasztás
2014
2013

8,5%

Bruttó végső NEM megújulóenergia fogyasztás

79,9%

8,4%

79,3%

2012

8,2%

76,8%
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7,5%

86,0%
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6,3%

91,0%
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1. ábra. A bruttó végső energiafogyasztás megújuló és
nem megújuló része 2004-2014. évek között Magyarországon
Forrás: Saját szerkesztés és kalkuláció a MAVIR (2016) adatai alapján

A megújuló energiaforrásokból előállított energiának felhasználása
ugyanaz, mint az egyéb úton előállítottnak. Lehetőség van közlekedésben, villamos energiahálózatba való betáplálásra, illetve fűtéshűtésre való használatra. A megújuló energiaforrásokból előállított
energia legnagyobb részét az elmúlt 11 évet vizsgálva a fűtés-hűtés
tette ki (2. ábra).
A 2. ábráról látható, hogy a közlekedés, mint felhasználási cél
2004. évben az összes megújuló energia 1,7%-át tette ki és 5 év
alatt ezen részarány több, mint 9 szeresére növekedett. 2008. évtől
kezdve értéke a 2013. évig csökkent, ahol értéke még mindig 11%
körül maradt. A 2014. és 2015. évre értéke folyamosan növekedett.
A villamos energia 2004. évi alacsony értéke (8,2%) ellenére
egy folyamos növekedés figyelhető meg. A 11 év adatai alapján
évente átlagosan 0,29%-kal növekszik a villamos energiaként való
felhasználása a megújuló energiának. A vizsgált időszakban a villamos energia a 2005. évben rendelkezett a legmagasabb részaránynyal az összes megújuló energián belül, ekkor 17,3%-ot tett ki.
Mivel az első két felhasználási területen általánosságban elmondhatjuk a 11 év adatai alapján, hogy növekedés volt, így a 3.
részterületen csökkenésnek kellett lennie, ahogy ez a 2. ábrán is jól
látható. A vizsgált adatok alapján elmondható, hogy évente átlagosan 1,53%-kal csökken a fűtés-hűtés részaránya. A kezdeti 90%-os
részaránya a 2014. évre már csak 70% volt, de így is a legnagyobb
részarányt minden évben ez a felhasználási terület tette ki.
Az energiamennyiségek alapján a 2014. év adatai szerint a
672,64 PJ bruttó végső energiafogyasztásból 64,71 PJ volt a megújuló energiafogyasztás, melyből 9,06 PJ a közlekedésre, 10,23 PJ
a villamos energiára, míg 45,45 PJ a fűtés-hűtésre használódott el.
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2. ábra. A megújuló energiaforrásokból előállított energia részarányai az egyes felhasználási célok esetében 2004-2014. évek között
Forrás: Saját szerkesztés és kalkuláció a MAVIR (2016) adatai alapján

Mivel a vizsgált év mindegyikében a fűtés-hűtés felhasználási terület volt a legnagyobb ezért részletsebben is be szeretném mutatni
ezen energiafelhasználási területet.

A fűtés-hűtés célra használt megújuló energia
bemutatása Magyarországon 2004-2014. évek között

Magyarországon a megújuló energiából 2014. évben 45,42 PJ energiát használtak fel fűtés-hűtési célra. A legnagyobb hányada ennek
az energiának a szilárd biomasszából származik (84,4%), melyet
jóval kisebb részaránnyal a geotermikus energia követ (11,4%).
A biogáz üzemekből, a hőszivattyúkból, a napkollektorokból, illetve
az egyéb energiaforrásokból származó megújuló energia részaránya
elenyészőnek (2,6%) tekinthető a 2014. évben Magyarországon.
A szilárd biomassza részarány változását megvizsgálva azt tapasztalhatjuk, hogy az elmúlt 11 évben egy hullámzó változáson
ment keresztül ezen megújuló energiaforrásból kinyert energia fűtés-hűtésre való felhasználása. A kezdeti 2004. évben a fűtéshez/
hűtéshez 26 PJ szilárd biomasszából származó megújuló energiát
használtak fel, mely 2014. évre elérte a valamivel több, mint 38 PJ
energiát (3. ábra). A növekedési ütemét 3 évben is csökkenés „zavarta meg”, ezek az évek 2005, 2008 és a 2012 voltak, amikor is
hírtelen visszaesések figyelhetők meg.
De összességében elmondható, hogy a 2004. évről a 2014.
évre 46,8%-os növekedés következett be, ami jónak mondható.
Ezek mellett számítások alapján megállapítható, hogy 2004. évről a
2014. évre évente átlagos 3,9%-kal növekszik a PJ felhasználása a
szilárd biomasszából a fűtés/hűtés esetén. Előrejelzések alkalmazásával (4. ábra) megállapítható a 11 év adata alapján, hogy a jövőben átlagosan évente 1,8 PJ-lal fog növekedni a szilárd biomassza
felhasználása ezen a célterületen.
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84,4%

38,33 PJ

75%

3. ábra. A fűtés-hűtés célra használt megújuló energián belüli
részarányok Magyarországon 2014. évben
Forrás: Saját szerkesztés és kalkuláció a MAVIR (2016) adatai alapján

Hasonló összefüggések tapasztalhatók a geotermikus energia fűtésre/hűtésre használt mennyiségi változásai esetén is. Ezen megújuló energiaforrás részaránya természetesen kisebb, mint a szilárd
biomasszának, de az átlagos növekedési tendencia évről évre azonosnak tekinthető (3,7%). A szilárd biomasszánál tapasztalt tendenciáktól annyiban különbözik ez az energiakategória, hogy itt a növekedési ütemet semmilyen csökkenő holt időszak nem jellemezte.
Előrejelzési módszer alkalmazásával megállapítható itt is a jövőbeni növekedés. A 11 év adata alapján a jövő évre 0,16 PJ-lal fog
növekedni az energiafelhasználás ezen célterületen.

13

Csipkés M.: A megújuló energiaforrás felhasználása fűtés-hűtési célra Magyarországon az elmúlt 11 évben

Szilárd biomassza

45
PJ

Geotermikus
5,5
PJ

42
40,9

40

5,2

5

+ 44,4 %

38,33
35

4,5

+ 46,8 %

31,2

4

4

30

3,6

27,9

26,1

3,5

25

24,4
3

20

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

4. ábra. A fűtés-hűtés célra használt szilárd biomassza és a geotermikus energia 2004-2014. évek között Magyarországon
Forrás: Saját szerkesztés és kalkuláció a MAVIR (2016) adatai alapján

Mivel láthattuk, hogy a szilárd biomasszának volt a legnagyobb térnyerése a fűtés/hűtés felhasználási célnál, így érdemesnek találtam
megvizsgálni azt, hogy a háztartási és az ipari fogyasztások ezen
belül hogyan is alakulnak (4. ábra).

Szilárd biomassza térnyerése fűtés-hűtés célra
megújuló energiákon belül
A szilárd biomasszán belül döntő hányadban van a háztartások
által felhasznált mennyiség, melyek a 2004-2014. évek között 6575% között változott. Részaránya azonban lassan, de csökken, mivel míg 2004-ben 78%, addig 2014. évre már csak 67%-ról beszélhetünk. Az iparban való megújuló energia felhasználása a fűtés/
hűtés területén a folyamatosan igénybe vehető támogatásoknak
köszönhető.
Előrejelzési modell alkalmazásával a háztartások elmúlt 11
év adata alapján a jövőben 1,07 PJ energia felhasználást irányoznak elő.
Ezzel szemben az ipari szektorban nagyobb mértékű növekedés várható. Az előrejelző modell alapján itt 0,78 PJ energiával fog
növekedni ezen célterület felhasználása.
50
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45

y = 1,7968x + 23,376
R² = 0,815

y = 1,0727x + 18,036
R² = 0,675

Szilárd biomassza

Háztartások által felhasznált szilárd biomassza

Az egyes felhasználási szektorokat vizsgálva látható, hogy a vizsgált évek mindegyikében a felhasználás döntő részét a lakosság
közvetlen szilárd biomassza felhasználása teszi ki. Ez a magas
részarány a tűzifa használatának köszönhető nagymértékben.
Természetesen egyre nagyobb részaránnyal rendelkeznek a mezőgazdasági melléktermékek, illetve az energiaültetvényekről származó termékek felhasználása is. A mezőgazdasági melléktermékek
közül a kukorica és búza részaránya az elmúlt 11 év mindegyikében
73% felett volt (6. ábra). Lakosság után következik heted annyi felhasználással az ipar, majd a kereskedelem és a közszolgáltatás.
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6. ábra. Szektoronkénti közvetlen biomassza felhasználás alakulása az adott években Magyarországon
Forrás: Saját szerkesztés és kalkuláció a MAVIR (2016) adatai alapján
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A szilárd biomassza mellett természetesen vannak egyéb megújuló energiaforrások is (geotermikus energia, napenergia,
biogázüzemek, hőszivattyúk), melyek jóval kisebb jelentőséggel
bírnak a fűtés-hűtés felhasználási területen.
A geotermikus energia 2014. évi felhasználása 5,2 PJ, mely a
2004-évről 44%-os növekedést mutatott. Értéke a szilárd biomaszszához képest minimálisnak tekinthető. Fő felhasználási területe a
mezőgazdasági fóliasátrak (45-50%) gyógyfürdők, kórházak, illetve
a közintézmények egy része.
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5. ábra. A fűtés-hűtés célra használt szilárd biomassza,
illetve a lakássági célú biomassza alakulása Magyarországon
az elmúlt 11. évben
Forrás: Saját szerkesztés és kalkuláció a MAVIR (2016) adatai alapján
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Csipkés M.: A megújuló energiaforrás felhasználása fűtés-hűtési célra Magyarországon az elmúlt 11 évben
A napenergiát jelenleg nagyobb mértékben a fűtés rásegítésére telepített napkollektorok adják, melyek az Európai Uniós támogatások
igénybevehetősége miatt egyre nagyobb számban növekszenek.
Kisebb jelentőséggel bírnak a kisebb közintézmények napkollektoros hőenergia felhasználása.
A hőszivattyúk és a biogáz üzemek által előállított energia fűtés-hűtés felhasználása minimálisnak tekinthető az elmúlt 11 évben
Magyarországon.

aránya. A legnagyobb részaránnyal (2014. évben 70%) a megújulón
belül a fűtés-hűtés felhasználási terület rendelkezik, ahol a szilárd
biomassza felhasználása (2014. évben 85%) a döntő. A szilárd biomassza növekedése a 2004-2014. évek között évente átlagosan
4%-kal növekedett. Itt az előrejelzési modell alkalmazásával 3,7%os aránynövekedést jeleztem előre a jövő évre.
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Konklúzió
Az energiagazdálkodás területén a megújuló energiáknak nem
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Magyarország a klímaváltozás elleni globális fellépés teljes jogú tagjává vált
Magyarország az Európai Unió tagállamai közül elsőként zárta le a Párizsi Megállapodás belső ratifikációs eljárását, és 2016.
október 5-én az elsők között helyezte letétbe az erről szóló okmányát az Egyesült Nemzetek (ENSZ) New Yorki központjában.
Hazánk ezzel a Párizsi Megállapodás teljes jogú tagjává vált. A Megállapodás Magyarország, Ausztria, Franciaország, Málta,
Németország, Portugália és Szlovákia ratifikációs okmányainak letétbe helyezésével hatályba lépett, ezzel biztossá vált, hogy
2020 után meghatározó szerepet fog játszani az éghajlatváltozás elleni nemzetközi fellépésben.
A klímaváltozás elleni nemzetközi összefogás eredményeként 2015. december 12-én fogadták el a Párizsi Megállapodást,
amelynek fő célja a globális átlaghőmérséklet-emelkedés 2 °C alatt tartása. A Megállapodás egyik kulcseleme a finanszírozás, ami minden országot részvételre ösztönöz, többek között a magánforrások minél szélesebb körű bevonásával. Az aláíró
országok ötévente értékelik a megtett intézkedéseik eredményét. A Megállapodás hatálybalépésének két feltétele volt, amely
biztosította, hogy a legnagyobb kibocsátók ne maradhassanak ki abból: legalább 55 országnak kellett letétbe helyeznie ratifikációs okmányát, amelyek a globális kibocsátások legalább 55 százalékáért felelnek.
Az Országgyűlés 2016. május 24-én fogadta el a Megállapodás kihirdetéséről szóló 2016. évi L. törvényt, majd az erről
szóló okiratot – az EU-val és a tagállamokkal koordináltan – letétbe helyezte az ENSZ-nél. Tekintettel arra, hogy a közelmúltban számos ország, köztük a két legnagyobb kibocsátó, az Egyesült Államok és Kína is letétbe helyezte saját okmányait, az
Európai Unió 2016. szeptember 30-i rendkívüli Környezetvédelmi Tanácsülésén úgy döntött, hogy letétbe helyezi ratifikációs
okmányát. Ezáltal a Megállapodás hatálybalépésének mindkét feltétele teljesült; az EU és a hat tagállam csatlakozása után
immár 72 ország részese az egyezménynek, amelyek a globális kibocsátások 56,725 százalékáért felelnek.
Az egyezmény értelmében a Megállapodásban részt vevő országok Első Konferenciáját (CMA) a 2016. november 8-án kezdődő marrakesh-i klímacsúcson kell összehívni, ahol további részletszabályokról dönthetnek. Magyarország a letétbe helyezés
eredményeként szavazati joggal vehet részt ezeken a tárgyalásokon. A 2020-ig kidolgozandó részletszabályok további hatékony eszközöket sorakoztathatnak fel a klímaváltozás ellen, meghatározva a globális fellépés irányát a következő évtizedekre.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Kommunikációs Főosztály
Budapest, 2016. október 7.
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Az utóbbi évtizedekben egyre fontosabbá váltak környezetvédelmi és költségracionalizálási megfontolásokból az olyan
technológiai fejlesztések, melyekkel megújuló energiahordozók
felhasználásával hőenergiát nyerhetünk és ezt a lakossági távhőszolgáltatásba bevonhatjuk. Nemzetközi és hazai szinten is
indokolt a távhőszolgáltatás kiterjesztésének és a jelenleg még
nagy mennyiségben alkalmazott fosszilis, elsősorban földgáz
alapú hőtermelés megújuló energiahordozókkal történő részbeni helyettesítési lehetőségeinek a vizsgálata. Jelen tanulmány
első része a nemzetközi téren fenntartható megújuló energiaforrás kijelölésével és az ennek bázisán történő távhőtermelés
kérdéskörével foglalkozott, áttekintést adva a jelenleg legkorszerűbbnek ítélt technológiákról. Tanulmányunk folytatásában a
hazai és egy távfűtésben élen járó város, Miskolc jelenlegi állapotát, és jövőbeni lehetőségeit mutatjuk be.
*
In the past decades the use of renewable energy sources
within the residential district heating systems became a very
hot topic. The main reasons behind are environmental concerns and cost rationalization. The research and development
includes the extension of district heating system with renewable energy sources and the partial replacement of fossil fuels
within the existing heat generation systems. The importance of
this research topic is unquestionable both nationally and internationally. The first part of this study presented an overview of
the internationally conventional technologies of district heating systems based on sustainable renewable energy sources
with a brief summary of the most developed technologies. The

second part of the study represents the current condition and
the potential development of a nationally pioneering domestic
district heating system located in Miskolc.
***
A Magyar Távhőszolgáltató Szakmai Szövetségének 2013-ban
publikált adatai alapján a vízzel szolgáltatott lakossági és intézményi távhő több mint 97 százalékát földgázból állítjuk elő. Ez nagyon
kiszolgáltatottá teszi a rendszert, hiszen ebből az energiahordozóból az ország folyamatosan behozatalra szorul és az energiahordozó árára sincs befolyásunk. A távhőszolgáltatással ugyanakkor
olyan megújuló és hulladék energiahordozókat is hasznosítani lehet, amilyeneket az egyedi hőtermelésben minőségi, nagyságrendi
vagy logisztikai okokból nem [1].
A biomassza távhőtermelésben történő alkalmazásának nemcsak gazdasági, hanem társadalmi és környezetvédelmi előnyei is
vannak, mely előnyök nemcsak nagy, hanem már kisebb teljesítmények esetén jelentkeznek. Ráadásul a szakértők szerint a meglévő
gázalapú rendszerek átalakítása kb. 10 éven belül megtérül.

A hazai megújuló energia potenciál
Magyarország hőtermelésre alkalmas megújuló energia potenciálja igen nagy (napenergia: 1838 PJ/év, geotermia: 63,5 PJ/év,
biomassza 203-328 PJ/év), ugyanakkor ennek csak töredéke hasznosítható műszaki és gazdasági okokból. Megvizsgálva a jelenlegi helyzetet és a jövőbeli tendenciákat, a nemzetközi helyzethez
hasonló következtetések vonhatók le, tehát Magyarországon is a
biomassza hasznosítás részaránya a legnagyobb jelenleg is és a

1. ábra. A villamos energia és hűtés-fűtés szektorokban felhasznált megújuló energiahordozók megoszlása [2]
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jövőben is ez várható. Hazánkban a reálisan begyűjthető és előállítható biomassza mennyiség − energianövények, mezőgazdasági hulladékok, szerves hulladékok − évente 14,8 millió tonnára
becsült, melyből az előrejelzések szerint 2020-ra a villamos energia
és hűtés-fűtés szektorokban 7,78 millió tonna kerül felhasználásra,
tehát bőven van tartalék a biomassza hasznosításában [2].
Ha megvizsgáljuk a hazai meglévő megújuló alapú távhőtermelő
kapacitásokat, szintén arra a következtetésre jutunk, hogy a biomassza hasznosítása jelenti a legnagyobb kapacitást. Szerepe ráadásul a jövőben folyamatosan erősödni látszik, mint azt a következőkben példák segítségével be is mutatjuk.

2. ábra. A távhőszektorban meglévő, megújuló alapú
hőtermelő kapacitások [3]

Mindezen okok alapján Magyarország és elsősorban Miskolc
esetében a biomassza távhőrendszerben történő hasznosításainak
korszerű lehetőségeit vizsgáltuk meg.

Hazai lehetőségek és megoldások

Az utóbbi években folyamatos bővülés tapasztalható a hazai
távhőrendszerekben biomasszával előállított hőenergia tekintetében. A Dalkia Energia Zrt. kimutatása szerint már 2013-ban igaz
volt, hogy a Magyarországon üzemelő kb. 100 távhőrendszer csaknem ötöde úgy kezdte a fűtési szezont, hogy biomasszát is használt
a hőtermeléshez [4].
A biomassza alkalmazásának továbbá fontos tényezője, hogy
a jellemzően importból származó földgázt váltjuk ki a segítségével,
melynek eltüzelése semmilyen pozitív hatással nincs a helyi gazdaságra, míg a hazai biomassza tüzelőanyag termelés minden előnye
a magyar gazdaságban hasznosul. Általánosságban elmondható,
hogy a biomassza kazánokat üzemeltető társaságok igyekeznek
minél közelebbről – a fűtőmű 50-100 km-es körzetén belülről – beszerezni a szükséges tüzelőanyagot, elsősorban a szállítási költségek minimalizálása végett. Így viszont nemcsak az üzemeltető,
hanem az adott régió is jól jár, hiszen a keletkező mezőgazdasági
melléktermékek, illetve a fenntartható erdőgazdálkodás során más
célokra nem hasznosítható faanyagok felvevőpiachoz jutnak, illetve
a begyűjtés munkahelyeket teremthet [4]. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy bizonyos kazánok érzékenyek a tüzelőanyag minőségére
és csak megfelelő minőségű faaprítékkal biztosítható a hatékony és
problémamentes működésük.
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A távhőszolgáltatás sajátossága, hogy bár télen a rendszerek
csúcskapacitáson dolgoznak, nyáron alig, vagy egyáltalán nem
termelnek hőt, mert ilyenkor csak a melegvíz-igényeket kell kielégíteni – több helyen erre a célra „hagyományos” gázkazánokat
használnak. Általánosságban elmondható, hogy egy kisebb-közepes távhőrendszer 45-50 MW beépített kapacitású rendszereinek
üzemeltetéséhez évente mintegy 30 ezer tonna biomassza tüzelőanyagra van szükség. Ilyen méretű rendszer esetében csak a tüzelőanyag-költségeken akár 80-100 millió forintos éves megtakarítást
is el lehet érni. A tüzelőanyag-váltással ráadásul évi csaknem 10
millió köbméter földgáz takarítható meg egy ekkora távhőrendszer
esetén [4].
Korszerű, biomassza alapú, hő vagy kapcsolt energiatermelést
megvalósító távhőtermelő technológiára hazánkban is találunk több
jó gyakorlatot. A fluidágyas technológiára a legjobb hazai példa a
2004-ben létesített Pannonpower-cégcsoport pécsi biomassza erőműve, amely egyben Magyarország legnagyobb tisztán biomasszát
hasznosító erőműve. A 49,9 MW beépített teljesítményű, buborékoltatott homok-fluidágyas technológiájú kazánt egy régebbi szenes
berendezésből alakították át. A tavaly beszállított tüzelőanyagok
mintegy 90 százaléka különféle gabonafélék szalmája volt (őszi
búza, árpa, rozs, tritikálé), a maradék 10 százalék túlnyomó része
a repce volt, de energianádat és szóját is vásároltak. Az erőmű 100
kilométeres körzetében évente kb. 7 millió tonna mezőgazdasági
melléktermék keletkezik, amely mennyiségnek csupán alig több mint
3 százaléka elegendő a pécsi erőmű teljes évi működéséhez [5].
Szolnokon egy 3,3 MW hőteljesítményű MAWERA típusú
melegvízkazán működik, amelyet a környékbeli erdőgazdaságok és
energiaültetvények látnak el faapríték tüzelőanyaggal. A biomassza
kazán a közeli lakótelepen található 5000 lakás fűtési energia igényének 30 százalékát fedezi és a melegvíz-előállításba is besegít.
Naponta 1 kamionnyi tüzelőanyag kerül felhasználásra, melynek logisztikájával kapcsolatban lakossági egyeztetésre is sor került [6] [7].
2010 februárjában adták át a Komlói Fűtőerőmű Zrt. biomassza
tüzelésű blokkját, mely 18 MW teljesítményű forróvíz-kazán. Ennél
a biomassza fűtőműnél is elmondható, hogy amellett, hogy olcsóbban termel energiát a régi gázüzemű berendezéseknél, csökkenti
Komló környezetterhelését. Ráadásul a működéshez szükséges évi
15 ezer tonna tüzelőanyagot 20 kilométeres körzetből szerzik be,
munkát adva a környező erdészeteknek [8].
Mohácson a városi tulajdonú Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft. érdekeltségébe tartozó Bioenergy-Duna Kft. beruházásában 2014.
októberében került átadásra egy 4,5 MW teljesítményű biomaszsza fűtőmű, mely évente 60 ezer GJ energiát termel, és ehhez 6
ezer tonna faaprítékot használ fel. Az újonnan épült fűtőmű és a
távhőrendszer korszerűsítésének köszönhetően 60-ról 90-95 százalékra nőtt a működés hatásfoka, olcsóbbá, környezetkímélőbbé
vált a helyi fűtéshez és a melegvíz-előállításhoz szükséges energia
termelése [9].
2016. áprilisában fejeződött be a tatabányai fűtőerőmű kazánjainak faapríték tüzelésre történő átalakítása. A beruházás során
építettek egy új, 18 MW teljesítményű forróvizes kazánt és két
37 MW teljesítményű gőzkazánt alakítottak át faapríték elégetésére, így összesen 92 MW-nyi biomassza alapú megújuló hőenergia
áll rendelkezésre. A létesítmény tüzelőanyag igénye évente átlagosan 100 ezer tonna faapríték, mely egy hosszútávú szerződésnek
köszönhetően a Vértesi Erdő Zrt.-től kerül beszállításra. Ennek a
fejlesztésnek köszönhetően a faapríték tüzelőanyag részaránya közel 90% lesz [10][11].
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Miskolc város távfűtési rendszere

A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Magyarország második legnagyobb távfűtési rendszerét üzemeltető közszolgáltatója, amely Miskolc város 31 528 lakossági és 941 közületi felhasználója részére
végez hőtermelési és hőszolgáltatási tevékenységet, amely a fűtött
lakások 41,5%-a [12].
A hőtermelés egy része az MVM MIFŰ Kft. által üzemeltetett
Tatár utcai fűtőműben (gázmotorok, kombinált ciklusú erőmű (KCE)
és gázkazánok) történik. A gázmotorokban és a KCE-ben a villamos
energiatermelés során keletkező hulladékhőt a MIHŐ Kft. megvásárolja, amellyel a belvárosi, valamint az avasi távfűtéses épületek
fűtési és használati melegvíz szükségletének közel 50%-át biztosítja. A hőigények másik részét a 2014-ben üzembe helyezett geotermikus hőforrás biztosítja.
Miskolc városának távhőszolgáltatását 10 távhőrendszer,
261 db hőközponti épületben 348 db hőközpont, 65 km primer és
27 km szekunder nyomvonal hosszúságú vezetékrendszeren látja el. A hőtermelők összes beépített névleges hőteljesítménye
513 MWth, a felhasználói csúcsigény 200 MWth. A távhőigények
ellátásához a MIHŐ Kft. tulajdonú fűtőművekben beépített korszerű földgáztüzelésű kazánok üzemelnek, ezeken felül a MIHŐ
Kft. vásárol többségében nem saját tulajdonú hőtermelőktől származó hőenergiát öt hőkörzetben. A távfűtőműveken kívül tehát a
távfűtésben felhasznált hőmennyiség nagyobbik részét megújuló
hőforrásból, valamint korszerű földgáztüzelésre épülő kapcsolt hőés villamosenergia termeléssel nyerik, geotermia, gázmotorok és
kombinált ciklusú hőerőmű révén.
Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeképpen Miskolcon a
lakossági és egyéb felhasználók 2015. évben már 56%-ban megújuló energiából kapták a fűtési célú hőenergiát. Ezzel 25 719 200 m3
földgáz került kiváltásra és 48 812 tonna CO2 nem került a levegőbe.
Hőenergia tekintetében ugyanakkor számos intézmény nincs
bekötve a távhő hálózatba és ezek hőenergia ellátására egyedi
kazántelepek létesültek, összesen 40 különböző telephelyen. A kazántelepek összes beépített teljesítménye eléri a 18 MW-ot [12].

február 13-án elfogadta Miskolc 2030-ig szóló fejlesztési koncepcióját. Ezen koncepció alapján kezdődött el a város 2014-2020 közötti
fejlesztési stratégiájának (Integrált Településfejlesztési Stratégia,
ITS [14]) az összeállítása. A városfejlesztés stratégiai céljai között
szerepel a „természeti környezet megóvása, sérült környezet rehabilitációja”. Ezen stratégiai cél elérése három operatív cél megvalósításával érhető el, amelyek közül a C2.1. számú a „Fenntartható
erőforrás-gazdálkodás, megújuló energiaforrások szerepének növelése a városban és a várostérségben „ [14].
Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáján felül a megújuló energiák, és azon belül is a biomassza
melletti kormányzati elköteleződést mutatja, hogy három jelentős
stratégia is tartalmazza az ezzel kapcsolatos terveket: a Megújuló
Energia – Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve 2010-2020, a Nemzeti Energiastratégia 2030-ig, valamint a
Nemzeti Vidékstratégia [2][15][16].
A 2030-ig szóló Nemzeti Energiastratégia a megújuló energiákon belül is kiemelt szerepet szán a biomasszának, a fenntartható energiaellátás érdekében a megújuló energia aránya a primerenergia-felhasználásban a 2012. évi 7%-ról 2030-ig 20% közelébe
emelkedik. A megújuló energiaforrásokon belül prioritást kapnak a
biogáz- és biomassza-erőművek, valamint a geotermikus energiahasznosítás formái [16].

Depóniagáz és biomassza alapú távhőtermelés
2009-ben kezdte meg működését a Miskolci Biogáz Erőmű a Bogáncs utcai rekultivált, 5 millió tonna kommunális hulladékot tartalmazó hulladéklerakó depóniagázának egy 1,3 MW teljesítményű
biogáz kazánban történő hasznosításával, amely 2010-ben egy
kapcsolt hő- és villamosenergia termelésre alkalmas, 489 kW villamos teljesítményű biogáz motorral egészült ki. Második lépésként
2011-ben a Kenderföldi és a Dorottya utcai hőkörzetek megújuló
energia alapú ellátása érdekében valósult meg zöldmezős beruházás keretében a Kenderföldi biomassza fűtőmű, amely egy 3 MW
teljesítményű faapríték tüzelésű kazánt foglal magába [12].

Geotermikus alapú távhőtermelés

3. ábra. 2015. év fűtési időszakában értékesített 1 230 185 GJ
távhő energia mixe (Miskolc)

Miskolc távhőtermelése 2008-ig kizárólag fosszilis energiaforrásokon alapult. Ezt az állapotot Miskolc város 2009. évi közgyűlésének
döntése szakította meg, amely a megújuló energiaforrások távhőszolgáltatásba egyre nagyobb arányú bevonása mellett köteleződött el. Ezt követően Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014.
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A Miskolci Geotermikus Projekt eredményeként 2013. májusa óta
Miskolc Avas városrész távfűtésének és HMV ellátásának meghatározó része geotermikus forrásból történik, nyáron 5-8 MWth, télen
30-35 MWth hőteljesítménnyel [12] [13].
A projekt második ütemében a geotermikus forrásból nyert hőenergia, a belvárosi fogyasztókhoz történő eljuttatására alkalmas
távvezetékrendszer épült a Tatár utcai Fűtőműig, ahol egy új hőátadó
állomás épült. Ezen beruházással elérhető az eredeti tervekben szereplő 780 000 GJ éves primer hőleadás. Második fázis éles üzemindulása a 2014-es fűtési időszak kezdetére valósult meg [13].
A második fázis megvalósításával párhuzamosan az úgynevezett Üvegház Projekt keretében a Miskolci Agrokultúra Kft. – Miskolc Város Önkormányzat leányvállalata – 7000 m2-en létesített
fóliasátort Kistokajban, melynek fűtése szintén a geotermikus rendszeren keresztül visszatérő másodlagos hővel történik. A projekt
eredményeképpen 2013. év végi csatlakozással a mezőgazdasági
termelés is bekapcsolódott a geotermikus energiahasznosításba.
A Miskolci Távhőszolgáltatás geotermikus energiával történő
zavartalan kiszolgálása mellett a PannErgy Cégcsoport a 2014.
szeptemberében létrejött 5 éves megállapodás értelmében megújuló hőenergiával látja el Borsod-Abaúj-Zemplén Megye egyik legjelentősebb ipari fogyasztóját a Takata Safety System Kft-t, amely
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így hőenergia igényét teljes egészében a geotermikus rendszer másodlagos hőjéből fedezi [13].
A már működő Miskolci Geotermikus Rendszer mellett a GeoWendung Zrt. pályázati projektjének keretén belül egy olyan rendszer kerül megvalósításra Kistokajban, amely lehetőséget biztosít a
PannErgy eddigi meglévő hőpiacának további bővítésére. A kialakítás alatt lévő rendszer a miskolci fűtési körzetből visszaérkező víz
hőenergiáját fogja tovább hasznosítani. Ennek a beruházásnak a
megvalósulásával lehetőség nyílik Kistokaj térségében az ipari és
lakossági fogyasztók geotermikus rendszerbe kapcsolására, ezáltal
megvalósítva a kétlépcsős geotermikus hőhasznosítást [13].

A távhőszolgáltatás kiterjesztésének lehetőségei
Miskolcon
Miskolc város távőtermelésének jelenlegi energia mixe megújuló energia szempontjából hazai szinten példaértékű. Ugyanakkor
nemzetközi szinten vizsgálva a város helyzetét van még kihasználatlan potenciál. Követendő példaként szolgálhat Dánia, ahol 2013tól új építésű épületnél nem lehet fűtőolaj vagy gázfűtés, és fővárosa Koppenhága, ahol a lakások 90%-a távhő ellátású.
Az elmúlt években a Miskolci Hőszolgáltató fejlesztéseinek
egyik legfontosabb iránya az új felhasználók távhőrendszerre csatlakoztatása, a jelentős megújuló részaránnyal rendelkező távfűtés
bővítése a város sűrűn lakott, belvárosi területein. Ezzel a város
Green-City programjának megvalósítását és a megújuló hőtermelésre támaszkodó távhőrendszer kihasználtságát is növeli. Ennek
első lépéseként az utóbbi pár évben 4 épületegyüttes (Miskolc 1.
számú Posta; a Magyar Telekom miskolci épülete; és a Semmelweis illetve Szent Ferenc Kórházak) és a miskolctapolcai strandfürdő I. ütemének távhőhálózatra való rákötése valósult meg.
Összefoglalva a fejlesztési elképzelések több módon is megvalósíthatók, mégpedig a meglévő távhőkörzetek bővítésével, új
távhőkörzetek kialakításával, távhőkörzetek összekapcsolásával és
tüzelőanyag váltással, valamint hatékonyságnövelő intézkedésekkel.

Meglévő távhőkörzetek bővítése
Több olyan jelentős hőigényű épületcsoport is van a városban, melyek
viszonylag könnyen (50-150 m távhővezeték lefektetésével) csatlakoztathatók valamelyik, már meglévő hőkörzethez. Mivel szinte minden
hőkörzetben van szabad kapacitás újabb fogyasztók kiszolgálására,
így egyedül a döntéshozói akarat és a rendszer kiépítéséhez szükséges anyagi források rendelkezésre állásán múlik a bővítés. Sok esetben már a MIHŐ Kft. is évek óta rendelkezik a szükséges tervekkel.
Több olyan intézmény is van, melyek távhőrendszerre történő
csatlakozása esetében a megtérülési idő biztosan 5 év alatt van.
Ehhez a fejlesztési lehetőséghez tartozik a közelmúltban kiépített miskolc-tapolcai távhővezeték fogyasztóinak a bővítése, mely a
strand II. ütemével részben meg fog valósulni, de a távhővezeték
közelében ezen kívül is vannak csatlakoztatható intézmények.
Megfelelő pályázati lehetőségek esetén ezek mellett érdemes lenne
még akár a miskolc-tapolcai szállodák tulajdonosaival is egyeztetni
a távhőszolgáltatásra történő átállás lehetőségeiről.

Új távhőkörzetek kialakítása
A Miskolc területén fekvő intézmények között elhelyezkedésükből
adódóan van egy olyan intézménycsoport, melyek együttes gázfelhasználása meghaladja a 700 ezer köbmétert. Ez a gázmennyiség
már indokolttá teszi akár egy önálló hőkörzet kialakítását is, melynek hőforrásaként egy új, biomassza fűtőmű is szolgálhatna.
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Nyomatékosítani kell továbbá a döntéshozók számára, hogy a
már meglévő, de elsősorban az újonnan létesítendő ipari parkokban
alapvető infrastruktúrális követelmény kell legyen a távhőhálózat kiépítése. A Miskolc Déli Ipari Park kialakítása már így történt és ez
nagyon pozitív szemléletet tükröz. Kiemelendő, hogy ipari parkok
esetében nemcsak fűtési és HMV hőigény jelentkezik, hanem a
vállalkozások egy részének sok esetben pl. technológiai gőzre is
szüksége van, ami további keresletet jelent a hőenergia számára.
Miskolc város részéről már több fórumon is elhangzott, hogy egy
új, közel 1000 hektáros ipari park kialakítását tervezi a város. Ebben
az esetben indokolt az új távhőkörzet kialakítása saját biomassza
tüzelésű fűtőművel (és akár 2 kazánnal, a nagymértékű szezonális
hőigény ingadozásokat figyelembe véve), hiszen méretétől függően
akár bőven 10 MW feletti hőigény is jelentkezhet az ipari parkban.
Ráadásul az ipari környezetben jelentős mértékű lehet a nyári melegben a hűtési energia igény is, mely megfelelő korszerű berendezés – trigenerációs erőmű - segítségével már megvalósítható.
Az új távhőkörzetek kialakítása elősegítheti Miskolc városban
az energiahordozó-diverzifikációt, a felhasznált megújuló energiák
arányának növelését, a környezetbarát, jól ellenőrzött és költségracionalizált fűtési energiatermelést.

Távhőkörzetek összekapcsolása, tüzelőanyag-váltás
Az eddig felsorolt lehetőségek, lépések mellett nagyon fontos a
távhőszerkezet racionalizálása. Ez a racionalizálás egyrészről jelenti a távhőhálózat átalakítását:
● olyan lépések megtétele, melyekkel egyszerűsítjük magát a
hálózatot (vezeték-modernizálás; felesleges vezetékrészek
kiiktatása, ezáltal a szállítási veszteség csökkentése),
● adott épületek, intézmények legrövidebb úton történő rákapcsolása a hálózatra, és a legközelebbi hőkörzethez való
csatlakoztatás,
● szomszédos hőkörzetek összekapcsolása azon megfontolásból, hogy lekössük az eddig még kihasználatlan (pl. nyári
időszak) geotermikus potenciált.
A másik fontos lépés pedig a tüzelőanyag váltás, vagyis a város céljaival megegyezően a fosszilis tüzelőanyagokról a megújuló tüzelőanyagokra, energiahordozókra történő váltás. Biomassza
tüzelőanyag esetén egy kisebb teljesítményű (~1 MW) kazánt felhasználva, érdemes újra elgondolkodni a települési zöldhulladékok
ily módon történő hasznosításán. Mint ismeretes, a kenderföldi biomassza fűtőmű kialakításakor voltak ilyen irányú tervek, de végül
egy olyan biomassza kazán került beszerzésre, mely faaprítékos
üzemmenetre van kitalálva. Ugyanakkor rendelkezésre állnak a
piacon olyan robosztus felépítésű kazánok, melyek különböző minőségű (nedvesség-, energiatartalmú stb.) tüzelőanyagokkal is biztonságosan és stabilan üzemeltethetők.
A tüzelőanyag-váltás lehetősége olyan hőkörzetek esetében reális, amelyek a város sűrűn lakott területeitől távolabb, vagy azok
szélén helyezkednek el. Miskolcon több ilyen hőkörzet is található,
melyek szomszédságában több, nagy hőenergia igényű intézmény is
fekszik. Ilyen „intézmény” a bő 1 év múlva felépülő és átadásra kerülő
Diósgyőri stadion, melynek társlétesítményeivel és a Diósgyőri Tanuszodával együtt jelentős, több MW-os hőigénye lesz. Ugyanakkor
szintén kézenfekvő megoldás a közelben lévő – bár más hőkörzetet
kiszolgáló – Kenderföldi Biomassza Fűtőműből megtáplálni a kiépülő
rendszert, ahol tervbe is van véve egy újabb biomassza kazán telepítése. A közelben lévő egyéb középületekkel (gimnázium, posta, szociális otthon stb.) már több, mint 10 MW beépíthető – és biomassza
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tüzelésű kazán esetén megújuló – teljesítményről beszélünk, mely
jelentős mértékben hozzájárulhat Miskolc város 2018-ig elérendő
„üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése” vállalásához [14].

Összefoglalás
A helyi geotermikus energia hasznosítása lassan eléri a maximumát,
ezzel szemben a biomassza távhőtermelésbe való bevonása ugyan
már megkezdődött, de részaránya – a geotermia belépése óta –
szinte elenyésző. A távhőszolgáltatás továbbfejlesztése érdekében
és a tanulmány első részében a nemzetközi és hazai megállapítások alapján indokolt a biomassza, mint a leghatékonyabb és egyben
legfenntarthatóbb hazai megújuló energiaforrás távhőbe való bevonásának intenzív növelése. Természetesen emellett figyelembe kell
venni az egyéb megújuló energiaforrásokat is, mint kiegészítő hőforrásokat. Környezetvédelmi és energiahatékonysági szempontból
szintén indokolt biomassza alapon működő kapcsolt energiatermelést megvalósítani, továbbá ahol lehetséges trigenerációs erőművekkel növelni a távhőrendszer kihasználtságát.
A távhőszolgáltatás kiterjesztésével és fejlesztésével várhatóan
már középtávon megvalósítható a fűtési energiaköltség csökkentése. A hazai termesztésű biomassza nincs kitéve a földgáz árra
jellemző nemzetközi hatásoknak, így sokkal tervezhetőbb és kedvezőbb áron hozzáférhető.
Biomassza fűtőmű létesítése esetén további kedvező hatást jelenthet Miskolc levegőtisztaságának javulása. A jelenlegi, fosszilis
energiahordozóval – földgázzal – működő tüzelőberendezésekkel
ellentétben a biomassza fűtőmű(vek) CO2 semleges rendszerek,
és amennyiben több gázkazánt váltanak ki, a pontforrások számát
is csökkentik az adott városrészben. Fontos tényező, hogy a Miskolcra jellemző őszi szmoghelyzet is jobban kézben tartható, ha a
több, kisebb és részben rossz hatásfokú tüzelőberendezés helyett
1-2 nagyobb, de jól szabályozható és a szigorodó környezetvédelmi
előírásokat betartani képes berendezés szolgáltatja a hőt.
Újabb biomassza fűtőmű(vek) létesítése esetén munkahelyteremtés is megvalósul, hiszen a telepítendő kazán(ok) kezelése, a
tüzelőanyag fogadása, mozgatása, adagolása csak és kizárólag
távfelügyeletben nem oldható meg.
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KÖZLEMÉNY

A fejlesztési tárca szándéknyilatkozatot írt alá a Víz Világtalálkozó alkalmából
„A magyar klímavédelmi vállalások mellett kiemelten fontos az éghajlatváltozáshoz köthető vízbiztonság és vízminőség kérdése
is” − jelentette ki Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár a Globális
Zöld Növekedési Intézettel kötött szándéknyilatkozat aláírásakor 2016. november 29-én, Budapesten.
Magyarország tavaly ősszel jelezte, hogy részt kíván venni a nemzetközi klímafinanszírozásban a Párizsi Megállapodás
végrehajtása és a klímaváltozás elleni fellépés elősegítése, az alacsony széndioxid-kibocsátású, fenntartható jövő érdekében
szükséges beruházások felgyorsítása érdekében.
A Globális Zöld Növekedési Intézettel létrejött együttműködés vízgazdálkodási és monitoring kérdésekre, számos projekt
támogatására terjed ki, elsősorban a balkáni régióban. A nemzetközi zöld programok és szolgáltatások kidolgozásában kormányszervek, nemzetközi szervezetek, tudományos intézmények és magánvállalatok is szerepet vállalnak. Ezzel Magyarország meghatározóvá válhat a zöld gazdasági paradigma regionális érvényesítésében, ami gazdasági pozícióját is erősítheti.
Frank Rijsbermann főigazgató szerint a magyar vállalás összhangban van a Globális Zöld Növekedési Intézet elsődleges
célkitűzésével, a fenntartható fejlődés előmozdításával.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Kommunikációs Főosztály
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Légszennyezés csökkentése pellettüzelésnél
Woperáné dr. Serédi Ágnes

Szemmelveiszné dr. Hodvogner Katalin

okl. kohómérnök, tuzdb@uni-miskolc.hu

okl. kohómérnök, tuzszemt@uni-miskolc.hu

A biomassza alapú energiahordozók egyike a pellet. A lakossági tüzelés terén a fapellet egyre inkább elterjedőben van, mert
kényelmes és jó hatásfokú (≥ 90%) tüzelést tesz lehetővé. Világszerte egyre több pelletgyártó és forgalmazó cég található,
egyre több kazánt helyeznek üzembe. A pelletkazánok közel
azonos komfortot biztosítanak, mint a gázkazánok. Üzemeltetésüket szigorú levegőtisztaság-védelmi szabályzók határozzák meg.
*
Pellet is a type of biomass based fuel. Wood pellet is becoming increasingly popular in residential combustion because it
allows for convenient and efficient (≥90%) combustion. The
number of companies producing and distributing pellet are
on the rise as well as the number of furnaces being installed.
Pellet furnaces provide nearly the same comfort level as gas
furnaces. Operating conditions are controlled by strict air protection limit values.
***
A biomassza tüzelés legelterjedtebb alapanyagai a faapríték mellett
a döntően fa alapú brikett vagy pellet. Hatékony és olcsó akkor lehet
a pellettüzelés, ha az alapanyagot faipari melléktermékekből vagy
hulladékból készítik. Ebben az esetben az energia hasznosítás hulladék hasznosítással is párosul.
A pellettüzelés egyre jobban elterjedőben van Magyarországon.
A nyugat-európai országokban (Németország, Ausztria, Olaszország) már nagy hagyománya van ennek a tüzelési módnak, iparági
szin-ten foglalkoznak a pellet gyártásával és elosztásával. 2010-től
az Európai Unió EN 14961-2 előírása egységesíti a pelletekre vonatkozó minőségi és tárolási szabályokat.
A világ fapellet termelésének növekedését jelzik a kutatók,
amint azt az 1. táblázat is mutatja. Legnagyobb termelők: Kanada, USA és a Skandináv államok. A legnagyobb felhasználó viszont
Nyugat-Európa [1].
1. táblázat. A világ fapellet termelése és felhasználása
Régiók

Termelés (millió tonna)
2010

2015

2020

Felhasználás (millió tonna)
2010

2015

2020

Észak-Amerika

4,9

8,5

11,0

3,4

4,3

5,6

Dél-Amerika

0,1

3,0

4,4

0,05

0,12

0,20

Nyugat-Európa

7,7

10,7

13,0

10,8

16,4

23,8

Kelet-Európa

2,2

2,8

3,3

0,4

0,6

0,8

Kína

0,6

3,0

10,0

0,6

3,0

10,0

Japán és Korea

0,1

0,4

1,1

0,1

3,8

5,5

Oroszország

0,8

1,4

1,6

0,03

0,05

0,05

Óceánia

0,2

0,4

0,8

0,03

0,05

0,13

Európában Svédország és Németország a legnagyobb piaci szereplők, ezeket követi Olaszország [1].
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A pelletkazánok működési alapjai

A pellet növényi alapanyagokból, fás- és lágyszárú granulátumból sajtolással, préseléssel nyert 6-12 mm átmérőjű henger alakú
tüzelőanyag, melynek igen jók a tüzeléstechnikai tulajdonságai
(<10%-os nedvességtartalom, 16-19 MJ/kg fűtőérték, 1% körüli hamutartalom stb.) [2]. A pellettüzelés főbb előnyei a hasábfatüzeléssel szemben a kisebb helyigény és a teljes mértékben automatizált
adagolás lehetősége. A pellettüzelés családi/társasházak, illetve
kisebb üzemek esetében lehet gazdaságos.
A különböző faapríték-, fabrikett- vagy pelletkazánok technológiája, kialakítása lényegesen nem tér el egymástól. Vannak olyan
kazánok, melyekben a rostély dőlésszöge változtatható, így alkalmas lehet pellet-, illetve kézi adagolással hasábfatüzelésre is.
A nagyobb térfogatsűrűség és kis méret következtében a
pelletet nagyobb távolságra is gazdaságos szállítani, mert egységnyi térfogatra vetítve nagyobb az energiatartalma. A tüzelőanyag
adagolása valamilyen csigás vagy pneumatikus adagolóval történik. A kazánok működése teljesen automatizált, az égés és a fűtési teljesítmény légbefúvással, ventilátorokkal szabályozott, a
pirolízisgázok utánégetésével pedig majdnem tökéletes égést lehet
elérni [3]. Közelítően 2 kg fahulladékból előállított pellettel lehet
1 m3 földgázt kiváltani.
2. táblázat. Faalapú tüzelőanyagok főbb jellemzői [3]
Jellemzők
Nedvességtartalom, %

Fahasáb

Pellet

Faapríték

25 (légszáraz)

<10

25

Hamutartalom,%

2-5

<1

2-5

Fűtőérték, MJ/kg

11-13

16-19

11-13

450

650

150-350

Térfogatsűrűség, kg/m3

A faalapú tüzelőanyagok tüzeléstechnikai szempontból legfontosabb jellemzőit a 2. táblázat foglalja össze [3].
A jó hatásfokú tüzelés egyik feltétele a tökéletes égés, azaz,
hogy az égés valamennyi fázisa (előmelegítés, szárítás, pirolízis,
vízmentes komponensek elgázosodása, szilárd szén elgázosodása, éghető gázok oxidációja) végbemenjen a tüzelőberendezésen
belül, így a lehető legtöbb hő felszabaduljon. További feltétele a jó
hatásfoknak, hogy a felszabaduló hő nagy részét adja át a berendezés hőhordozó közegének, illetve a fűtött helyiségnek.
A pelletekre vonatkozó ENPlus szabványt alkalmazzák Európa
legtöbb országában, amelyet a 3. táblázatban foglaltunk össze [2].
A szabvány vonatkozik azokra az alapanyagokra is, amelyekből
a pelletek készülnek. Három minőségi osztály található a táblázatban.
Fontos, hogy a gázok ne távozzanak idő előtt az égéstérből a
füstgázelvezető rendszerbe, ezért a korszerű készülékeknél, a tökéletlen gázhalmazállapotú égéstermékek elégetése céljából az elgázosítási fázisok után szekunder levegő bevezetése szükséges a
hatásfok növelése és a légszennyezők csökkentése miatt.
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3. táblázat. ENPlus követelményei a lakossági fűtési célú pelletekkel szemben [2, 4]

Az EU 2015-ös munkadokumentuma alapján komoly szigorítások várhatók a P ≤ 50 kW és 50-100
Átmérő
mm
6 vagy 8
6 vagy 8
6 vagy 8
kW, valamint a 150-500 kW teljeHossz
mm
3,15 ≤ L ≤ 40
3,15 ≤ L ≤ 40
3,15 ≤ L ≤ 40
sítmény tartományba eső kézi és
Nedvesség tartalom
m/m %
≤ 10
≤ 10
≤ 10
automatikus adagolású biomassza
Hamu tartalom
m/m %
≤ 0,7
≤ 1,5
≤ 3,0
tüzelésű kazánok károsanyag kibocsátásának és hatásfokának vonatMechanikai szilárdság
m/m %
≥ 97,5
≥ 97,5
≥ 96,5
kozásában. Röviden összefoglalva
Finom anyag (≤ 3,15 mm)
m/m %
≤1
≤1
≤1
az alábbi tendencia várható (4-6.
Fűtőérték
MJ/kg
16,5 ≤ Hu ≤19
16,3 ≤ Hu ≤ 19
16,0 ≤ Hu ≤ 19
táblázatok) [5,6,7,8].
3
Térfogatsúly
kg/m
≥ 600
≥ 600
≥ 600
Az EU munkapéldány A opcióN tartalom
m/m %
≤ 0,3
≤ 0,5
≤ 1,0
ját alkalmazza jelenleg a MSZ EN
S tartalom
m/m %
≤ 0,03
≤ 0,03
≤ 0,04
303-5:2012 szabvány, amelyet a
Cl tartalom
m/m %
≤ 0,02
≤ 0,02
≤ 0,03
pelletkazán gyártók is figyelembe
vesznek.
Hamu olvadáspont
°C
≥ 1200
≥ 1100
≥ 1100
Ezekre a kis teljesítményű tüzelőberendezésekre jelenleg hazai
A pellettüzelés által okozott környezetvédelmi
technológiai kibocsátási határértékek nincsenek (csak 140 kWth
problémák
felett) [9]. 140 kWth − 50 MWth teljesítmények közé eső biomassza
A biomassza tüzeléskor a légszennyező emisszió értékei kedve- tüzelőanyaggal üzemelő kazánok technológiai kibocsátási határérzőbbek, mint a hagyományos szén-olaj fűtési rendszerek esetében. tékeit mutatja be a 7. táblázat. Látható, hogy CO és szerves C voUgyanakkor egyes szennyező anyagoknál többlet kibocsátással is natkozásában a hazai határértékek szigorúbbak. PM tekintetében
kell számolni (pl. NOx, PM10, PM2,5, PM1). A finom porrészecskék az azonosak az értékek. 2011-ben a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a CO
1 µm (PM1) vagy a 2,5 µm (PM2,5) alatti szemcse átmérővel rendel- technológiai határértéket 250 mg/m3-ről 1000 mg/m3-re emelte, ami
kező szilárd légszennyezők. A durva porrészecskék átmérője 2,5- könnyebbséget jelent a kazángyártóknak. Ez az érték már meg10 µm (PM10) közé esik.
egyezik az MSZ EN 303-5:2012 szabvány automatikus adagolású
Meg kell különböztetnünk egymástól a korszerű jó hatásfokú kazánokra vonatkozó 2018-as teljesítmény függő idősorával.
A szén-monoxid, a korom, a szénhidrogének és kátrány kompokészülékeket és a hagyományos fatüzelésű berendezéseket, ahol
a tüzelőanyag fűtőértékének jelentős része nem hasznosul, a füst- nensek valamint az el nem égett anyagok, részecskék a tökéletlen
égés termékei. A tökéletlen égés elkerülhető a 800 °C feletti hőmérgázzal együtt távozik a rendszerből.
Jellemzők

Egység

EnPlus-A1

ENPlus-A2

EN-B

4. táblázat. Európai emissziós limit kis teljesítményű biomassza tüzelőberendezéseknél (A opció) [8]
Adagolás

Telj.
kW

kézi

≤ 50

aut.

CO mg/m3; 10% O2

OGC mg/m3; 10% O2

PM mg/m3; 10% O2

2016

2018

2020

2016

2018

2020

2016

2018

2020

5000

1200

700

150

50

30

150

75

60

50-150

2500

1200

700

100

50

30

150

75

60

150-500

1200

1200

700

100

50

30

150

75

60

≤ 50

3000

1000

500

100

30

20

150

60

40

50-150

2500

1000

500

80

30

20

150

60

40

150-500

1200

1000

500

80

30

20

150

60

40

Hatásfok, %
2016 2017 2018
≥ 60

≥ 67 ≥ 76

≥ 65

≥ 69 ≥ 76

≥ 60

≥ 67 ≥ 76

≥ 65

≥ 69 ≥ 76

5. táblázat. Európai emissziós limit kis teljesítményű biomassza tüzelőberendezéseknél (B opció) [8]
Adagolás

kézi

aut.

Telj.
kW

CO mg/m3; 10% O2

OGC mg/m3; 10% O2

PM mg/m3; 10% O2

Hatásfok, %

2016

2018

2016

2018

2016

2018

2016

2018

≥ 67

≥ 77

≥ 69

≥ 77

≥ 67

≥ 76

≥ 69

≥ 76

≤ 50

1200

700

50

30

75

60

50-150

1200

700

50

30

75

60

150-500

1200

700

50

30

75

60

≤ 50

1000

500

30

20

60

40

50-150

1000

500

30

20

60

40

150-500

1000

500

30

20

60

40

6. táblázat. Európai emissziós limit kis teljesítményű biomassza tüzelőberendezéseknél (C opció) [8]
Adagolás és
teljesítmény
Összes

22

CO mg/m3; 10% O2

OGC mg/m3; 10% O2

300

10

PM mg/m3; 10% O2

Hatásfok, %

20

77

2018
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7. táblázat. A 140 kwth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb
névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező
anyagainak technológiai kibocsátási határértékei szilárd biomassza
tüzelőanyagnál [9]
Légszennyező anyag

Szilárd anyag

Technológiai kibocsátási
határérték, mg/m3
(11% füstgáz oxigén
tartalomra vonatkoztatva)
150

Szén-monoxid, CO

1000 (2011-től)

Nitrogén-oxidok, NO2-ben

650

Kén-dioxid és kén-trioxid, SO2-ben

1000

Elégetlen szerves vegyületek C-ben
kifejezve, lángionizációs detektorral
mérve, szilárd bio tüzelőanyag esetén

50

séklet elérésével, minimum 1,5-szeres levegőtényező biztosításával, illetve a megfelelő tartózkodási idővel. Mindezek primer és
szekunder égési levegővel, illetve megfelelő égéstér-kialakítással
biztosíthatók.
A tökéletes égéskor is felszabaduló gázok a nitrogén-oxidok
(NOx), illetve a nyomokban megjelenő szén-monoxid és OGC
(Organic Gaseous Carbon/Compound). Az OGC magába foglalja a PAH (Poly-aromatic Hydrocarbons) és VOC (Volatile Organic
Compounds) vegyületeket is. A füstgáz szén-monoxid tartalma jól
jellemzi az égés minőségét.
A megújuló szilárd tüzelőanyagok szennyezőanyag kibocsátásának csökkentésekor a szilárd légszennyezők (PM) vizsgálatán
túlmenően szükséges, a CO és OGC mennyiségének ismerete is.
Nemzetközi kutatások által is igazolt, hogy ezen három füstgázalkotó képződése összefügg egymással: minél több a CO a füstgázban, annál több a PM és az OGC (ezen belül a PAH). Az 1. ábra a
CO és OGC közötti kapcsolatról (R2=0,9809) tájékoztat különböző
biomassza tüzelőberendezéseknél és tüzelőanyagoknál [10,11,12].

2. ábra. A CO és a PM1 közötti kapcsolat [10]
PE-m-modern pellet kazán; WC-m-modern faaprítéktüzelésű kazán;
LW-m-modern fatüzelésű kazán; LW-o-régi fatüzelésű kazán;
ST-m-modern fatüzelésű kályha; ST-o-öreg fatüzelésű kályha;
TST-m-modern cserépkályha

3. ábra. OGC és PAH kapcsolat biomassza tüzelésnél [10]
(száraz füstgázra és 13%-os O2-re vonatkoztatva)

E négy légszennyező képződési folyamata, és optimális aránya
függ a tüzelőberendezés tűzterének kialakításától, a tüzelési rendszertől és az elégetett biomassza fajtájától [13,10,12,14].
A légszennyezés szempontjából is jelentős szerepe van a primer
és szekunder levegő arányának a tüzelési folyamat során, ha az
arányszám kisebb, vagyis nő a szekunder ágon a tűztérbe juttatott
levegő mennyisége kevesebb légszennyező alkotó keletkezik [2].
A szekunder levegő bevezetése akkor hatékony, ha a primer
levegő bevezetésétől térben eltávolodik, tehát ha már az elgázosodott szakaszban kerül sor az utánégetésre (4. ábra) [12].

1. ábra. CO és OGC közötti kapcsolat [10]
PE-m-modern pellet kazán; WC-m-modern faaprítéktüzelésű kazán;
LW-m-modern fatüzelésű kazán; LW-o-régi fatüzelésű kazán;
ST-m-modern fatüzelésű kályha; ST-o-öreg fatüzelésű kályha;
TST-m-modern cserépkályha

Meghatározó a kapcsolat a CO és szilárd légszennyezők között is,
amint azt a 2. ábrán láthatjuk.
Az OGC tartalmazza a PAH vegyületeket is, tehát ha tökéletlen
égés következtében megnő a füstgáz OGC tartalma, akkor megnövekedett mennyiségű PAH vegyületekkel is számolhatunk (3. ábra)
[10]. A kisebb CO képződés melletti tüzelés viszont a NOx képződésének kedvez [11,12].
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4. ábra. A fokozatos pellettüzelés megoldásai [12]
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Woperáné dr. Serédi Á., Szemmelveiszné dr. Hodvogner K.: Légszennyezés csökkentése pellettüzelésnél
Általában, automatizált pellet tüzelés esetén, fa pellet használatakor a légszennyező emissziók kis értékűek. A képződött részecskék
elsősorban szervetlen hamualkotókat tartalmaznak, melyek a pellet
tüzelőanyag illó szervetlen vegyületeiből származnak, ezek közül
legfontosabbak az alkáli fémvegyületek. Az emisszió mértéke nőhet
bizonyos üzemeltetési feltételek változása esetén is, például ha a
kazán kis terheléssel üzemel. Ha rossz minőségű pelletet használunk, a modern tüzelőberendezés hőtechnikai és levegőminőségi
előnye csökken.
Mind a folyamatos, mind a szakaszos adagolású tüzelés esetén
a megfelelő tüzelési technológia alkalmazása hatékonyan csökkenteti a tökéletlen égésből származó emissziót (OGC, CO, PAH).
Ezzel szemben az EC (elemi karbon) emisszió csökkentése nehezebben megvalósítható. Amikor az égési feltételek romlanak a PM
alkotói közül az EC növekszik elsősorban.
Széleskörű nemzetközi kutatások igazolták, hogy a PAH emiszszió érzékenyebb a tüzelési technológia minőségére, mint a többi
légszennyező. A tüzelési technológia fejlesztése tehát, hatással lehet a PAH vegyületek csökkentésére is.
Gyenge minőségű pelletek eltüzelésekor a környezetvédelmi
követelmények szükségessé teszik porleválasztó berendezések alkalmazását a hőhasznosító után. Erre mutat példát az 5. a-b. ábra
[12].

a.

b.

5. ábra. Kétfokozatú levegő bevezetéssel üzemelő serleges és
mozgó rostélyos kazánok ciklonokkal [12]
1-adagoló; 2-alsó rostély vagy serleg; 3-primer levegő;
4-szekunder levegő; 5-utóégető kamra; 6-hőcserélő; 7-ciklon;
8-hamu eltávolító

Összegzés
A folyamatos üzemű pellet kazánok és égők, általában jól szabályozottak és lehetőség van a PM, CO, NOx és OGC emisszió további
csökkentésére a tüzelési technológia változtatásával, pl. a fokozatos tüzelés optimalizálásával.
A másodlagos emisszió csökkentő módszerek, vagyis porleválasztók alkalmazása, hasznosak a háztartási pellet tüzelőberendezések emissziójának csökkentése szempontjából. A porleválasztási
technológiák még fejlesztés alatt állnak a lakossági tüzelőberendezéseknél. Serleges valamint rostély tüzelésnél már kerültek beépítésre kisméretű ciklonok a hőcserélő után.
Az emisszió csökkenthető a meglévő tüzelőberendezésekben is
a tüzelési rendszer megváltoztatása nélkül, a tüzelési technológia
pontos betartásával. Nagy hamutartalmú tüzelőanyagok is használhatók a porleválasztókkal felszerelt készülékekben.
A fogyasztók döntése, hogy megvesznek-e egy porleválasztóval felszerelt drágább tüzelőberendezést, ekkor használhatnak
olcsóbb, rosszabb minőségű tüzelőanyagot, vagy a kevésbé költsé-
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ges, de egy modern porleválasztó nélküli tüzelőberendezést és jó
minőségű tüzelőanyagot választanak. Ezek az alternatívák bővítenék a pellet termelés nyersanyag bázisát, miközben megakadályoznák az emisszió növekedését.
„A kutatómunka a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területén
működő Fenntartható Természeti Erőforrás Gazdálkodás Kiválósági Központ keretén belül készült.”
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Alkoholok kettős tüzelőanyagú diesel motoros
felhasználásának lehetőségei
Dobai Attila
Gépészmérnök MSc hallgató; dobai@energia.bme.hu

A diesel motorok jó hatásfoka és megbízhatósága miatt mind a
közlekedés, mind az energetikai szektor meghatározó szereplői. A szigorodó környezetvédelmi előírások a gyártókat új megoldások bevezetésére ösztönzik, ennek révén az alternatív tüzelőanyagok egyre jobban a figyelem középpontjába kerülnek.
Diesel motorok esetén az alkoholok használata jelenthet megoldást, amit elegyként a diesel tüzelőanyaggal közösen, vagy
a szívóvezetéken keresztül a levegőáramba porlasztva juttathatunk a motorba. Az elmúlt évek kutatásai eredményeiről készített áttekintés bemutatja, hogy az alkoholok kettős tüzelőanyagú diesel motoros felhasználása milyen hatást gyakorol a
motor paramétereire és károsanyag kibocsátására, és e mellett
ismertetésre kerül a BME Energetikai Gépek és Rendszerek
Tanszéken kiépített, az ez irányú kutatási és oktatási célokat
szolgáló mérőrendszer.
*
Diesel engines play a dominant role in transport and energy sector due to their high efficiency and reliability. The increased environmental regulations encourage manufacturers
to introduce new solutions. As a result, the renewable energy
sources will be placed at the center of attention. In case of
diesel engines, use of alcohol could provide an appropriate
solution. This may be realized as a mixture of fuel or can be
fed into the engine by spraying into the air stream through the
aspiration line. The results of research in recent years reveals
that what is the actual impact of use of alcohols in duel-fuel
diesel engines. This is particularly important today due to pollutants emission and engine parameters, so examining these
factors are appropriate. For these purposes has been developed a measuring system which can be able to serve demands
of education and research. The measurements were carried
out BUTE Department of Energy Engineering. With the help
of this system was examined the behavior of dual-fuel diesel
engine.
***
Manapság, a világ közlekedés szektora mind a személy, mind a haszongépjármű kategóriában nagymértékben támaszkodik a diesel
motorral szerelt járművekre, annak jó hatásfoka és megbízhatósága miatt. Azonban, a közlekedési szektor felelős az üvegházhatású
gázok 26%-ért, amelyek a globális felmelegedés fő kiváltó okai [1].
Egyidejűleg a diesel járművek az egyik fő forrásai a levegőben lévő
szilárd szemcse kibocsátásnak [2]. A diesel motorok által a levegőbe kerülő részecskék összetétele nagyon sokrétű, elemi szén,
szerves, szervetlen vegyületek és ionok és különböző nyomelemek
alkotják. Ezek az összetevők mind az emberi egészségre, mind a
környezetre komoly károsító hatást gyakorolnak. Számtalan tanulmány taglalja, hogy ezek a környezetszennyező anyagok légzőszervi, szív és érrendszeri, továbbá neurodegeneratív egészségügyi problémákat okoznak [3-5]. Szintén a közlekedési járművek
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felelősek a nagyvárosok levegőjében található NOx tartalom körülbelül 70-75% százalékáért, amely a szmog és a savas eső egyik
fő kiváltó oka. Ennélfogva nem meglepő, hogy az egyre szigorodó
nemzetközi szabályozás arra törekszik, hogy a diesel motorok fent
említett környezet szennyező káros anyag komponenseit csökkentse [6]. A szabályozásból adódó normák teljesítése arra sarkalja a
gyártókat, hogy komoly forrásokat áldozzanak a különböző emiszszió csökkentő eljárások kifejlesztésére. Ennek köszönhető, hogy
az alternatív és megújuló tüzelőanyagok, mint például biogáz,
biodiesel és különböző alkoholok alkalmazása az elmúlt 10 évben
egyre nagyobb hangsúlyt kap, mivel komoly előrelépést nyújthatnak
az üvegházhatású gázok, részecske és NOx kibocsájtás csökkentésében [7,8].
Mindamellett nem szabad megfeledkeznünk, hogy a fosszilis
források napról napra csökkennek. Különböző becslések látnak
napvilágot a meglévő tartalékok nagyságát illetően, de mind arra
hívja fel a figyelmünket, hogy hosszú távon nem fenntartható a
fosszilis forrásokra épülő energetika, közlekedés [9,10]. Belátható,
hogy az alternatív tüzelőanyagok felhasználása nem csak a káros
anyag emissziók szemszögéből releváns, hanem energiaellátás
biztonsági kérdésekre is megoldást nyújthat.
Az alternatív tüzelőanyagok között az alkoholok az egyik legvonzóbb és legígéretesebb opciók a kimagasló tárolási, rendelkezésre
állási, és kezelési tulajdonságaik miatt. A biogázok kis energiasűrűsége és a biodiesel előállítás vitatott kérdéséi miatt az alkoholok az
egyik fő célpontjai az elmúlt 5 év kutatásainak.
Az alkoholok diesel motorokban való használatára különböző
eljárásokat tudunk alkalmazni. A két legelterjedtebb technika az
elegy képzés és a beporlasztás. Az elegy képzésnél az alkohol már
előre a diesel olajhoz van keverve, amely így együtt kerül befecskendezésre a hengertérbe. Egyes alkoholok esetében (pl. metanol,
és etanol) a stabil elegy létrehozása érdekében különböző additívok
alkalmazása szükséges, mely a keverékarányra nézve határt szab.
A beporlasztásnál az alkoholt egyszerűen a beszívott levegőáramba juttatjuk a szívóvezetéken keresztül karburátor, befecskendező
vagy valamilyen porlasztó alkalmazásával [11]. Ennek a metódusnak az alkalmazásánál látható, hogy nem ütközünk korlátokba az
alkoholmennyiség tekintetében, így akár 80-90% is lehet az alkohol
aránya a teljes tüzelőanyag mennyiségre nézve. Viszont minimálisan a motor felépítésén változtatnunk szükséges, alacsony nyomású befecskendező egységek, külön tüzelőanyag ellátó és tároló
rendszer, szabályozás kiépítését követeli meg. Ezek révén elérhetjük, hogy additívok nélküli, széles tartományban változtatható
arányú kettős tüzelőanyagú üzemet tudjunk megvalósítani, mely a
motor üzemére nagyobb hatást tud gyakorolni.
A továbbiakban a beporlasztásos technikával ellátott kettős tüzelőanyagú diesel motorokra fokuszálok. Az elmúlt évek kutatásaiból készített áttekintés bemutatja, hogy az alkoholok ily módon való
felhasználása milyen hatást gyakorol a diesel motorok hatásfokára
és károsanyag kibocsátására
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Dobai A.: Alkoholok kettős tüzelőanyagú diesel motoros felhasználásának lehetőségei
Alkoholok, mint kiegészítő tüzelőanyagok diesel
motorokban
Az alkoholok belsőégésű motorokban való felhasználása nem új keletű. Ezen tüzelőanyagok már kisebb-nagyobb megszakításokkal a
belsőégésű motorok feltalálása óta használatosak. Az etanolt, mint
elsődleges tüzelőanyagot először kereskedelmi forgalomban Henry
Ford által tervezett T Modelleknél alkalmazták 1908-ban. Mint alternatív tüzelőanyag az 1970-es olajválság idején kezdték emlegetni
[12]. Azonban, az uralkodó tüzelőanyaggá a fosszilis tüzelőanyagok váltak, a motorok könnyebb kezelhetőségéből, működtetéséből
és a fosszilis tüzelőanyagok nagy kínálatából és elérhetőségéből
adódóan. Viszont az alkohollal összevetve a fosszilis tüzelőanyagoknak több hátránya is felfedezhető, mint az alacsonyabb oktán
szám és az összetételből adódó nagyobb toxikus károsanyag keletkezés [13]. Ennek is köszönhetően az alkoholok az utóbbi időben világszerte a figyelem középpontjába kerültek, mint kiegészítő
tüzelőanyagok.

Alkoholok fizikai, kémiai tulajdonságai
Az alkoholok, vagyis a metanol és az etanol életképes alternatív tüzelőanyagai a belsőégésű motoroknak. Az alkoholok rendelkeznek
néhány hatásos tulajdonsággal, amely tökéletesíteni tudja az égési
folyamatot, és csökkenteni a szilárd szennyezők kibocsátását. Ezek
az alábbiak:
• Az alkoholok alacsonyabb viszkozitásúak a dieselnél, ennek
következtében alacsonyabb porlasztási nyomás esetén is
jobb, gyorsabb keveredés érhető el.
• A magas oxigéntartalomnak, az alacsonyabb elméleti szükséges levegőmennyiségnek, a magas hidrogén-szén aránynak köszönhetően a szilárd szennyezők kibocsátása minimális.
• A magasabb párolgáshőnek köszönhető szívóütemben jelentkező hűtűhatásból kifolyólag a hengertérbe jutó töltetmennyisége növekszik, és a kompresszió véghőmérséklete
csökken.
• Magas lángterjedési sebesség csökkenti az égéshez szükséges időt, ami a termikus hatásfokot növeli.
1. táblázat. Vizsgált tüzelőanyagok tulajdonságai
Tulajdonság

Diesel

Etanol

Metanol
C2H5OH

C10H22 - C15H32

CH3OH

Fűtőérték (MJ/kg)

42,5

27

20,1

Párolgáshő (kJ/kg)

260

725,4

920,7

Sűrűség 20 °C-on (kg/m3)

840

790

796

Elméleti levegő szükséglet

14,7

9

6,4

Öngyulladási hőmérséklet (°C)

316

434

470

Cetán szám

51

8

<5

Kémia formula

Metanol
Metanol (CH3OH) a legegyszerűbb alkohol, átlátszó, színtelen, illékony, jellegzetes szagú folyadék. Előállítása történhet cellulóz tartalmú anyagokból pirolízissel és desztillációval, de manapság legelterjedtebben CO és H2 gázok katalizátor mellett zajló egyesítésből
nyerik. Az előbb leírt szintézis reakció alapanyaga bármely fosszilis energiahordozóból előállítható. Gyakran alkalmazott technika a
földgáz gőzreformálása, de szénelgázosítás is bevett eljárás [14].
A metanol motorikus felhasználása esetén a magas oktánszámából következően nagyobb termikus hatásfok érhető el és az
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összetételéből adódóan – oxigén tartalom - kisebb a részecske
kibocsátás. Az alacsonyabb fűtőértékből fakadóan viszont az energiatartalma, energiasűrűsége kisebb, mint a fosszilis tüzelőanyagoké.

Etanol
Az etanol megújuló tüzelőanyagnak számítanak melyek különböző
forrásból előállíthatóak. Az etanol képzése anaerob környezetben
erjesztőgomba segítségével történik, ez az ún. fermentációs folyamat. A szükséges cukrot közvetlenül nagy cukortartalmú növényekből (cukornád, cukorrépa), vagy hidrolízis révén cellulózból és
keményítőből nyerhetjük. Az alapanyag változatosságából adódóan
az etanol készítéshez számos folyamat hulladékát lehet hasznosítani, például papírhulladék, faapríték, kommunális hulladék egy
része, de ezek mellett mezőgazdasági hulladék, vagy energianövények is megfelelőek erre a célra [15].
Az etanol szén, hidrogén és oxigén molekulákból épül del. Két
darab szén atomot tartalmaz CH3CH2OH felépítésben, összetételében egyezik a di-metil-észterrel. Teljes mértékben elegyíthető
vízzel. A motorokban való felhasználás szempontjából hátrányos,
hogy nagyon korrozív, főleg az alumíniummal és a rézzel lép reakcióba. A gumi alkatrészek szintén behatásnak vannak kitéve, ezeket
érdemes flourcarbon tömítésre cserélni. [16] Előnye, hogy a magasabb oktánszámból fakadóan nagyobb kompresszióviszonyt tud
elviselni, ami a motor teljesítménynövekedésében mutatkozik meg.
A magasabb öngyulladási hőmérsékletet miatt a tárolása és szállítása biztonságosabb a diesel tüzelőanyaghoz képest.

Alkoholok hatása a kettős tüzelőanyagú diesel
motorok üzemi paramétereire
Fajlagos tüzelőanyag fogyasztás
Ajav és társai [17] módosított kompresszió gyújtású motort vizsgáltak szívócsőbe fecskendezett etanol alkalmazásával. A motor
viselkedését két állapotban vizsgálták, az elsőben a beszívott levegő hőmérséklete környezeti, 20 °C volt a beporlasztás előtt, még a
második kísérletsorozatnál 50 °C előmelegítve vezették a motorba.
A szerzők eredményei azt mutatják, hogy a levegő előmelegítésnek
nem volt hatása a fajlagos tüzelőanyag fogyasztásra, viszont ennek
értéke csökkent a nagyobb terhelések irányában, amit a növekvő
effektív teljesítménnyel tudtak magyarázni. Tsang és társai [18]
4 hengeres szívó diesel motoron hajtottak végre kísérleteket etanol
beporlasztás alkalmazása mellett. Az 5-10-15-20% etanol energia
tartalom bevitel mellett vették fel a mérési pontjaikat. Az eredményeik azt mutatják, hogy az eredeti diesel üzem mellett jelentkező fajlagos fogyasztáshoz képes minden esetben nagyobb értéket
mértek etanol alkalmazása esetén és ez az érték az etanol arányának növekedésével nőtt. A mért fajlagos fogyasztás 10% és 20%
etanol energia részarány mellett 0,7 MPa középnyomás esetén 7%
és 9%-kal növekedett a diesel üzemhez képest. Zhang és társai
[19] is elemezték különböző alkoholok fajlagos fogyasztásra gyakorolt hatását. Teljes terhelés mellett 1800 1/perc fordulaton folytattak
kísérleteket. Az eredményeik azt mutatták, hogy beporlasztott etanol részarányának növelése növekvő fajlagos fogyasztáshoz vezettek és metanol használata esetén ez még nagyobb mértékű volt.
További kutatások [20,21] eredményei is a fent leírtakat támasztják alá. Általánosságban levonható, hogy alkoholok alkalmazása esetén a fajlagos fogyasztás értéke növekszik, ugyanis az
alkoholok fűtőértéke alacsonyabb a diesel tüzelőanyaghoz képest,
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így ugyanakkora teljesítményszint megvalósításához nagyobb bevitt tüzelőanyag áram szükséges.

Termikus hatásfok
Cheng [22] és társai 10%, 20% és 30% metanol beporlasztás hatását vizsgálták a termikus hatásfokra vonatkoztatva. A vizsgálatukat 1800 1/perc állandó fordulatszám és 5 különböző terhelési
állapoton folyatatták le, ahol az összehasonlítás alapja az állandó
effektív középnyomás volt. Azt tapasztalták, hogy a metanol beporlasztás alacsony terhelések esetén a termikus hatásfok romlásához vezet, viszont nagyobb terhelések esetén a termikus hatásfok
növekszik a tiszta diesel üzemhez képest. Alacsony terhelésen a
metanol beporlasztás arányának növelésével a hatásfok csökken,
melynek mértéke 13% volt. Közepes és nagy terhelések esetén a
metanol arányának változtatása nem okozott szignifikáns változást
a termikus hatásfokra nézve. Hasonló felépítés mellett vizsgálatokat folyatattak metanol beporlasztással, amikor az alap tüzelőanyag
biodiesel volt. Ezek az eredmények azt mutatták, hogy a teljes terhelés tartományában javul a motor hatásfoka, melynek maximuma
39,6% volt 10% metanol arány mellett.
Zhang [23] és társai soros 4 hengeres diesel motoron folytattak kísérleteket 10, 20, és 30%-os metanol részarány alkalmazása
mellett, ahol a referencia euro V-ös 10 ppm kéntartalmú diesel tüzelőanyag volt. A mérési pontjaikat 1800 1/min állandó fordulatszám
mellett öt különböző terhelési állapotban vették fel. Eredményeik
azt mutatták, hogy alacsony terhelésnél a beporlasztás negatív
hatással van a termikus hatásfokra, a részarány növelése ezen a
terhelésen a hatásfok csökkenését fokozza. A termikus hatásfok
11,2%-kal csökkent 0,08 MPa középnyomásnál, 6,4%-kal 0,19 MPa
és 5,35%-kal 0,38 MPa terhelési állapotokban. Viszont nagy terhelés esetén (0,58 MPa és 0,7 MPa) mellett olyan 2%-os növekedés
volt megfigyelhető.
Houser [24] és társai 5.7 literes V-8-as Oldsmobile diesel motorokban hajtottak végre metanol beporlasztásos vizsgálatokat,
magas metanol arány mellett (több mint 40%). Alacsony terhelés
mellett (25%, 50%) a termikus hatásfok jelentős csökkenését tapasztalták, azonban nagy terhelésen (75%, 100%) hatásfok növekedés volt megfigyelhető a teljes fordulatszám tartományon.
Tsang és társai [18] és Abu-Qudais és társai [25] etanol beporlasztásának hatását vizsgálták és a fent leírtakhoz hasonló eredményhez jutottak, miszerint alacsony terhelési állapotoknál 5-10%
hatásfok csökkenés figyelhető meg, de nagy terhelések esetén
1-3%-os hatásfok javulást eredményez a másodlagos tüzelőanyag.
A fentiek magyarázatának vehetjük, hogy alacsony terhelésen
nagy légfelesleg miatt az alkohol égési sebessége csökken, míg
a nagy párolgáshő miatt a henger hidegebb, így az égési folyamat
lassul, ami hatásfokcsökkenést eredményez. Nagy terheléseken
viszont a homogén levegő alkohol keverék nagy sebességgel tud
égni, e mellett az alkohol alacsony cetánszáma nagyobb gyulladási
késedelmet okoz. Ennek hatására előkevert égési szakasz mértéke
növekszik, az égési folyamat gyorsul, ami nagyobb termikus hatásfokot indukál.

Emissziós komponensek
NOX emisszió
A diesel motorok káros anyag kibocsátásának egyik leginkább problémás komponense a NOx emisszió a részecske kibocsátás mellett.
Az alkohol beporlasztással végzett vizsgálatok eltérő eredmények-
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ről számolnak be, így egyértelműen nem mondhatjuk ki, hogy a
diesel motorok NOx kibocsátásának csökkentésére megoldást jelenthet az alkoholok kettős tüzelése, viszont sok kutatás ezt erősíti.
Zhang és társai [26] azt tapasztalták, hogy metanol beporlasztás hatására az NOx emisszió miden aránynál csökkent az eredeti
diesel üzemhez képest. Az metanol részarány növelése adott terhelési állapotban a NOx kibocsátás növekedését vonta maga után,
míg a terhelés növelése azonos metanol arányoknál az NOx mértékét csökkenti, nagyobb terheléseknél akár 15-20% csökkenés is
realizálható volt. Cheng és társai [22] által lefolytatott kísérletek egy
részről megerősítik Zhang és társai eredményeit, a kutatásuk szerint a NOx emisszió csökken metanol beporlasztásának hatására,
viszont ők azt tapasztalták, hogy ez a kibocsátás növekszik a motor
nagyobb terhelési állapotaiban. Mérési eredmények alapján a metanol részarányának növelése az NOx emisszió értékének csökkenését váltja ki, áltagosan 6%, 9% és 11% csökkenést figyeltek meg
10%, 20% és 30% metanol arányoknál. Houser [24] és társai eredményei ezt erősítik, méréseik során a kibocsátás mértéke csökkent
a beporlasztott metanol arányának növelésével.
Etanol esetén nem számolhatunk be ennyire kecsegtető eredményekről. Ajav és társai [17] egy módosított kompresszió gyújtású
motoron végeztek kísérleteket különböző terheléseken etanol beporlasztás megvalósításával. Azt tapasztalták, hogy az NOx kibocsátás
0,4% nőtt a diesel üzemhez képest, viszont ha előmelegített etanolt
használtak, akkor 0,7%-kal csökkent az emisszió. Chauhan és társai
[27] szintén etanol beporlasztásos kísérleteket folytatott. Eredményeik azt mutatják, hogy minden terhelési állapotnál egy bizonyos
etanol arányig csökken az NOx emisszió, viszont a felett ez növekedni kezd. 20%-os terhelésnél 22%-os arány mellett, míg 70%-os
terhelésnél 16%-os arány mellett mérték az emissziós minimumot.
A fent bemutatott, néhol ellentmondásos eredmények az alkoholok beporlasztásának két eltérő hatásával magyarázható. Míg
az alkoholok nagy párolgáshőjének hőelvonó hatása alacsonyabb
hőmérsékletű kiinduló és égési körülményeket biztosítanak, addig
az alacsony cetánszámukból fakadóan a gyulladási késedelmet
növelik. Az NOx kibocsátás a két hatás eredőjeként alakul, ha a hűtőhatás erősebben érvényesül, akkor csökkenhet, míg ha nagyon
megnövekszik az előkevert égési szakasz aránya, akkor a kibocsátás növekedését tapasztalhatjuk.

CO és THC emisszió

A CO és THC kibocsátásra az irodalomban fellelt kutatások egybehangzóan azt mutatják, hogy az alkoholok hőelvonó hatásából következő alacsonyabb égési hőmérséklet negatív hatást gyakorol, ezen
komponensek kibocsátása megnövekszi, mivel a reakciók befagynak.
Zhang és tásai [26] által lefolytatott mérések esetén egyértelműen látszik, hogy az alkohol arányának növelése jelentősen növeli a
CO emissziót, ami viszont nagyobb terhelések esetén némi csökkenő tendenciát mutat. A teljesítményre fajlagosított CO kibocsátás 0,13 MPa középnyomásnál 7,8 g/kWh-ról 35,4 g/kWh-ra, míg
0,63 MPa középnyomás esetén 1,0 g/kWh-ról 6,2 g/kWh-ra növekedett 30%-os metanol részaránynál. Tsang és társai [18] szintén
növekedő CO emisszióról számolnak be etanol beporlasztás alkalmazása mellett. Alacsony terhelésen (0,08 MPa) 1,3 szoros, míg
nagy terhelésen (0,7 MPa) 1,8 szoros volt az emisszió növekedés
az diesel üzemhez képest.
A THC emisszió esetében még negatívabbak a mért eredmények. Zhang és társainak [26] vizsgálatai világosan mutatják, hogy
metanol beporlasztása egyértelműen a THC kibocsátás növekedé-
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sével jár, a részarány növelésével a THC emisszió növekszik, míg
a terhelés növekedésével valamelyest csökken azonos részarányoknál vizsgálódva. A konkrét eredmények alacsony terhelésen
olyan 10 szeres, még magas terhelésen olyan 3 szoros növekmény
mutattak. Abu-Qudais és társai [25] mérési eredményeiből látható,
hogy a növekvő fordulatszám szintén negatívan hat a THC kibocsátásra, egyes munkapontokban 36%-os növekedés volt realizálható
a diesel üzemhez képest.

Részecske emisszió
Alkoholok beporlasztása a legszignifikánsabb pozitív hatást a részecske kibocsátásra gyakorol. A kutatások egyöntetűen bizonyítják [18,22,23,26], hogy a magas oxigéntartalmú alkoholok a diesel
égés során jelentkező részecskeképződést gátolják, így a kibocsátást 20-50%-al csökkenteni képesek. Ez nagyobb gyulladási késedelemből következő jobb keveredés, és rövidebb diffúziós égési
szakasszal magyarázható.

Kutatási lehetőségek a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetemen
A BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszéken kialakításra
került egy, az eddig taglalt porlasztásos kettős tüzelőanyagú diesel
motoros mérések lefolytatására alkalmas rendszer, ami az 1. ábrán
látható.

A mérőrendszer tartalmazza mindazokat az elemeket, ami
révén a különböző alternatív tüzelőanyagok a motor paraméterire gyakorolt hatásai teljes körűen meghatározhatóak. A rendszer
alapját IVECO AIFO 2,9 literes, közvetlen befecskendezésű szívódiesel motor látja el. A motor elosztó rendszerű adagolószivattyús
befecskendező rendszerrel rendelkezik, viszont nagy előnye, hogy
az égéstér kialakítása, alapelvét tekintve, a ma készülő, korszerű
diesel motorokéval egyezik meg, ennek köszönhetően a vizsgálatok mérvadóak a modern motorokra nézve is. A rendszeren kutatási
munka mellett, oktatási feladatok is elláthatóak, így ösztönözve a
hallgatókat ezen terület megismerésére.
A mérőrendszer része egy komplex indikáló rendszer, ami nem
csak az első hengerben uralkodó nyomás mérésére alkalmas, hanem lehetőség van a befecskendező csőben kialakuló nyomás
mérésére is. A Tanszéki kollégák által kialakított szoftvercsomag
segítségével hatékonyan meg lehet határozni a hőfelszabadulást,
és így megfigyelni az alkohol tüzelőanyag hatását az égési folyamatra.
A mérőrendszer magas szintű számítógépes adatgyűjtéssel és
adatfeldolgozással rendelkezik. Ez a rendszer integrálja a Tanszéken
eddig is meglévő HORIBA emisszió mérőrendszert, az AVL 415-ös
FSN mérési módszerű füstölés mérőt és a két tüzelőanyag fogyasztás mérő rendszert. További célom a mérőrendszer tovább fejlesztése egy AVL gyártmányú opaciméterrel, valamint további részecske

1. ábra. [28] – Motor mérőrendszerének felépítése
1 – motor, 2 – puffertartály, 3- légtömegáram mérő, 4 – légszűrő, 5- diesel befecskendező, 6 – tüzelőanyag nyomás mérő szenzor, 7 - adagoló
szivattyú, 8 – diesel tüzelőanyag árammérő, 9 – tüzelőanyag tartály, 10 alkohol befecskendező, 11 – nyomás távadó, 12 – tüzelőanyag szivattyú,
13 - PI Szabályozó, 14 – szűrő, 15 – mérleg, 16 – tartály, 17 – hőmérő szenzor, 18- piezoelektromos nyomás szenzor, 20 – töltéserősítő, 21 –
A/D, D/A átalakító, 22 – PC, 23 – mitaelőkészítő, 24 – emisszió mérőtorony, 25 - füstölésmérő
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kibocsátás mérő berendezésekkel. Tervezzük különböző füstgáz utókezelő rendszerek beépítést és tesztelését. Az mérések lehetőséget
teremtenek a munkafolyama és az égési folyamata modellezésére és
az eredmények validálására is, amely szintén kutatási célom.

[7]

Összefoglalás

[9]

A szigorordó emissziós normák és az egyre fogyó konvencionális
tüzelőanyag tartalékok arra ösztönzik a gyártókat, hogy az alternatív megoldásokat keressék, új irányok felé nyissanak. Egyik irányt
a belső égésű motorok minél nagyobb arányú kiszorítása, leváltása
jelenti, ahogy azt az utóbbi évek egyre nagyobb részarányt nyerő elektromos hajtásrendszerei mutatják a közlekedésben. Másik
megoldásként a jelenlegi belsőégésű technológiák továbbfejlesztése és alternatív tüzelőanyag alkalmazása jelentheti.
Az alternatív tüzelőanyagok közül egyik legígéretesebb megoldást az alkoholok mutatják, amelyek különböző arányú keverék
formájában már jelenleg is közforgalomban kaphatóak (pl. E85). Az
alkoholok diesel motorokban való felhasználásának leghatékonyabb
módja a beporlasztásos technika, mikor is az alkohol tüzelőanyagot a
szívócsőbe fecskendezzük. Az alkoholok jótékony hatás fejtenek ki a
diesel égési folyamara, mely révén a diesel motorokra jellemző NOx
és részecske kibocsátás csökkenthető. Természetesen negatív hatásokkal is számolnunk kell, a motor fajlagos fogyasztása növekszik,
hatásfoka bizonyos terheléseken csökkenhet, CO és THC emiszsziója megnő. Ennek ellenére elmondható, hogy komoly lehetőség
mutatkozik kettős tüzelőanyagú diesel motorok felhasználásában,
amelyet a nagyszámú kutatás is bizonyít. A potenciál megvan, kutatási, optimalizációs lehetőségeket rejlenek a technikában, a kérdés
az, hogy milyen irányt vesz a fejlesztés az elkövetkezendő években.
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ATO M E N E R G IA

Paks II. beruházás −
zöld utat kapott a magyar szakemberek álma
Hárfás Zsolt
okl. gépészmérnök, harfas.zsolt@gmail.com

A magyar szakemberek több évtizedes álma válik valóra azzal,
hogy az Európai Bizottság lezárta a 2015 novemberében indított kötelezettségszegési eljárást Paks II. ügyében és még ebben a hónapban az utolsó akadály is elhárulhat a két új blokk
építése elől. Reális esély van tehát arra, hogy 2018-ban elkezdődhessen az évszázad magyar beruházása, a Paks II. atomerőmű építése.
*
The Hungarian specialists’ long term dream has come true after
the European Commission closed the infringement proceedings launched in 2015 in the case of the Paks II nuclear project,
meaning that the last impediment has now been removed from
the building of the two new blocks. There is now a real chance
that the Hungarian project of the century, the construction of
Paks II, will begin in 2018.
***
Ennek eredményeként 2025-ben, illetve 2026-ban két új, 1200 MW
teljesítményű blokk állhat üzembe, ezáltal szavatolva Magyarország biztonságos villamosenergia-ellátásának fenntartását gyermekeink és unokáink számára is. A Brüsszeli zöld jelzés nyomán
érdemes áttekinteni nemcsak a paksi projekt előzményeit, hanem a
technológiát kulcsra készen szállító, az atomenergetika terén világelső Roszatom orosz állami atomenergetikai vállalat legújabb fejlesztéseit is, amelyeket a Nukleáris Világszövetség (WNA) mellett
amerikai energetikai folyóiratok díjakkal ismertek el.

Régi álom Paks II.

Idén lesz ötven éve, hogy 1966. december 28-án aláírták a szovjet-magyar szerződést, amely alapján megépülhetett Pakson a
négy VVER-440 típusú reaktor, amelyeket 1982 és 1987 között
helyeztek üzembe. A paksi atomerőmű villamos összteljesítménye
a 440 MW-os blokkok teljesítményének 500 MW-ra emelése után
ma 2000 MW. A blokkok így a hazai villamosenergia-termelés több
mint 50 százalékát termelik meg, ezért kulcsfontosságúak a biztonságos és megfizethető árú hazai villamosenergia-ellátás biztosítása szempontjából. A hazai atomenergetika stratégiai jelentőségét
jelzi a meglévő blokkok üzemidejének 20 évvel történő meghoszszabbítása is. Az első két blokk már megkapta az Országos Atomenergia Hivatal engedélyét a húszéves üzemidő-hosszabbításra,
ezért azok 2032-ig, illetve 2034-ig üzemelhetnek. A 3. blokk esetében a döntés idén decemberben, a 4-es blokk esetében pedig
jövőre várható.
Magyarországon a paksi atomerőmű kapacitásának fenntartása mindig is kulcskérdés volt az energetikai szakemberek körében.
A magyarországi villamosenergia-igények hosszú távú és biztonságos kielégítése érdekében a négy, jelenleg üzemelő paksi blokk
átadása előtt és az után is napirendre került az új blokkok építése.
Ezek a tervek alapvetően egy, vagy két új blokk építéséről szóltak,
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de végül nem valósulhattak meg. Az elmúlt években, ahogy körvonalazódott a paksi atomerőmű üzemidejének vége, egyre intenzívebbé vált a hazai szakemberek körében a gondolkozás, hogy
miként lehetne fenntartani az atomenergia részesedését a hazai
villamosenergia-ellátásban, hiszen az olcsó, megbízhatóan és folyamatosan rendelkezésre álló, szén-dioxid kibocsátástól mentes
atomerőmű által termelt villamos energiára húsz év múlva éppúgy
szüksége lesz az országnak, mint ma. A magyarországi adottságok
mellett és technológia mai fejlettségi szintjén ugyanis nincs más
megoldás, egyszerűen nincs alternatívája az atomenergia rendszerben tartásának.

Első mérföldkő

A paksi atomerőmű kapacitásának a jelenlegi blokkok meghoszszabbított üzemidején túli fenntartását illetően a fordulat 2008 áprilisában következett be, hiszen az MVM akkori vezérigazgatója tájékoztatta az illetékes minisztert, hogy az ÁPV Rt. vezérigazgatója a
pénzügyminiszter kezdeményezésére 2007. elején felkérte az MVM
Zrt.-t az atomerőművi villamosenergia-termelés bővítésének a vizsgálatára. Ennek érdekében az MVM Csoport 2007. július 31-én projektet alapított azzal a céllal, hogy foglalja rendszerbe, indítsa meg
és vigye végig azokat a teendőket, amelyek támogatják a Kormányt
az Atomtörvény 7.§ (2) szerinti parlamenti előzetes elvi hozzájárulás elnyerésében. A projekt Teller Ede, a világhírű magyar származású amerikai atomfizikus nevét kapta. Teller sokat tett a reaktorok
biztonságáért, és élete végéig nagy rokonszenvvel figyelte a paksi
atomerőmű működését, mindenkinek meggyőződéssel ajánlva a
nukleáris energetikát.
A fentiekre tekintettel 2008. áprilisától megkezdődött a döntéselőkészítő szakmai és jogalkotói munka, amely az országgyűlési
határozat meghozatalának elengedhetetlen feltétele volt. 2009
februárjában felgyorsultak az események, ezért az országgyűlési döntés meghozatala érdekében el kellett készíteni a kormány
számára az új nukleáris kapacitás építésével kapcsolatos részletes, szakmai előterjesztést és országgyűlési határozati javaslatot.
A paksi atomerőmű telephelyén létesítendő új nukleáris blokk(ok)kal
kapcsolatos előterjesztést a 2009. március 11-ei kormányülés elfogadta. 2009. március 30-án pedig a magyar Országgyűlés 330 igen
(MSZP 180, Fidesz 109, KDNP 19, SZDSZ 15, független 7), 6 nem,
7 tartózkodás mellett elfogadta a paksi atomerőmű telephelyén az
új atomerőművi blokk(ok) létesítésének előkészítését szolgáló tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes, elvi hozzájárulás
megadásáról szóló H/9173. számú OGY határozati javaslatot.
2009-ben a kormányzati elképzelésekben, a finanszírozási
technikák vizsgálatában még az szerepelt, hogy az új blokk(ok)
megépítése érdekében szükség lehet a projekttársaság kisebbségi
részvénycsomagjának (maximum 49%) stratégiai befektetők részérére történő értékesítése. Ez azt jelentette, hogy az új blokk(ok) 49
százalék erejéig külföldi tulajdonba kerülhettek volna.
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Második mérföldkő

A 2010-es választásokat követően a második Orbán-kormány kiemelt feladatának tekintette a hazai energetika fenntartható jövőjét megalapozó Nemzeti Energiastratégia megalkotását és az Országgyűlés általi elfogadását. Ezért az új blokkok megépítésével
kapcsolatos újabb mérföldkőnek a 2011 végén a parlament által
elfogadott Nemzeti Energiastratégia tekinthető, hiszen ez a stratégiai dokumentum már egyértelmű és mindenki számára világos
utat jelölt ki Magyarország nukleáris kapacitásának jövőbeli várható
alakulásával, azaz a két új blokk építésével kapcsolatban. A stratégia megalkotása során a kormány széleskörű, nyilvános szakmai
és társadalmi egyeztetést is folytatott, ezért a stratégiai dokumentumba az ipari, a tudományos, a szakmai és társadalmi szervezetek véleménye is beépült. A stratégiai dokumentumhoz környezeti
értékelés és gazdasági hatáselemzés is készült, amelyek szintén
véleményezhetőek voltak. Hazánk alapvető stratégiai, nemzeti érdekeként és elvárásaként pedig már akkor megfogalmazódott az,
hogy az új blokkoknak a megépítésüket követően 100 százalékos
állami tulajdonban kell maradniuk.
Magyarország nukleáris kapacitásainak várható alakulása az
orosz-magyar szerződésnek megfelelő VVER-1200 típusú blokk
figyelembe vételével

1. ábra. Magyarország nukleáris kapacitásainak várható alakulása
az orosz-magyar szerződésnek megfelelő VVER-1200 típusú blokk
figyelembe vételével

Fentiekből is látható, hogy Magyarországon az új nukleáris blokkok építésének kérdése nem előzmény nélküli, hanem egy sokéves
döntés-előkészítő munkára vezethető vissza. A stratégiai dokumentumban már az szerepelt, hogy a tervek szerint a paksi 5-ös blokk
2025-ig, Paks 6. pedig legkésőbb 2030-ig kereskedelmi üzembe fog
állni. Hosszú távon gondolkozva azt is számításba kell venni, hogy
a jelenleg működő paksi blokkokat a 20 éves üzemidő-hosszabbítást is beleszámítva 2032-37 között le kell állítani, azaz 2037-ig
rendszerszinten 2000 MW kapacitás esik ki a termelésből, amelyet
valamilyen forrásból mindenképpen pótolni kell. A két új blokk nélkül
ugyanis tovább növekedne az import részaránya, amely éves szinten jelenleg mintegy 30 százalék.

Harmadik mérföldkő - marad a jól bevált orosz technológia

Ennek előzménye, hogy 2014. január 14-én a magyarországi energetika jövőjét alapvetően meghatározó esemény történt, hiszen
Magyarország és az Oroszországi Föderáció között megállapodás
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született a nukleáris energia békés célú felhasználásáról, azaz két
új, orosz 3+ generációs, VVER típusú, egyenként 1200 MW teljesítményű nukleáris blokk építéséről. Az orosz fél a beruházáshoz 10
milliárd eurót biztosít hitelként, valamint Magyarország egy kivételes − más szállítók által egyáltalán nem biztosított − lehetőséghez is
jut, hiszen a megállapodás értelmében 40 százalékos a magyar beszállítói részarány elérésre kell törekedni a projektben. A finanszírozási szerződés mellett 2014 végén az MVM Paks II. Atomerőmű
Fejlesztő Zrt. és a Roszatom fővállalkozója, a NIAEP-ASE vállalat
megkötötte az úgynevezett EPC szerződést a Paks II. atomerőmű
tervezéséről, a beszerzésekről és a kivitelezésről. Emellett további
két szerződés született az orosz féllel az üzemanyag-ellátással, valamint az üzemeltetéssel és karbantartással kapcsolatban.
A negyedik, szintén rendkívül fontos mérföldkő Európai Bizottság
2016. november 17-ei értesítése, amelyben azt a tájékoztatást adta,
hogy a Bizottság lezárta a 2015 novemberében elindított kötelezettségszegési eljárást Magyarországgal szemben a Paks II projekttel
kapcsolatban. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentetése szerint az Európai Bizottság megállapította, „hogy Magyarország nem sértette meg a közbeszerzési irányelvet a szerződés megkötésével. Magyarországnak nemcsak joga volt arra, hogy
Oroszországgal megállapodjon, hanem arra is joga volt, hogy olyan
szerződést kössön, amely a közbeszerzési irányelvet részben figyelmen kívül hagyja tekintettel arra, hogy műszaki determináció van.
Az Európai Unió területén megvalósuló, orosz technológiával épülő
magyar atomenergetikai beruházás minden szempontból megfelel az
európai biztonsági és műszaki követelményeknek.” A hónap végéig
az utolsó, tiltott állami támogatást vizsgáló eljárás végeztével tehát
pont kerülhet az uniós eljárások végére és 2018-ban megkezdődhet
az évszázad magyar beruházásának megvalósítása.
Magyarország a 2014. január 14-i orosz-magyar államközi szerződés aláírásával újra az orosz technológia mellett tette le a voksát.
Ebben az összefüggésben fontos fejlemény, hogy a majdani Paks
II. atomerőműben is üzemelő típus, a VVER-1200-as blokk első példánya 2016. október 26-án a világ első 3+ generációs blokkjaként
megkezdte a termelést az oroszországi Novovoronyezsben.

Piacvezető Roszatom

Nem véletlenül esett Magyarország választása az orosz technológiára. Oroszország ma a világ vezető hatalma az atomenergetikában. A Nukleáris Világszövetség mellett a Power Engineering
amerikai energetikai ipari magazin is elismerte az orosz fejlesztéseket. A 2014. év projektjeinek az iráni Buserben és az indiai
Kudankulamban orosz közreműködéssel épült atomerőműveket választotta a lap, amelyek a tekintélyes folyóirat szerint tükrözik a világ
energetikai fejlődési irányát, megállapítva, hogy ez a technológia
a leghatékonyabb és a legtisztább energiatermelési mód létrehozását teszi lehetővé. 2016. november 1-én az Amerikai Egyesült
Államok első számú, a témában az egyik legbefolyásosabbnak
számító nemzetközi energetikai folyóirata, a POWER magazin az
atomerőművek kategóriában díjazta a Belojarszki Atomerőmű új,
BN-800 típusú, a világ legnagyobb teljesítményű üzemelő gyorsneutronos reaktorát, az amerikai Peach Bottom és a kínai Ningde
atomerőmű mellett. A magazin olyan projekteket ismert el, amelyek
különböző helyszíneken, politikailag és gazdaságilag egymástól
eltérő környezetben létesültek, de egyedi megoldásaikkal képesek
választ adni a globális kihívásokra. A zsűri indoklásában külön is
megállapította, hogy Oroszország a kezdetektől fogva elkötelezett
a gyorsneutronos technológia fejlesztésében, hiszen zárni kívánja
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a nukleáris üzemanyag-ciklust, újrafeldolgozva a kiégett fűtőelemeket, csökkentve a fegyver tisztaságú plutónium mennyiségét, valamint a végleges elhelyezésre kerülő hulladékok mennyiségét.
A hosszú évtizedek alatt felhalmozott orosz nukleáris tudás és
folyamatos fejlesztések eredményeként a Roszatom hónapról-hónapra növeli megrendelés állományát, ezáltal igazolva az orosz
technológia piacérettségét, versenyképességét, megbízhatóságát
és biztonságosságát. Az orosz állami atomenergetikai konszern a
következő tíz évre szóló állományát 2016 végéig 136 milliárd dollárra készül növelni. Az atomkonszern a külföldi szerződéseinek
számát 2010 és 2016 között majdnem megháromszorozta. A 2016.
október végi állapot szerint a Roszatom világelső a megrendeléseket tekintve. Külföldön 13 országban 36 új nukleáris blokk építésére van szerződése, megrendelése, szándéknyilatkozata, de az
építendő orosz tervezésű reaktorok száma folyamatosan növekszik
az egyes országokkal való tárgyalások nyomán, hiszen egyre több
ország kíván belépni az atomenergiát használók klubjába. Oroszországban jelenleg 8 blokk épül. Beszédes adat az is, amely szerint
a Roszatom 2030-ig a megrendelés állományát mintegy 90 blokkra
kívánja növelni. A Roszatom − versenytársaitól eltérően − az elmúlt
6 évben, 2010-2016 között összesen 8 blokkot épített, és adott át
Oroszországban, illetve külföldön, azaz évi több mint 1 blokk készült el és kezdte meg a kereskedelmi üzemét. Az idei év az új
blokkok üzembe állítása szempontjából különösen érdekes, hiszen
ebben az évben három orosz gyártású blokk is megkezdte az üzemet: Novovoronyezs II-1, az indai Kudankulam-2, valamint a BN800 típusú gyorsneutronos reaktor Belojarszkban.

•
•
•
•
•
•

szándéknyilatkozata – ezek a projektek a megvalósítás különböző szakaszaiban vannak;
globálisan második az urántartalékok, és harmadik a kitermelés vonatkozásában;
a világon az urándúsítási kapacitás 36 százalékával rendelkezik;
17 százalékos a részaránya a nukleáris üzemanyag piacain;
világelső a gyorsneutronos technológiák fejlesztésében és
üzemeltetésében;
a cég üzemelteti az világ egyetlen atommeghajtású jégtörő
flottáját;
széleskörű kutatás-fejlesztést folytat az atomenergetika és
kapcsolódó technológiák tekintetében.

2016 – megkezdte a kereskedelmi üzemét az első
VVER-1200 típusú reaktor
A világ első, 3+ generációs, VVER-1200 típusú nukleáris blokkja − Novovoronyezs II-1 blokk (azaz a 6-os blokk) 2016. május
20-án érte el a minimális szintű ellenőrzött teljesítményt, amely a
fukusimai atomerőmű-balesetet követő legszigorúbb nemzetközi
biztonsági követelményeknek is megfelel.

1. táblázat. 2010-2016 között a Roszatom által átadott új atomerőművi
blokkok
Év

Ország

2010

Oroszország

Név
Rosztov 2-es blokk

Típus

Teljesítmény

VVER

1000 MW

2011

India

Buser 1-es blokk

VVER

1000 MW

2012

Oroszország

Kalinyin 4-es blokk

VVER

1000 MW

2013

India

Kudankulam 1-es blokk

VVER

1000 MW

2014

Oroszország

Rosztov 3-as blokk

VVER

1000 MW

2015

Oroszország

Belojarszk 4-res blokk

BN

864 MW

2016

Oroszország

Novovoronyezs II-1-es
blokk (6-os)

VVER

1000 MW

2016

India

Kudankulam 2-es blokk

VVER

1000 MW

A Roszatom orosz állami atomenergetikai konszern mintegy 400
tudományos céget, tudományos-kutató intézetet és szervezetet
egyesít. A vállalat 70 év szakértelmével és tapasztalatával rendelkezik a nukleáris iparban. Tudatosan építette fel a tevékenységi
kört, amelynek eredményeképpen jelenleg a világ egyetlen olyan
vállalata, amely az atomenergetika teljes vertikumát lefedi, kezdve az uránbányászattól az üzemanyaggyártáson, az atomerőmű
építésen, az üzemeltetésen át a 4. generációs, valamint az üzemanyag ciklus zárását célzó fejlesztésekig. A Roszatom szintén aktív
a nukleáris medicina terén, részt vesz az űrkutatásban és a Marsexpedícióban is. A teljesség igénye nélkül a Roszatom szerteágazó,
legfontosabb tevékenységei és kutatás-fejlesztési irányai.
A Roszatom számokban:
• globálisan első új blokkok építése tekintetében: belföldön 8,
külföldön 36 blokk építésére van szerződése, megrendelése,
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Az üzemelő novovoronyezsi II-es kiépítés 1-es blokk (6-os)
vezénylő terme (Fotó: Hárfás Zsolt)

Az új novovoronyezsi egység egy olyan nyomottvizes blokk, amely
a maximális biztonság érdekében optimálisan alkalmazza a már korábban is bevált aktív és az alapvető fizikai törvényszerűségeken
alapuló passzív biztonságvédelmi rendszereket. A passzív rendszerek villamosenergia-betáplálás és emberi beavatkozás nélkül is képesek kezelni egy üzemzavari helyzetet és 72 órán keresztül ellátni
a blokk hűtését. Az új blokktípus a külső veszélyek (pl. hurrikán, hóés jégterhelés, külső robbanás, földrengés, repülőgép-rázuhanás)
ellen is védett, a reaktort ugyanis kettős falú vasbeton konténment
védi meg a külső hatásoktól.
A legszigorúbb nukleáris követelményeknek is megfelelő új
atomerőművi blokk képes kezelni a nagyon kis valószínűséggel
zónaolvadással járó súlyos baleseteket is. A típusnál alkalmazott
„zónafogó” vagy másként „olvadékcsapda” (oroszul „ловушка
расплава”, angolul core catcher) a reaktortartály alatt helyezkedik
el és több mint 800 tonna a súlya. A duplafalú berendezést kompozit
anyaggal töltik meg a beépítéskor és egy súlyos, tervezési alapon
túli baleset esetén is képes a zónaolvadékban a láncreakció meg-
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állítására és annak újraindulásának megakadályozására, valamint
gondoskodik arról, hogy az olvadék a konténmenten belül maradjon. A szerkezet képes a megolvadt zóna biztonságos hűtésére is,
ezáltal akadályozva meg a gőzrobbanás kialakulásának veszélyét.
Ez a berendezés teljesen egyedivé teszi az orosz technológiát. A világon először Kínában, a 2006 és 2007-óta üzemelő, szintén orosz
tervezés alapján épült Tianwan egyes és kettes blokkba építettek
be zónafogót, ezt követően pedig pl. az indiai Kudankulam Atomerőmű 1-es blokkjába telepítettek ilyen rendszert. Oroszországban
minden újonnan épülő atomerőműbe eleve beépítik ezt a szerkezetet. Emellett a típust hidrogén-rekombinátorokkal és más innovatív
biztonságvédelmi rendszerekkel is ellátták. A tervezés során figyelembe vették a VVER típusú reaktorok vonatkozásában felhalmozott, mintegy fél évszázados gyártási és üzemeltetési tapasztalatot.
A blokk villamos teljesítménye 1200 MW, garantált üzemideje pedig
60 év.
Idén nyáron személyesen is láthattam az elkészült és már üzemelő novovoronyezsi 6-os blokkot. Az alkalmazott technológia
szakmai szemmel lenyűgöző, egy olyan mérnöki remekmű, amelybe az orosz fél a fent már említett innovatív technológiát építette be
a nukleáris biztonság szavatolása érdekében.
2016. augusztus 5-én kezdte meg a működést a világ első, VVER
típusú, 1200 MW villamos teljesítményű blokkja. A novovoronyezsi
6. blokk hajnali 3 óra 35 perckor csatlakozott a villamosenergia-hálózatra, ekkor 240 MW-os teljesítményszinten üzemelt.

bevált technológia mellett döntött, a VVER-1200-as pedig a legkorszerűbb új generációs orosz reaktor.
Magyarországon is hasonló, VVER-1200-as típusú blokkok fognak megépülni és Finnországban is orosz felet választottak az új
Hanhiviki-1-es atomerőmű megépítésére, amely szintén ilyen típusú lesz.

Követendő lehet a magyar példa

Paks II. vonatkozásában érdekes fordulat, hogy Csehország is
érdeklődik a magyar út iránt, noha egyelőre még nincs döntés a
kérdésben. 2016. november elején Prágában a „VVER 2016” elnevezésű nemzetközi konferencián egyebek közt erről is beszélt
Petr Zavodsky, a cseh energetikai nagyvállalat (CEZ) új atomerőmű
blokkok igazgatóságának vezetője. Zavodsky, aki egyben a cseh
energetikai ipari szövetség tisztségviselője is, a majdani új cseh
atomerőmű kapcsán kifejtette: a tendereljárás nem a legjobb út,
figyelemmel kísérik ezért a magyar megoldást, azaz az államközi
megállapodás alapján épülő új atomerőmű létesítésének lehetőségét. Korábban más cseh illetékesek is úgy fogalmaztak már, hogy
nem akarnak újra belemenni az öt évig tartó sikertelen tendereztetés zsákutcájába. Számukra is az a legfontosabb, hogy versenyképes áron a legmodernebb atomerőművet kapják meg egy olyan
szállítótól, amely meggyőző referenciákkal rendelkezik és képes
akár társfinanszírozóként beszállni a projektbe, valamint biztosítani
a cseh cégek beszállítási lehetőségét más atomerőművi projektek
esetében is.

Nagyberendezés gyártás
A Roszatomhoz tartozó Atomenergomas gépgyártó holding jelenleg az egyetlen olyan orosz cég, amely képes komplett nukleáris
szigeteket (reaktor és a többi nagyberendezés) gyártani, évente
akár 4 blokk részére is. Emellett a cég hő- és gázerőművek, valamint vegyi üzemek számára, továbbá egyéb (ipari) felhasználás
céljából is gyárt berendezéseket. A holdinghoz mintegy 30 orosz,
ukrán, cseh és egy magyaroroszági gyártó-kapacitással rendelkező
cég, a Ganz EEG Kft. tartozik. A cégcsoport szinten minden VVER,
BN típusú reaktor számára képes alkatrészeket, berendezéseket
tervezni, gyártani és szállítani, valamint bekapcsolódott az új generációs atomjégtörők gyártásába is, amelyekhez RITM-200 típusú új
generációs reaktorokat gyárt a cégcsoport.
2016. június 1 - Novovoronyezs II. (Fotó: Hárfás Zsolt)

A 2016 augusztus eleji üzembe helyezést követően folyamatos ellenőrzések mellett emelték a blokk teljesítményét 50, 75 majd 90
százalékos szintre. 2016. október 26-án helyi idő szerint 6 óra 35
perckor Novovoronyezs II-1 azaz a novovoronyezsi 6. blokk, a világ
első 3+ generációs, VVER-1200-as atomerőművi blokkja elérte a
100 százalékos teljesítményszintet.
Jelenleg több ilyen VVER-1200 típusú blokk építése zajlik.
A majdani Paks II. atomerőműhöz hasonló, Leningrád II-es kiépítés
1-es blokkja várhatóan 2017 végén, 2018 elején, a Novovoronyezs
II. kiépítés 2. blokkja (7-es) pedig 2018 végén állhat üzembe.
Ugyanilyen két blokk épül Belorussziában is, amelyek 2019-ben,
illetve 2020-ban állhatnak üzembe. Milko Kovacsev, korábbi bolgár
energetikai miniszter, aki jelenleg a NAÜ atomenergetikai infrastruktúra fejlesztéséért felelős részlegének vezetője szintén pozitívan
nyilatkozott erről a projektről megállapítva, hogy Belarusz egy jól

ENERGIAGAZDÁLKODÁS

57. évf. 2016. 5-6. szám

Az elkészült új osztroveci reaktortartály – 2016. november 1.
(Fotó: Atomenergomas)

33

Hárfás Zs.: Paks II. beruházás − zöld utat kapott a magyar szakemberek álma
Nukleáris üzemanyag-ciklus
Az oroszországi Roszatom orosz állami atomenergetikai konszern
2015-ben 2 százalékkal növelte az urán termelését, amely így 3 055
tonnára emelkedett. Az Uranium One Group a cég külföldi uránbányászati érdekeltségeit egyesítő társaság termelése pedig elérte a
4794 tonnát. A cég összes termelése 2015-ben tehát 7849 tonnára
emelkedett.

„Ez egy rendkívüli esemény. Az új MBIR reaktor biztosítja a gyorsneutronos technológia elsőbbségét nemcsak Oroszországban, hanem a világban is. A technológia segítségével a jövőben hatalmas
fejlődés következhet be a globális energiatermelésben. Bízom benne, hogy a reaktor a terveknek megfelelően fog megépülni és ezt
követően ez lesz a világ legnagyobb és legkorszerűbb gyorsneutronos kutatóreaktora” − mondta Vjacseszlav Persukov, a Roszatom
innovációért felelős vezérigazgató-helyettese az ünnepélyes ceremónián.
A betonozási munkálatok megkezdése megnyitja az utat a
MBIR jelentősebb munkálatai előtt annak érdekében, hogy a reaktort 2020-ban üzembe tudják helyezni. Ez a reaktor fogja leváltani
az 1969-óta üzemelő BOR-60 típusú orosz reaktort, amely a világ
egyetlen gyorsneutronos kutató- és tesztreaktoraként működik. Az
új reaktor üzembe helyezését követően jelentősen kibővíti majd a
nukleáris szektor kísérleti képességeit, ezáltal elősegítve a gyorsneutronos reaktorok létjogosultságának globális igazolását.

(Fotó: TVEL)

2015-ben a nukleáris üzemanyag-gyártás tekintetében 17 százalékot képviseltek a Roszatom üzemanyag gyártó vállalata, a TVEL
termékei a globális piacon. A TVEL 14 ország 78 reaktora számára
gyárt üzemanyagot, emellett pedig 8 ország 8 kutatóreaktora számára is szállít.

MBIR gyorsneutronos reaktor
A Roszatom globálisan vezető a nukleáris és a kapcsolódó iparágak innovatív technológiáinak fejlesztésében. Az orosz szabályozó hatóság már 2015 májusában engedélyt adott egy többfunkciós,
nátrium hűtésű gyorsneutronos kutatóreaktor (MBIR – multipurpose
sodium-cooled fast neutron research reactor) építésére. Az új reaktor építésének telephelye a dimitrovgradi Nukleáris Reaktorok Kutató Intézete, amelyet 1956-ban az atomenergia „admirálisának”, Igor
Vasziljevics Kurcsatov kezdeményezésére alapítottak meg. A tervezés, az engedélyeztetés és a kivitelezés a terveknek megfelelően
haladt, így 2015. szeptember 11-én sor került az első betonöntésre
az adott telephelyen.

Az MBIR beruházás első munkálatai
(Fotó: Roszatom)

A 150 MW termikus teljesítményű kutatóreaktor elsősorban nátrium
hűtésű lesz és egy új, üzemanyaggal a VMOX típusú üzemanyaggal, (vibropacked mixed-ocxide) fog üzemelni, amely az orosz MOX
üzemanyag továbbfejlesztett változata. Az MBIR kutatóreaktorban
tanulmányozni, kutatni, fejleszteni lehet majd a gyorsneutronos
technológiával kapcsolatos új rendszereket, üzemanyagokat, szerkezeti anyagokat, hűtési módokat, valamint az új izotóp technológiákat és a szükséges különleges tulajdonságokkal rendelkező anyagok gyártási folyamatait is. Az MBIR kutatóreaktor iránt már most
számos ország érdeklődik. A gyorsneutronos technológia sikerét a
Roszatom abban látja, hogy az elmúlt évtizedekben folyamatosak
voltak a fejlesztések, amelyekhez nagyon jó szakmai alapot adtak
a BN-800-as elődjével, a BN-600 típusú reaktorral szerzett tapasztalatok is.

Orosz atomjégtörő flotta

2. ábra. Az MBIR gyorsneutronos reaktor
Forrás: Roszatom
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A Roszatom által üzemeltetett polgári atomflottához hat jégtörő tartozik. Feladatuk az északi hajózási útvonal forgalmának és a sarkvidéki orosz kikötők folyamatos működésének a biztosítása. 2016.
július 16-án vízre bocsátották a világ legnagyobb és legerősebb
atommeghajtású jégtörőjét, az LK-60 típusú, új generációs hajók
prototípusát, az Arktikát, amely 2017 végére készülhet el teljesen és
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2018-tól csatlakozhat majd a Roszatomflothoz, a Roszatom atomjégtörőket üzemeltető leányvállalatához.
Az atomjégtörő az Északi-sarkvidék meghódításában játszik
majd nagy szerepet, a Barents-, a Pecsora- és a Kara-tenger térségében fog dolgozni. Az új jégtörő 2,9 méter vastagságú jeget is le
tud küzdeni, és – mivel a merülését 8,5 és 12,5 méter között lehet
szabályozni – nemcsak a nyílt jégmezőkön, de az észak-szibériai folyók felső szakaszain egyaránt hatékonyan tudja majd a jeget
törni. Elsődleges feladata, hogy segítse majd a cseppfolyósított
földgáz elszállítását a Jamal-félszigetről. Működését a szintén a
Roszatomhoz tartozó Afrikantov Gépipari Kísérleti Tervezőirodánál
kifejlesztett új reaktoregység, a RITM-200 biztosítja majd. Ez két,
egyenként 175 MW hőteljesítményű reaktorból áll.

Az orosz „Szilícium-völgy”

Oroszországban számos intézetben folynak világszínvonalú kutatás-fejlesztési munkák. A Roszatomhoz tartozó intézetek közül
a kutatás-fejlesztésben élenjáró a Kurcsatov Intézet. Az új orosz
„Szilícium-völgy” központja széleskörű világszínvonalú kutatás-fejlesztést végez a nukleáris technológia minden területén, de bekapcsolódott a nano-, bio-, infotechnológiai, genetikai, gyógyászati és
új anyagok létrehozását célzó kutatásokba is. Emellett az Intézet
intenzíven részt vesz a globális, nagy nemzetközi projektekben (pl.
ITER, CERN, XFEL, FAIR, ESRF) egyedi kutatási és technológiai
bázisra alapozva.

Gyártás közben a RITM-200 reaktor
(Fotó: Atomenergomas)

A Kurcsatov szinkotron sugárforrás egyik eleme
(Fotó: Hárfás Zsolt)

A Balti Üzem és a Roszatom 2014 májusában két újabb szuperjégtörőről is szerződést kötött. A második ilyen hajó, a Szibir építése
tavaly májusban indult meg, a harmadiké, az Uralé pedig 2016 júliusában. Az orosz atomjégtörő-flotta ezért 2017-2020 között három
új hajóval bővül − a prototípus, az Arktika 2017 végére, az első sorozatpéldány, a Szibir 2019, a második, az Urál pedig 2020 végére
készülhet el. A projekt teljes költsége 122 milliárd rubel, azaz mai
árfolyamon számítva csaknem 1,9 milliárd dollár.

A Kurcsatov Intézet szinkrotron sugárforrása segítségével olyan
területek válnak széles körben kutathatóvá, mint pl. a fehérje krisztallográfia, az orvosi diagnosztika, az anyagtudomány, mikroelektronika és egyéb fizikai, kémiai és biológiai kutatási területek szempontjából is kulcsfontosságú az új sugárforrás.

Úszó atomerőmű

Oroszországban úszó atomerőmű fejlesztésével is foglalkoznak. A
tervek szerint 2019-ben átadják az első úszó atomerőművet Oroszország legészakibb részén, Pevek városában. Egy ilyen „mobil”
atomerőmű a világ bármely részén üzemelhet 70 MW villamos és
300 MW hőteljesítményt biztosítva az adott, akár 200 000 lelkes város, vagy körzet számára.

(Forrás: Roszatom)
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Nemzetközi együttműködés

A Roszatom jelenleg egyértelműen globális vezető az atomenergetika szinte minden területén. Vezető szerepe jól érződött a 2016.
május végén Moszkvában megrendezett VIII. Atomexpo 2016 elnevezésű nemzetközi fórumon és kiállításon is. A rendezvényen évrőlévre egyre több ország képviselteti magát. Idén 55 ország mintegy
4500 szakembere vett részt a rendezvényen. Ez jól mutatta azt a
tendenciát, hogy egyre többen kívánnak belépni az atomenergiát
használó országok „klubjába”, mindezt pedig sokan az orosz atomtechnológia alkalmazásával tervezik kivitelezni.
A Roszatom ugyanis az egyetlen olyan atomenergetikai társaság a nemzetközi nukleáris piacon, amely komplex, mindenre kiterjedő csomagot tud ajánlani a leendő megrendelőinek, azaz az
orosz fél képes arra, hogy egy adott ország esetében akár a nulláról
kiindulva hozzák létre a teljes nukleáris energetikai ágazatot.
A nukleáris technológia alkalmazásában és folyamatos fejlesztésében a Roszatom vezető szerepét mutatja az is, hogy az orosz
„atomtortából” egyre több külföldi cég szeretne kapni szeletet, ezért
a rendezvényen egyre több nyugati vállalat mutatja be a szolgáltatásait és ír alá az orosz féllel együttműködési megállapodásokat, köztük pl. a Schneider Electric, vagy a Skoda. Emellett kiváló
példa erre a 2016 áprilisában a világ két legnagyobb, atomerőmű-
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veket üzemeltető társasága, a francia EdF és a Roszatom állami
konszernhez tartozó Roszenergoatom által aláírt együttműködési
megállapodás, amely az atomenergia különböző területein további
közös projektek megvalósítását hivatott biztosítani.
A francia cégek részéről nagy az érdeklődés a Roszatom külföldi beruházásaiban való részvétel iránt, hiszen egyre több francia cég kéri, hogy minősített eszköz- és szolgáltatás-beszállítóként kapcsolódhasson be az orosz atomóriás részvételével, orosz
technológiával tervezett projektekbe, pl. a finnországi Hanhikivi-1
atomerőmű-projektbe. Emellett a két ország atomenergetikai cégei
folyamatos tárgyalásokat folytatnak arról, miként tudnának együtt
fellépni a nukleáris szolgáltatások, a korszerűsítés, valamint az
atomerőművek üzemidő-hosszabbításának piacán.
Az orosz-francia nukleáris együttműködés egyébként hosszú
évekre nyúlik vissza, és számos kezdeményezés igazolja az eredményességét. A Schneider Electric franciaországi központú multinacionális társaság nemrég együttműködésbe kezdett a Roszatomhoz
tartozó szentpétervári konstruktőrirodával, az új paksi atomerőművi
blokkokat is tervező Atomprojekttel. Az Areva francia atomenergetikai
óriáskonszern pedig 2015 őszén jelentette be, hogy reaktorok szervizelésével foglalkozó, oroszországi leányvállalat alapítására készül,
mert részt kíván venni a Roszatom által kiírt tendereken. A franciaorosz atomkooperáció jó példája az is, hogy a belojarszki atomerőműben készülnek kipróbálni a tervezés alatt álló francia gyorsneutronos
reaktorba, az ASTRID-ba szánt különleges nukleáris fűtőelemeket.
2016. november elején pedig a franciaországi székhelyű óriásmulti,
a Dassault szoftvercége, a Dassault Systeme írt alá megállapodást a
Roszatomhoz tartozó, Atomsztojexport céggel. Ennek értelmében az
orosz fél szélesebb körben használhatja a franciák 3D EXPERIENCE
platformját a Roszatom Multi-D projektvezérlő technológiáján alapuló
megoldások kialakításában. Az orosz Multi-D platform segítségével
sikerült például a Rosztovi Atomerőmű harmadik blokkjának építését
és szerelését is egyebek közt az építési idő, a költségvetés és a minőség hármasának jegyében optimalizálni és a határidő előtt átadni.
Csehország is régi partnere az orosz atomenergetikának. Több
tucat cseh cég vett részt beszállítóként a novovoronyezsi, a rosztovi, a kalinyini, a balakovói, a belojarszki, a leningrádi, a szmolenszki
atomerőmű-építési projektekben, de szerepet vállaltak a csehek az
indiai Kudankulam, a kínai Tianwan és a belarusz atomerőművi projektben is. Az UJV Řež szakértői készítik például a finn Hanhikivi-1
számára a biztonsági rendszereket, emellett a finn cégnek már
most is dolgoznak más cseh szakemberek. A cseheknek további
lehetőségei lehetnek a finn, a magyar, a jordán, az indiai, a bangladesi, az egyiptomi és a török beruházás esetében is. A Roszatom
elismeri a cseh beszállító cégek képességeit, ezért szívesen látja
őket az új projektekben is. 2016-ban egyébként a Roszatom több
mint 12 milliárd dollárt szánt a pályáztatásra, amely összeg fele külföldi beruházásokat érint.
A Ganz Engineering és Energetikai Gépgyártó Kft. (GANZ) már
jelenleg is beszállítója az orosz félnek. A cég nagy teljesítményű
hűtőrendszeri szivattyúkat és atomerőművi átrakó részegységeket
gyártott az orosz félnek 2012 óta Egyebek között nagy teljesítményű hűtővíz és segédüzemi szivattyúkat szállított a rosztovi atomerőmű 3-as és 4-es blokkjához.
Emellett üzemanyag átrakógép-részegységek készültek Budapesten a Szentpétervár mellett épülő Leningrádi Atomerőmű 2-es
kiépítés 1-es blokkja számára. A cég a korábbi sikeres projektek
után − a Roszatom gyakorlatának megfelelően − a Belaruszban
épülő VVER-1200 típusú blokkokhoz is gyártott szivattyúkat.
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A rosztovi szivattyúk a GANZ telephelyén
(Fotó: Hárfás Zsolt)

2016. januárjában a GANZ beszállítói minősítést nyert a szaúdarábiai villamos energia ipari vállalat minősítési rendszerében. Ez
a minősítés lehetővé teszi a keringető szivattyúk, köztük tengervíz
szállítására alkalmas szivattyúk, hűtőrendszeri szivattyúk, valamint
forró vizes szivattyúk exportját a szaúd-arábiai állami vállalatnak.
A GANZ példája, amely idén egyébként 100 százalékos orosz
tulajdonba került, azt mutatja, hogy a magyar cégeknek óriási lehetőség lehet, ha megszerzik a szigorú atomenergetikai ipari beszállítói követelményeknek megfelelő minősítéseket, ugyanis ezzel
a Roszatom bármely, akár külföldi nukleáris beruházásának a részeseivé válhatnak.
A Roszatom nagyra értékeli a magyar szakemberek hozzáértését, akik jól ismerik a VVER technológiát és az üzemeltetési tapasztalok értékelésével, megosztásával hozzájárulnak a technológia
fejlesztéséhez. Az orosz szakemberek pedig már számos magyar
atomenergetikai projekt (paksi teljesítmény-növelés, üzemidő-hoszszabbítás, új típusú magasabb dúsítású üzemanyag-kifejlesztése)
végrehajtásában nyújtottak szakmai segítséget.
Mindezek mellett van már amerikai példa is. A General Electric
szállíthatja a teljes turbinaszigetet a finn Hanhiviki-1 atomerőmű
számára. A GE további lehetőségeket is keres a Roszatom külföldi
beruházásaiban való részvételre: 2016. november 10-én a GE Magyarország megerősítette azon szándékát, hogy „indulni és győzni”
készül a Paks II. beruházás turbinaszigetére kiírandó pályázaton.
Kína és Oroszország tovább kívánja bővíteni a nukleáris együttműködést – 2016 novemberében erről állapodott meg a két ország
miniszterelnöke. A két ország együttműködése nem újkeletű: 2007ben kezdte meg az orosz típusú Tianwan 1-2 a kereskedelmi üzemét,
jelenleg építés alatt áll a szintén orosz Tianwan 3-4, a jövőben pedig a
két ország vezetői támogatják két újabb orosz blokk építését is. Emellett 2011-ben orosz szakemberek segítségével átadtak egy nátriumhűtésű kísérleti reaktort és egy gázcentrifuga üzem 4. ütemét. 2014ben pedig kínai úszó atomerőmű megépítéséről is megállapodtak.

Nemzetközi kutatás-fejlesztési együttműködés

Oroszország a nemzetközi kutatás-fejlesztési programokban és
projektekben is kiemelt szerepet tölt be. Jó példa erre, a franciaországi Cadarache-ban épülő ITER, amely az eddigi legnagyobb
tokamak berendezéssel új szintre emeli a fúziós kutatásokat, hiszen
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Hárfás Zs.: Paks II. beruházás − zöld utat kapott a magyar szakemberek álma
számos fizikai folyamatot, illetve technológiai megoldást itt lehet
majd először tesztelni. Kiemelt cél az 500 MW fúziós teljesítmény
elérése, 500 másodperces impulzus üzemben, ami a fűtési teljesítmény közel tízszerese. Ezzel demonstrálni tudnák a fúzió energetikai felhasználásának lehetőségét. A beruházási költségek 45%-át
az Európai Unió biztosítja, a további hat technológiai és gazdasági
nagyhatalom (Oroszország, USA, Kína, India, Japán és Dél-Korea)
pedig egyenlő arányban osztozik a beruházási költség maradék
részén. A jelenlegi tervek szerint a berendezés első működése,
az első érdemi kísérlet 2025-2030 körül várható. Ezt követően pedig 2040-re, de inkább 2050-re teszik az első olyan fúziós erőmű
létrehozását, amely a villamosenergia-hálózatba is képes energiát betáplálni. Az ITER projektben az Európai Unió fúziós kutatási
programjának tagjaként az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont és a
BME is részt vesz. Számos részfeladat megvalósításával magyar

T-15 tokamak fúziós berendezés a moszkvai Kurcsatov Intézetben
(Fotó: Hárfás Zsolt)

fizikusok és mérnökök is hozzájárulnak az ITER megépítéséhez.
Oroszországban már az 1950-es évektől kezdődően folytak kutatások a fúziós energiatermelés megvalósítása érdekében és 1954-re
a Kurcsatov Intézetben megalkotta a világ első fúziós tokamak reaktorát, amelyet az ITER alapjának is tekinthetjük.
A fúziós kísérleti berendezéseket a szentpétervári Jefremov
Intézet fejleszti. Oroszország jelenleg vezető szerepelt tölt be az
ITER beruházáshoz szükséges berendezések fejlesztésében, gyártásában és tesztelésében. A legfontosabb fejlesztések közé tartozik
többek között a fúziós reaktor működéséhez szükséges alapvető
rendszerelemek, a divertor, az első (belső) fal, a szupravezetők és
a hálózati rendszerelemek fejlesztése és azok tesztelése is.
A fúziós kutatásokban és fejlesztésekben is élenjáró Oroszország. Ez annak az eredménye, hogy az elmúlt években, évtizedben
a folyamatos fejlesztések és kutatások eredményeként hatalmas
fejlődés ment végbe az iparágban. Oroszország képes nemzetközileg is elismert high-tech technológiát alkalmazni és fejleszteni.
2016. november 2-án, moszkvai látogatása során Bernard Bigot,
az ITER főigazgatója is elismerősen nyilatkozott az orosz fél ITER
programban való részvételéről: „Oroszország a projekt keretében
példaértékűen, teljes körűen és időben teljesíti kötelezettségeit”
Úgy gondolom, hogy a két új orosz, VVER-1200 típusú blokk
megépítésével olyan lehetőséget kapunk, amelynek GDP-növelő, munkahelyteremtő és versenyképességet növelő hatása lesz.
Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy Paks II valóban az évszázad
beruházása és a magyar gazdaság hajtómotorja lesz legalább 60
éven keresztül. Ugyancsak létfontosságú, hogy a hazai megbízható
villamosenergia-ellátást garantáló meghatározó kapacitás „kapcsolója” magyar kézben lesz. Ezért is nemzeti érdek a két új paksi blokk
megépítése és az energiabiztonság fenntartása, amelyhez most
zöld utat adott az Európai Bizottság.
(A cikk a 2016. november 21-ei állapotot tükrözi.)

Nuclear Energy – American point of view
A Szakkollégium Déri Miksa emlékfélévének negyedik előadását David J. Vaglia tartotta. Az IEEE Industry Applications Society
Distinguished Program előadója az Egyesült Államok nukleáris energiatermelésének történetéről, a jelenlegi tendenciákról, valamint
az atomenergia jövőjéről beszélt.
Az 1960-1979-es időszak mind a világ, mind az Amerikai Egyesült Államok számára az Arany Évek, a beruházások időszaka volt.
Az atomerőművek száma lassabban nőtt, mint gondolták, a költségtúllépések többször tízszeresei voltak a becsléseknek. Ezeket a
költségeket a fogyasztóknak kellett megfizetni. Így a 1953-2008 közötti időszakra tervezett 253 reaktornak 48%-át törölték, 11%-át
idejekorán leállították, 14%-a egy vagy több éves kimaradással üzemelt, és csak 25%-a működik éves kiesések nélkül.
A századfordulót megelőzően a villamosenergia-szolgáltatás monopol piaci összetevőket is tartalmazott, de a társadalmi érdekek
erősödésével a Kongresszus a kezébe vette az irányítást, hogy versenyképes nagykereskedelmi energiapiacot hozzon létre. Energiapolitikájuk szerint fent kell tartani a biztonsági és tervezési előírásokat, csökkenteni a gazdasági és szabályozási kockázatokat,
valamint létre kell hozni egy magas szintű nukleáris hulladékkezelő programot. Míg maga az energiaszektor szabadabbá, liberalizáltabbá vált és válik folyamatosan, addig az Egyesült Államoknak továbbra sincs elfogadott minden államra kiterjedő energiastratégiája.
Napjainkban, az USA-ban 100 kereskedelmi reaktor üzemel, melyek nettó kapacitása 180 350 MW-ot tesz ki. Az ország energetikai hivatal arra a következtetésekre jutott, hogy előtérbe kell helyezni az új technológiák felhasználását a 2030-2050-es időszakban.
E mellett elismeri a meglévő reaktorok szükségességét a CO2 kibocsátásnövekedés megfékezésében. Több, mint 75 reaktor kapta
meg az engedélyt az üzemidő hosszabbításra, vagyis a tervezett 40 év helyett, 60 év elteltével kell megkezdeni a leállításukat. 2013ban 4 nagyvállalat jelentette be összesen 8 atomerőmű leépítését, míg jelenleg 4-5 építés alatt áll. Ezen piaci folyamatok és döntések
azt mutatják, hogy a ‘nukleáris reneszánsz’ során nem fog sok reaktor épülni, inkább a jelenlegi szint fenntartása a cél. Új 3+ generációs atomerőművek tömeges elterjedése nem valószínű a korábbi negatív beruházási tapasztalatok (többlet költségek), azonban a
negyedik generációs erőművek jelentős költségcsökkentést is magukban rejthetnek, mely újra értelmezheti a nukleáris energia piacon
betöltött szerepét.
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GÁZTECHNIKAI SZÁMÍTÁSOK

Földgáz távvezetékek szárítási eljárásainak főbb kérdései
Galyas Anna Bella
Ph.D. hallgató, annabella.galyas@gmail.com

A sikeres szilárdsági nyomáspróba után, de még a csővezeték belső
felületének szárítását megelőzően, a vezetékben lévő vizet a lehető
legnagyobb mértékben el kell távolítani. Ennek célja, hogy minél
vékonyabb vízfilm maradjon a távvezeték falán annak érdekében,
hogy a legrövidebb idő alatt, a legkevesebb energiabefektetéssel és
a legnagyobb hatékonysággal legyen elvégezhető a távvezeték kiszárítása. A mechanikus víztelenítés során a dugattyúként működő
csőgörénnyel és sűrített levegővel préselik ki a vizet a vezetékből. A
szükséges feladatokról az FGSZ Zrt. IG-ÜZ-33 számú „A Földgázszállító vezetékek víztelenítése és szárítása” c. utasítás ad pontos
leírást. A folyamat megtervezését a vezetékszakasz átmérője és
hossza befolyásolja, hiszen a vezetékben maradó víz mennyisége arányos a felülettel. A mechanikus víztelenítés után az adhézió
miatt vízfilm marad vissza a csővezeték falán, amely tapasztalatok alapján belső bevonat esetén 50-100 g/m2, míg bevonat nélküli
esetben 50-150 g/m2.

minimálisan szükséges metanol mennyiség a koncentrációra vonatkozó mérlegegyenlettel írható fel:
c1·mi = (mi + mw) c2
ahol az
mi − inhibitor tömege, kg;
c1 − inhibitor koncentráció az indítási ponton, m/m%;
mw − visszamaradó víz mennyisége, kg;
c2 − inhibitor koncentrációja a kifolyási ponton, m/m%.
2. mintapélda: Mekkora térfogatú metanoldugó szükséges az előzőleg megbecsült vezetékben visszamaradó vízmennyiség kiszárításához, ha a metanol kezdeti koncentrációja 85 m/m%, míg a
kifolyási koncentráció 60 m/m%? A metanol sűrűsége 847,2 kg/m3.
Az inhibitor tömegét a mérlegegyenlet átrendezésével kapjuk meg:

1. mintapélda. Mekkora a visszamaradó vízmennyiség egy 60 km
hosszú, DN600 névleges átmérőjű távvezeték nyomáspróbát követő
mechanikus víztelenítése után? A visszamaradó vízfilm becsült vastagsága Δh = 0,12 mm. A csővezeték külső átmérője do = 609,6 mm,
falvastagsága s = 9,5 mm.

mi =

c 2mw 0,6 ⋅ 13340,656 kg
=
=
c1 − c 2
0,85 − 0,6

= 32017,355 kg
A megadott sűrűséggel megkapjuk a metanoldugó térfogatát:

A vezetékben visszamaradt víztérfogatot a vezeték belső felületének és a vízfilm vastagságának szorzata adja meg:
Vw = (do − 2s)π L∆h =
0,121 mm
(609,6 mm− 2 ⋅ 9,5 mm)
⋅ 3,14⋅ 60000m⋅
=
1000
1000
=13,359 m3
=

A nyomáspróbához használt víz egy 8 °C hőmérsékletű folyóból származik, így a vízsűrűség 998,62 kg/m3. Ezt megszorozva
a térfogatával megkapjuk a visszamaradó vízmennyiség becsült
tömegét:

mw = Vw ⋅ ρw =13,359 m3 ⋅ 998,62
= 13 340,565 kg

kg
=
m3

A számításból megállapítható, hogy egy ilyen vékony vízfilmet
feltételezve is jelentős vízmennyiséget kell eltávolítani a következőekben bemutatott szárítási eljárások valamelyikével.

Metanolos szárítás
A gáziparban leggyakrabban alkalmazott metanolos szárítás esetében egy olyan folyadékdugót préselnek át a vezetéken, amely korlátlanul elegyedik a vízzel és a hidrátképződést is megakadályozza.
A folyamatot egy vagy több metanoldugó csőgörények között való
elhelyezésével végzik, melynek mozgását hajtógázzal biztosítják.
A művelet során a metanol koncentrációja csökken, hiszen hígul
a csőfalon lévő vízzel elegyedve. A vezetékszakasz szárításához

38

m i 32 017,355 kg
=
=
kg
ρi
847,2 3
m
= 37,792 m3

Vi =

Ez azt jelenti, hogy az előzőekben ismertetett vezetékszakasz esetében megbecsült, visszamaradó 13,36 m3 vízmennyiség kiszárításához közel 38 m3 metanolra van szükség. A metanoldugó méretezésénél figyelembe kell venni továbbá a leágazásoknál jelentkező
veszteségeket is.

Száraz levegős szárítás

A módszer esetén az indítóponti száraz levegő vízharmatpontját
úgy kell méretezni, hogy a szárítás befejezésével -20 °C legyen a
végponton mért vízharmatpont értéke, amely kb. -40 °C kezdőponti
vízharmatponttal teljesíthető. Az indítópont nyomása a hazai gyakorlat szerint 3-6 bar között helyezkedik el, melyet pontosan tervezni kell és az eljárás során minimális szinten ajánlott tartani.
Az 1. ábrán látható, hogy minél nagyobb nyomáson történik a
távvezetéki szárítás, annál több száraz levegő szükséges, hiszen
annak telítettségi víztartalma a nyomás növekedésével csökken.
Mind energetikai, mind időszükséglet szempontjából célszerű a tervezésnél a minimális túlnyomásra törekedni.
3. mintapélda. Mekkora a száraz levegős szárítási módszer időigénye az előző feladat szerinti csővezetéknek, ha az indítóponton
qan=5 800 nm3/h -30 °C-os harmatpontú levegőáram előállítása le-
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Galyas A. B.: Földgáz távvezetékek szárítási eljárásainak főbb kérdései
hetséges. A talajhőmérséklet 10 °C, a levegő víztartalma –30 °C-os
harmatponton w=0,3820 g/nm3, 10 °C-os harmatponton w = 9,3188
g/nm3.
A levegőáram szárítóhatása a következő összefüggéssel számítható:

∆qw = qan (w10 − w− 30 ) =
g
g 

− 0,3820
9,3188

nm3 
nm3
nm3
= 5800
⋅
=
h
1000
kg
= 51,833
h
A folyamat időigényének számítása, 13 340,565 kg mennyiségű
vizet feltételezve a vezetékben:

1. ábra. A levegőtelítettségi víztartalom különböző nyomásokon
Forrás: Tihanyi-Zsuga, 2012.

Forrásjegyzék
m 13340,565 kg
= 257,376 h ≈
τ= w =
kg
∆q w
51,833
h
≈ 10,72 nap

Vagyis közel 11 nap a szárítási folyamathoz tartozó időigény.

[1] IG-ÜZ-33 utasítás: Földgázszállító vezetékek víztelenítése és
szárítása FGSZ Zrt, Siófok, 2011.
[2] Tihanyi László, Zsuga János: Földgázszállító rendszerek üzemeltetése; Gazdász-Elasztik Kft. Miskolc, 2012. ISBN 978-963358-010-3
[3] IGE/TD/1 Steel pipelines for high pressure gas transmission,
The Institution of Gas Engineers, Communication 1234, 1997.

KÖZLEMÉNY

Energia Tanács ülés az energiabiztonságért
Aradszki András energiaügyért felelős államtitkár vezetésével vett részt a magyar delegáció az Energia Tanács ülésén
2016. december 5-én, Brüsszelben, ahol több jelentős energiabiztonságot érintő kérdés is felmerült.
A tanácskozáson szó esett egyebek között a földgázellátás biztonságáról, az Energiaunió csomagról, az energiahatékonysági
címkézésről is. Az Európai Bizottság tájékoztatást adott a múlt héten előterjesztett tiszta energia rendszer megvalósítását
szolgáló javaslatokról.
A földgázellátás biztonságáról szóló javaslattal kapcsolatban Aradszki András kiemelte, hogy a regionális együttműködés
nem célja, hanem eszköze a földgázellátás biztonság megerősítésének. A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy minden szomszédos országgal együttműködjenek. A javaslat kiemelt kérdéseiben – a regionális együttműködés megerősítése,
a szolidaritás válság esetén, a gázkereskedelmi szerződések ellátásbiztonsági vizsgálata kapcsán – sikerült Magyarország
számára megnyugtató politikai iránymutatást adni a további tárgyalásokhoz.
A villamosenergia-piacra vonatkozó javaslatok jelentős mértékben módosítanák a jelenleg hatályos szabályozást, ami áremelkedést eredményezhet. Az államtitkár az egyeztetésen jelezte: a magyar kormány fontosnak tartja a lakossági fogyasztók
érdekeinek megvédését, ezért a tárgyalások során a bizottsági javaslattal szemben ragaszkodni fog a szabályozott egyetemes
szolgáltatói ár megtartásához. Az új javaslatok tárgyalása során fontos lesz a tagállami sajátosságok, a nemzeti hatáskörök
tiszteletben tartása, ezért óvatos megközelítésre van szükség. A visegrádi országokkal folytatott egyeztetésen is felvetődött az
energiaár kérdése, a partnerek nyitottak voltak a magyar álláspontra.
A tanácsülést követően Aradszki András kétoldalú megbeszéléseket folytatott a brit, horvát és román társtárcák képviselőivel.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Kommunikációs Főosztály
Budapest, 2016. december 6.
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K Ő O LAJ

Az OPEC hatalma
Szilágyi ZSombor
mérnök; drszilagyizsombor@freemail.hu

Az OPEC-et – Kőolaj Exportáló Országok Szervezete – 1960-ban
alapították, jelenleg 14 országot fog össze. Székhelye Bécsben
van, a 2016. augusztus 1-jén a három évre megválasztott főtitkára Mohammed Sanusi Barkindo (Nigéria). Évente kétszer tartanak
ülést, ahol a döntéseket egyhangúan hozzák meg. A tagok között a
szavazatok súlyát a kitermelési kvóták határozzák meg. Szaúd-Arábia a szervezet vezető állama, amely egyben az Egyesült Államok
legfőbb olaj szállítója is. Ennek köszönhetően az Egyesült Államoknak van közvetett hatása az OPEC döntéseire is.
Az OPEC országokban él a világ népességének 10%-a, a Föld
területének 3%-át jelentik.
2015-ben az OPEC országokban van a világ hagyományos
olaj készletének 73%-a, és ezek az országok adják a világtermelés
43%-át [1]. Az OPEC tagjai:

Ország
Algéria
Angola

Csatlakozás éve

Kapacitás
(millió hordó/nap)

1969

1,43

2007

1,70

Ecuador

2007 (újra)

0,50

Gabon

2016 (újra)

0,21

Indonézia

2016 (újra)

0,79

Irán

1960

3,75

Irak

1960

4,05*

Katar

1961

0,85

Kuvait

1960

2,60

Líbia

1962

1,70

Nigéria

1971

2,25

Szaúd-Arábia

1960

10,50

Egyesült Arab
Emírségek

1967

2,60

Venezuela

1960

Összesen

2,45
32,23

* a háborús károk miatt az adat bizonytalan

Megjegyezzük, hogy a világ hagyományos olajkészletéről szóló
becslések naponta nőnek, mert újabb területeken folyik az olajkészlet kutatása, és a kutatási technológia is fejlődik. A világ számtalan
térségében (Északi sarkkör, Dél-Amerika, Szibéria) még nem volt
a mai technika szerinti részletes készlet kutatás. Nem beszéltünk
még a nem hagyományos kőolaj (palaolaj) készletekről, amelyekről még csak az Egyesült Államokban vannak előzetes becslések.
A nem hagyományos olaj készleteket a ma ismert konvencionális
készletek többszörösére becsülik.
Az olajkitermelés az egyes OPEC országokban különböző
szinten áll: a kapacitások 100%-án termelnek Kuvaitban, Iránban,
az Emirségekben, Angolában, Irakban [5], Venezuelában 95%-on
járnak, Szaud-Arábia a kapacitások 88%-án termel, Nigéria pedig
85%-on. Vagyis vannak még tartalékok az OPEC tagországokban.
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Az országok átlagos termelési költségei változatosak. Ezek a költségek a geológiai adottságoktól, a termelés technikától függnek
első sorban.
A tagországok gazdasági helyzete is az olajtermelés adottságaitól függ. Vannak nagyon gazdag országok, például Szaúd-Arábia,
Kuvait, de vannak az államcsőd határán lévő országok is: Venezuela, Líbia. A 2015-ös olajáresés az OPEC országokban ezer milliárd
dolláros kárt okozott, az OPEC főtitkára szerint [10]. A krízis minden
ország tartalékait leapasztotta, egyesekét kritikus mértékig. Ugyanakkor jelentős szerepe volt az olajár esésnek az ukrán-orosz konfliktust lecsillapító minszki megállapodás megkötésében is.
Nem lehet azt mondani, hogy a tagok fegyelmezetten végrehajtják a közös határozatokat. Ennek az is lehet az oka, hogy az
egyes országok kőolaj termelési és export adottságai nem azonosak, vagyis a határozatok az egyes országokat különbözőképp
érintik. Az OPEC határozatok sem egységesen vonatkoznak minden tagállamra. Érdekes esemény volt az is, hogy az Irán ellen
meghirdetett kőolaj kiszállítási embargó idején hatalmas tankautó
konvojok haladtak északra Iránból, a kőolaj viszonteladását vállaló
(OPEC-en kívüli) másik államba.
Az OPEC működtet egy fejlesztési alapot is (OFID: The OPEC
Fund for International Development) mintegy 7 milliárd dollárral. Az
alap elég sokféle gazdasági programot támogat [1].
A világ kőolaj fogyasztása most 95 millió hordó/nap szinten mozog, amikor még 100 dollár körül volt az ár, akkor a napi fogyasztás
90 millió hordó volt.
Az OPEC 2016. szeptember 28-i határozata a kőolaj kitermelés
napi 750 ezer hordós csökkentéséről markáns döntés, de hagyott
kivételeket: Irán is, és Líbia is kivételezést kapott [3]: Líbia korlátok
nélkül értékesítheti többlet termelését (most napi 500 ezer hordónyit termel), Iránnak is jóváhagyták a napi 2,8 millió hordó napi
értékesítést. A szeptember 28-i határozatot novemberben bontják
le országonkénti kötelezettségekre. Ha a határozatot maradéktalanul végrehajtják, akkor 2017-ben az árak akár 7...10 dollárral
is emelkedhetnek [6]. Az OPEC szeptemberi ülésének hatásáról
jelent meg a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) jelentése [8]:
● az olajpiaci ajánlat napi 0,6 millió hordóval emelkedett, ebből 0,5 millió hordó orosz és kazah kínálati többlet, a kínálat
elérte a 97,2 millió hordós szintet
● az OPEC is csúcson jár: napi 33,64 millió hordónál tartanak,
amihez képest az ülésen elhatározott 32,5-33 millió hordós
szint már elég alacsonynak tűnik
● az idén még 1,2 millió hordóval nőhet a kereslet, és 2017ben is hasonló igény emelkedést várhatunk
Irak olajminisztere kijelentette, hogy az OPEC termeléskorlátozásában nem akarnak részt venni, mert hibásnak tartja az OPEC
előzetes hatásvizsgálatát [11].
Az OPEC ülés után Putyin elnök bejelentette, hogy kész csatlakozni a kitermelés befagyasztáshoz [9]. Ennek szinte azonnal ellentmondott Igor Szecsin, a Rosznyeft vezérigazgatója, aki nem tekinti cégére nézve kötelezőnek Putyin elhatározását. (A Rosznyeft
adja az orosz olajexport 40%-át.)
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Szilágyi Zs.: Az OPEC hatalma
A napi túlkínálat a kőolaj piacon nagyon fontos tényező, azonnal mozdítja a tőzsdei árakat. Az OPEC elhatározása a piaci túlkínálat visszafogására az árak emelését célozza. Az előjelzések
[5] szerint 2017. I. negyedévre a napi 200 ezer hordós kitermelés
csökkentés már a piaci egyensúlyt teremtheti meg, ha a kitermelést
napi 700 ezer hordóval csökkentik, akkor már 500 ezer hordónyi
hiány keletkezik, ami akár 5 dolláros áremelkedést is eredményezhet.
Minden olajtermelő ország minél több olajat akar termelni saját
szükséglete kielégítésére és exportra.
Az OPEC-en kívüli államok között is találunk jelentős országokat, nagy olaj termeléssel:
Oroszország 2015. évi olaj termelése: 540,7 millió tonna, napi
10 millió hordó felett,
Egyesült Államok 567,2 millió tonna, szintén napi 10 millió hordó felett,
Kanada 215,5 millió tonna,
Brazília 131,8 millió tonna,
Kína 214,6 millió tonna [2].
Ezek között az országok között nincs szoros, szervezetszerű együttműködés, de termelési, kereskedelmi stratégiájukat az
OPEC döntések függvényében alakítják ki.
Az OPEC-en kívüli államok közül talán Oroszország a leginkább rászorult arra, hogy minél több kőolajat exportáljon. Ma már
legalább figyelemmel kíséri az OPEC határozatait, sőt többször
kész az egyeztetésre az OPEC-el is, amennyiben az OPEC határozatai az üzleti érdekeit szolgálják.
Az Egyesült Államok nettó kőolaj importőr. Az USA-ban a kőolaj kitermelés egyre jelentősebb részét adja a nem hagyományos technológiával termelt, palaolajnak nevezett kőolaj. A palaolaj termeléssel főleg kisebb, rugalmasabb vállalkozások foglalkoznak. 2015-ig
ennek a technológiának a költségei 100 dollár/hordó szinten alakultak. A 2015 elején elindult olaj áresés hatására hatalmas költség felülvizsgálatot és technológiai korszerűsítést hajtottak végre a
palaolaj termelő vállalatok, és mára a kitermelés költségei 50 dollár
körül vannak, hordónként. Az olajár esést a cégek arra használták,
hogy mintegy 12 milliárd dollár értékben újabb kutatási területeket
vásároltak [6]. A mai piaci viszonyok között – az 50 dollár körüli
piaci árak mellett – a palaolaj termelők bármikor indulni tudnak, és
a piaci árviszonyoknak megfelelően tudnak akár 1 millió hordó/nap
többlet termelést is piacra dobni, nyereséggel. Az 1 millió hordó
már lényegesen meg tudja mozdítani a piaci árakat.
Ez a helyzet sokkal érzékenyebbé tette a kőolaj piacot, mint
volt 2015 elejéig. Minden hír, minden kőolaj tőzsdei esemény azonnal indít vagy leállít termelőket, vagy naponta mozdítja a tőzsdei
árakat. A kőolajpiaci bizonytalanság fő oka a palaolaj termelés alakulása lett.
Lehet arra számítani, hogy az amerikai palaolaj termelési sikerek alapján a nem hagyományos kőolaj termelés kísérletei, majd
tényleges kitermelése más országokban is elindul. Lengyelországban az amerikaiak nagyon biztató eredményre jutottak 2015-ben a
palaolaj kutatással, de az akkori árak és költségek miatt felhagyták a kutatást. Visszatérésük a fejlettebb technológiák mellett akár
napjainkban is esedékes.
Nálunk is komoly kutatás folyt a makói árokban, különleges
geológiai körülmények között a palaolaj és palagáz kitermelésre.
Ma még talán nem érett a piaci helyzet ennek a kutatásnak az újraindítására, de messze nem reménytelen.
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Komoly tétel a kőolaj piacon az árak mozgásában az amerikai
felszíni kőolaj és kőolaj termék készlet alakulása. A kőolaj készlet
augusztus közepén még 532 millió hordó volt. Az API amerikai olajipari szakmai szövetség szerint október elején 7,6 millióval csökkent az amerikai olajkészlet, aminek árfelhajtó hatása rövidtávon
mindenképp észlelhető lesz [7].
Az olajpiac eseményeit a kőolaj termelők elhatározásain túl
még sok tényező befolyásolja: a pillanatnyi kereslet, a dollár árfolyama [4], a kőolaj készletek, az amerikai nem konvencionális
olajtermelők pozíciója a kőolaj piacon. Hatással vannak a kőolaj
felhasználás korszerűsítésére folyó technológiai fejlesztések is,
amelyek lendületét az olajár zuhanás talán még gyorsította is.
Azt se felejtsük el, hogy a tőzsdéken a konkrét, a vásárolt tétel
leszállításával záruló üzletkötések aránya a kisebb, a legtöbb üzlet
hosszabb távú és spekulatív. A tőzsdei spekulánsok az árak változására játszanak, és akár álhírekkel is befolyásolják a pillanatnyi
tőzsdei hangulatot, ami azonnali ármozgásban is megjelenhet.
A CNBC televízió 2016. október 13-i adásában foglakozott az
OPEC jövőjével, és halódó szervezetnek nevezték. Ugyanakkor a
kőolaj piacon az OPEC továbbra is a pillanatnyi ármozgások meghatározója, de a kőolajat érintő stratégiai döntésekben is nagy szerepet játszik. Ha erősíteni tudják a szervezet tagjainak fegyelmét a
közös célok teljesítésére, akkor az OPEC piaci hatása kiterjedhet
más nyersanyagokra, árukra is.
[1] wikipedia.org
[2] BP Statistical Review of World Energy June 2016
[3] origo.hu 2016.10.04.
[4] portfolio.hu 2016. 09. 13.
[5] index.hu 2016. 10. 06.
[6] Goldman Sachs és euronews.com 2016. 09. 29.
[7] API és napi.hu 2016. 10. 06.
[8] IEA – portfolio.hu 2016. 10. 11.
[9] portfolio.hu 2016. 10. 11.
[10] oilprice.com
[11] NRGreport.hu 2016.10.12.

A BME Gépészmérnöki Kara
a világ legjobb egyetemi karai között
Az energetikai mérnöki képzésnek is otthont adó intézmény, a BME Gépészmérnöki Kara a 258. helyen szerepel
a National Taiwan University Ranking (NTU) legfrissebb,
2016-évi listáján, egyetlen magyarországi mérnökkarként
http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/. A Ljubljanai Egyetemen és
a BME Gépészmérnöki Karán kívül egyetlen szomszédunk
műszaki egyeteme sem szerepel a 300-as listán, beleértve a bécsi, vagy a pozsonyi műegyetemet is. Ha egy kicsit
távolabbra tekintünk sem cseh, sem olasz intézmény nem
szerepel a listán. Sőt, a BME gépészmérnöki képzése olyan
egyetemeket előz meg, mint a University of Pittsburgh, University of Edinburgh, University of Kaiserslautern, Trinity
College Dublin stb. A szakterületi listák első 300 helyén
Magyarországról a BME gépészmérnöki képzése mellett
csupán a Semmelweis Egyetem orvos- és gyógyszerész,
valamint az ELTE fizikus képzése kapott helyet.
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Gázkészletek, termelés, fogyasztás, gáztípusok,
az LNG és a CNG helyzete a világban
Dr. Molnár László
okl. gépészmérnök, lmolnar@t-online.hu

This paper proposes to present the global situation
and future of hydrocarbons. The vast resources of oil
and gas ensure that these will be the most important energy types in the following decades too. The
future of natural gas is reinforced by the growing use
of LNG, making gas a global product, transported
between continents. The role of gas is also strenghtened by its capability of replacing coal. CNG can be
used in transportation.
***

beválnak, akkor semmi esély sincs a klímacsúcs célkitűzések beváltására.

Az olaj és gázkészletek és a termelés alakulása
Az olaj és gázkészletek gyorsan változnak az új kutatási technológiák, az olajtermelő cégek jelentései és az árak függvényében.
A 2. ábra a gazdaságosan kitermelhető olaj ásványvagyont mutatja.

Az általános energetikai helyzet
A globális energiaellátást az elmúlt évszázadban a szén és a szénhidrogének dominálták, melyekhez az 1970-es évektől kezdve felzárkózott az atomenergia. Ezeket az energiaforrásokat egészíti ki a
vízenergia, a biomassza és az ún. egyéb megújulók, mely főképp a
szél- és napenergiát jelenti.
1980-2012 között, globális szinten, a fosszilis energiák részaránya nem változott, maradt 82%! A legfontosabb energiahordozó az
olaj, melyet a szén és a gáz követ. 2035-re a fosszilis részarány
lecsökken 75%-ra, de ehhez 2,5-szeresére kell emelni a megújulók
támogatását. A jövőben a gáz – környezetvédelmi okokból – fokozatosan helyettesíti (kiváltja) a szenet, és átveszi a második helyet.
A globális energiamixben gyorsan nő a gáz, mert a palagáz lehetőséget teremt a fogyasztás növelésére.
A megújulók helyzetének alakulása: 2040-ben a megújuló
energiák részaránya még nem éri el a 20%-ot, az egyéb megújulók (szél, nap, stb.) pedig még csak 6% körül lesz. Vagyis globális
szinten lassúak a változások. Európában azonban más a helyzet.
Az EU és főképp Németország rendkívül ambiciózus célokat tűzött
a megújulókkal kapcsolatban. Az EU-ban a célok szerint 2030-ra
27%-ra nő a megújulók aránya.

2. ábra. A legnagyobb olajkészlettel rendelkező országok,
2016, mrd hordó
(Forrás: Rystad Energy)

Az Egyesült Államok rendelkezik a legnagyobb olajkészlettel.
Más források szerint Venezuela vezeti a listát 298 mrd hordóval.
Megint más források szerint Irán vagy Irak vezeti a készlet listát.
(Nehéz tudni, mi rejlik a föld alatt, és mi termelhető ki gazdaságosan.)
Az elmúlt években a globális olajtermelés az új technológiák
következtében (palaolaj és mélytengeri termelés) meglódult. A nö-

Olaj
Szén
Gáz

Biomassza
Atom
Egyéb megújulók
Víz

1. ábra. A világ primerenergia fogyasztásának alakulása
(Forrás: IEA WEO-2014 )

A Párizsi klímacsúcs célkitűzése – maximum két fokos hőmérséklet emelkedés – szempontjából aggasztó, hogy a szakmai szervezetek szerint világszinten gyors energiafogyasztás növekedés
várható. Az IEA szerint 2040-ig 33%-os, a WEC szerint 2060-ig
46%-os felhasználás növekedés várható. Ha ezek a prognózisok
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3. ábra. Kőolaj termelés a Világban, 2015, 1000 hordó/nap
(Forrás: US DoE EIA )
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vekedés fő forrásai: az USA, Kanada, Brazília és az embargó alól
felszabadított Irán. Ma már nem az OPEC országok dominálják a
termelést.
Az USA a legnagyobb termelő a Világon, majd Szaudi Arábia és Oroszország következik Az EU-ban nincs jelentős olajtermelő.
A világ földgáz készletei hasonlóan egyenlőtlen elosztást mutatnak, mint az olaj, 15-20 ország birtokolja a készletek 90%-át.
A 4. ábra mutatja a bizonyított gázkészletek regionális eloszlását.

5. ábra. A legnagyobb gáztermelők, 2014, mrd m3
(Forrás: Key World Statistics 2015)

2014-ben, akárcsak az olaj esetében is, a legnagyobb gáztermelő az USA (730 milliárd m3), a legnagyobb nettó exportőr Oroszország (179 milliárd m3), a legnagyobb nettó importőr Japán (128
milliárd m3). Az EU is nagy importőr, Németország 68, Olaszország
56, Franciaország 38, a UK 32 milliárd m3-t importál. AZ EU fő import forrásai: Oroszország, Norvégia, Észak-Afrika és LNG a világ
távoli tájairól, pl. Katarból.

4. ábra. A bizonyított gáz készletek regionális megoszlása,
1000 mrd m3
(Forrás: IEA WEO 2014)

A földgáz készletek vonatkozásában a Közép-Kelet és KeletEurópa (tkp. Kelet-Európa és a volt szovjet utódállamok) van domináns helyzetben, míg a világ többi régiója, így Észak-Amerika is,
viszonylag szerény készletekkel rendelkezik.
Országokra lebontva a legnagyobb készletek a Közép-Keleten
(Irán, Katar stb.) és Eurázsiában – főképp Oroszországban és Türkmenisztánban – találhatók. Az 1. táblázat a készletek országonkénti
megoszlását mutatja mrd m3-ben.
1. táblázat. A 3 ezer milliárd m3 feletti bizonyított gázkészletekkel
rendelkező országok listája
1

Oroszország

47,799

8

Venezuela

5,524

2

Irán

33,610

9

Nigéria

5,153

3

Katar

25,199

10

Algéria

4,503

4

Türkmenisztán

17,500

11

Irak

3,158

5

USA

9,458

12

Kína

3,100

6

Szaúd Arábia

8,149

13

Indonézia

3,069

7

Arab Emírátusok

6,089

A Föld gázkészleteinek nagy része még nem felkutatott, de kétségtelen, hogy hatalmas készletek találhatók még sokfelé, pl. az
offshore lelőhelyeken és Oroszországban, ahol a becslések szerint
akár 100 ezer milliárd m3 földgáz található. Ezeket egészíti ki az ezer
méternél is mélyebben található, a tenger fenekén található metánhidrát készlet. A készletek a mai fogyasztást figyelembe véve több
száz évre elegendőek, és csak idő kérdése, hogy újabb készleteket
találjunk meg. A technológiák fejlődésével ezek az óriási készletek
egyre növekvő mértékben gazdaságosan kitermelhetővé válnak.
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Földgáz fogyasztás az OECD Európában és
Magyarországon
2. táblázat. Az OECD európai és a hazai gázfogyasztás alakulása,
2014-2015, milliárd m3 (Forrás: IEA Energy Statistics 2016, Aug.)
OECD Európa

2014

2015

Belföldi termelés

254,3

246

+ Import

648,7

663

– Export

440,4

439,1

– Készletváltozás

9,5

-2,8

451,3

469,3

Belföldi termelés

1,9

1,8

+ Import

10,5

8,6

– Export

2,3

2,4

– Készletváltozás

1,5

-1,2

= Bruttó fogyasztás

8,4

9

= Bruttó fogyasztás
Magyarország

Az OECD Európában – mely nagyjából megfelel az EU-nak –
az elmúlt években 500 mrd m3-ről 450 mrd m3-re csökkent a gázfogyasztás. 2015-ben megállt a csökkenés, és nőtt a fogyasztás, mely
mögött a hidegebb téli időjárás és a szenes erőművek kiváltása
földgázas erőművekkel állhat. A hosszútávú prognózisok azonban
Európában stagnálást ígérnek. Hazánkban is nőtt a gázfogyasztás,
az okok azonosak az európai okokkal. Látható, a belföldi termelés
csökken, az import és így az importfüggőség is, nő.

A földgáz kereskedelem
A következő negyedszázadban a regionális gázfogyasztás hangsúlyai eltolódnak. Ezeket a változásokat mutatja a 6. ábra.
A 2040-ig terjedő kitekintésben az USA dominál, marad a legnagyobb fogyasztó, az EU visszaesik, s megelőzi a gyors növekedésű Közép-Kelet és Kína. Oroszország visszaszorul az 5. helyre.

43

Molnár L.: Gázkészletek, termelés, fogyasztás, gáztípusok, az LNG, és a CNG helyzete a világban

6. ábra. Az 5 legnagyobb gázfogyasztó régió, milliárd m3
(Forrás: IEA WEO-2015)

2011-ben a teljes vezetékes export 695 Mrd m3, a legnagyobb
exportőrök: Oroszország 207, Kanada 80, Norvégia 93, Hollandia
50 Mrd m3-rel. Az LNG export 331 Mrd m3 volt, a legnagyobb exportőr Katar (103 Mrd m3).
A világ gázkereskedelmének kb. 2/3-a vezetéken, 1/3-a LNG
formájában zajlik. Az LNG megjelenése forradalmasította a gázkereskedelmet, s lehetővé tette, hogy a gáztermelők az óceánokon
keresztül, a világ távol eső pontjaira szállítsanak hajóval földgázt.

palagáz és a bányászati metán, továbbá a kis jelentőségű, szénből
gyártott városi gáz összesített termelése a 2013-as 630 mrd m3-ről
1700 mrd m3-re nő 2040-ig.
Kevés ismeret van az USA-n kívüli nem-konvencionális gázok
mennyiségéről, de valószínűleg óriási mennyiségekről – a konvencionális gázok mennyiségének 2/3-áról – van szó. De a nem-konvencionális gázok kitermeléséhez nem elég a kedvező geológiai
helyzet, hanem megfelelő szabályozási feltételekre, támogató piaci
környezetre és a közvélemény támogatására is szükség van. Ezek
a feltételek a legtöbb országban nem állnak rendelkezésre. Ezért
a nem-konvencionális gázok kitermelése először az USA-ban fog
felfejlődni, majd fokozatosan elterjed egész Észak-Amerikában,
Ausztráliában, Kínában és Argentínában. Annak nincs jele, hogy
Európa is részt venne ebben a folyamatban.
A konvencionális és a nem-konvencionális gázkészletek globális értékeit mutatja a 3. táblázat.

A nem-konvencionális gáz
Az alábbiakban áttekintjük a nem konvencionális gázkészleteket a
Világban, jelenlegi fogyasztásukat és prognózisokat ismertetünk jövőbeni felhasználásukra.
A nem-konvencionális gáz definíciója: A gázipar 3 féle nemkonvencionális gázfajtát ismer, a palagázt, a „tight” (beszorult, néha
márga) gázt és a szénbányászati metánt (régi neve: sujtólég).
Maga a nem-konvencionális gáz semmiben sem különbözik a
konvencionális gáztól. Az eltérés annyiban áll, hogy a konvencionális gáz olyan kőzetben található, melyben könnyen tud áramlani, míg a nem-konvencionális gázok olyan kőzetekben vannak,
melyekben alig vagy egyáltalán nem tudnak áramlani (gyenge az
áteresztő képesség). A nem-konvencionális gázokat ún. hidraulikus
rétegrepesztéssel lehet kitermelni.
A nem-konvencionális gázok jövőbeni termelésének alakulása: A nem-konvencionális gázok egyre inkább fontosak a globális
gázellátás szempontjából, a 2040-ig terjedő időszak gáztermelés
növekedésnek 60%-át adják. A prognózisok szerint a tight gáz, a
3. táblázat. A műszakilag kitermelhető gázkészletek típusa és regionális helyzete
2014-ben, ezer mrd m3 (a felíratok: konvencionális gáz, nem-konvencionális gáz;
bezárt gáz, palagáz, szénbányászati metán, ásványvagyon, bizonyított készletek)
(Forrás: IEA WEO-2015)
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7. ábra. A földgáz termelés növekedése a fontos
gáztermelő országokban, mrd m3
(IEA WEO-2015)

A hagyományos készletek mintegy 1/3-dal nagyobbak
a nem-konvencionális gázkészleteknél. A nem-konvencionális készletek terén is a nem-OECD országok állnak
jobban. Itt a legjelentősebb készlet a palagáz, 213 ezer
mrd m3-rel.
A globális földgáz fogyasztás a 2013-as 3500 mrd m3ről 2040-re 5000 mrd m3 fölé nő. A nemzetközi gázkereskedelmet erősen befolyásolja a túltermelés és a nyomott
árak. Eközben jelentősen emelkedik a nem-konvencionális gáztermelés, mely 2040-re eléri az összes termelés
32%-át. Az USA-tól, a mostani legnagyobb termelőtől,
2025 után átveszi a vezető szerepet Kína.
Kínában, az USA-ban, Iránban, Türkmenisztánban,
Ausztráliában és Kanadában várható jelentős termelés
növekedés. Európában (UK, Norvégia, Hollandia) jelentősen csökken a termelés.
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Az LNG tulajdonságai, szerepe
Mi az LNG? Az LNG = Cseppfolyósított földgáz. Ha a közönséges
földgázt lehűtik -165 °C-ra, akkor cseppfolyóssá válik, és hajóban
szállítható.
Ha az LNG szállító hajó megérkezik a célállomásra, ott az LNG-t
felmelegítéssel (degazifikáció) visszaalakítják légnemű földgázzá,
és bevezetik a gázhálózatba.
A globális LNG helyzet a jövőben: Az LNG erős versenytársa
a vezetékes gáznak. Míg a vezetékes gáz-üzletek az eladó és a
vevő közötti hosszabb távú kapcsolatot tételezik fel – vagyis eléggé
rugalmatlanok – addig az LNG szállító hajók a 8-10 szállító országból a Föld bármely pontjára képesek gázt szállítani. A sok szállító
versenyez egymással, a verseny az árakat lenyomja. Azonban azt
is tudni kell, hogy a cseppfolyósítás és a visszagázosítás jelentős
költségekkel jár. Ugyancsak magas költséggel jár a degazifikációs
telepek (fogadó-állomások) megépítése. A jobb kihasználtság érdekében újabban a degazifikációs telepet hajóra építik, s mikor egy
kikötőben az ilyen hajó ellátta feladatát (visszagázosította az oda
szállított LNG-t), át tud menni egy másik kikötőbe.
A gázárak alakulása, az LNG szerepe: A gázbőség miatt mindenütt esnek a gázárak, nem csak az olajár-indexált árak, hanem
a piaci gázárak is. A regionális gázár különbségek csökkenek, de
Észak Amerikában az árak így is messze alacsonyabbak, mint másutt.
A csökkenő gázárak világszerte megnövelték a gáz iránti keresletet, és növelik a gáz – elsősorban az LNG – globális szerepét. Az
LNG segít a regionális gázárak kiegyenlítésében, de megmaradnak
az árkülönbségek. Amerika marad a legolcsóbb.
Jön-e US földgáz Európába? Az EU LNG importja a következő
évtizedekben növekedni fog, de megmarad a vezetékes gázellátás
fontos szerepe. Az USA exportálhat LNG-t az EU-ba, de várhatóan
nem meghatározó mennyiségben. Az LNG export növeléséhez az
USA-ban hatalmas beruházásokat – LNG terminálok, vezetékek,
LNG szállító hajók – kellene végrehajtani, melyek megdrágítanák a
helyi gázt. A nagy beruházások és a termelés fokozása ellen a helyi
környezetvédők is tiltakoznának.
Az EU távlatilag is főképp az orosz gázra, továbbá az afrikai és
közép-keleti országokból érkező LNG-re fog támaszkodni.

Az USA-beli palagáz „forradalom”, az a tény, hogy az USA nagy
importőrből exportőrré vált, alapvetően befolyásolja a nemzetközi
gázpiacokat. Az eddig az USA-ba szállított LNG most új vevőket
keres magának, főképp Európában és a Távol-Keleten (Korea, Japán, stb.).
Európában rengeteg LNG terminál épül, és a felfejlődő LNG
import csökkenti az orosz gázimport függést. Az európai kiépült vezetékrendszerek azonban olcsóbban tudnak szállítani, így megmarad fontos szerepük a gázellátásban. Az LNG termelés növekedése
várható, de a tartósan alacsony olajárak veszélyeztethetik az LNG
jövőjét.

Az LNG középtávú alakulása

A CNG szerepe, jelentősége

Az LNG a jövő környezetbarát, tiszta energiája. A jövőben várható
növekvő lakosság, az emelkedő jólét, fejlődő ipar, új technológiák
növekvő LNG igényhez vezetnek.
Az LNG helyettesítő energia lesz, kiváltja
• A szenet a villamosenergia szektorban;
• A szenet az ipari szektorban, különösen az ipari kazánokban;
• A fűtési célú villamosenergiát az épületekben; és
• Az olajat (benzin, diesel) a szállítási-közlekedési szektorban.
Személyautók, teherautók, kamionok használják az LNG-ből is
készített CNG-t.
Az LNG vonzó energiapiaci termékké válik, egyaránt kapható
lesz a spot piacokon és rugalmas hosszú távú szerződések keretében. A környezetvédelmi követelmények, a Párizsi Klímacsúcs klímavédelmi lépéseinek végrehajtása előtérbe helyezi a tiszta LNG-t.
Fékező hatású lehet az LNG szállítmányok növekedésére a
kalózállamok (pl. Szomália) számának növekedése, és a növekvő
terrorveszély. Egy LNG hajó elrablása vagy felrobbantása egy kikötőben nagy anyagi kárt okozna, illetve kaszkád hatást váltana ki, és
óriási pusztításhoz vezetne.
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8. ábra. Globális LNG termelés régiónként, mrd köbláb/nap
(1 köbláb = 0.028 m3)

Mi a CNG? A CNG = Compressed natural gas, azaz összepréselt
földgáz, melyet kis tartályokban, magas nyomáson, autók, autóbuszok, teherautók üzemanyagaként lehet használni, a hagyományos
üzemanyag helyettesítésére.
A CNG-nek közlekedési jelentősége van, főleg személyautók,
taxik, városi buszok, teherautók, kamionok és mozdonyok üzemanyagaként. A CNG képes a benzin, a diesel és az LPG helyettesítésére.
Előnyei: olcsó üzemanyag, környezetbarát, csökkenti az emiszsziókat, kedvezően hat a motor élettartamára. Hátránya: a CNG
tank drága, nagy a helyfoglalása, kevés a CNG kút. Világméretű
elterjedtsége 2013-ban: 18 millió jármű.
Jelen helyzet: növekvő piac, de bizonytalanság az esetleges
klímavédelmi rendeletek miatt.
Jövőkép: Nagy tervek vannak, pl. Moszkva, Berlin, Párizs, Madrid útvonalon LNG-vel hajtott kamionok, megfelelő LNG kutakkal.
Energetikai súlya csekély, a CNG fogyasztás egyelőre eléggé jelentéktelen. A CNG jelentősebb szerephez juthat, ha a kőolaj árak
emelkednek.
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VIRTUÁLIS ERŐMŰ PROGRAM

Az uniós pályázati célú hazai mikro-, kis- és középvállalati
épületenergetikai potenciálfelmérés eredményei
Mezősi Balázs
jogi szakokleveles közgazdász; balazs.mezosi@mi6.hu

A Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. által kezelt Virtuális Erőmű Program™ keretében 2013-15 között európai uniós támogatással végrehajtott KKV épületenergetikai
potenciálfelmérés alapján a szektor elvi energiamegtakarítási
potenciálja 3,67 TWh, míg reális potenciálja 1,35 TWh. A felmérés eredményeit 117 000 vállalat telefonos megkeresésével,
4000 vállalat minimum hároméves, havi bontású, külön villamos energia- és gázfogyasztási havi statisztikái alapján, 1000
vállalattal végzett 45 perces interjúval és 300 vállalat helyszíni
energetikai felméréssel alapoztuk meg. A felmérés célja a tervezett GINOP-4 pályázati konstrukció szakmai megalapozása
volt.
*
The assesment carried out by the Hungarian Innovation and
Efficiency Nonprofit Ltd. (Virtual Power Plant Program) in between 2013 and 2015, has been supported by EU funds. Based
on this extensive research, the building related energy savings
potential of the Hungarian micro, small- and medium enterprises (SMEs) accounted for 3,67 TWh (theoretical potential) and
1,35 TWh (real pontential). Research results have been underpinned and derived from 117,000 SMEs contacted via phone,
4,000+ 3-year long, monthly frequency gas and electricity consumption data sets, 1,000+ 45 minute interviews with SMEs
and 300 on-site energy audits. The purpose of the research
was providing solid technical foundations for the planned EDIOP-4 grant scheme.
***
A Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. által kezelt Virtuális Erőmű Program™ keretében az elmúlt évben több nagy volumenű, szakmailag jelentős projekt került megvalósításra. Ezek
egyikének célja a hazai kis- és középvállalati épületenergetikai
(energiahatékonysági és megújuló energetikai) GINOP-4 fejlesztések támogatási rendszerének szakmai megalapozása, és javaslattétel a konkrét pályázati kiírásra.
A szakmai megalapozó munka (energetikai potenciálfelmérés)
eredményeit az alábbiakban a terjedelmi korlátokra való tekintettel
röviden mutatjuk be.
A bemutatásra kerülő projekt az Új Széchenyi Terv Környezet
és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott
KEOP-7.9.0/12-2013-0031 azonosítószámú, „A nemzeti ipari energiahatékonysági potenciál felmérése a 2014-2020-as uniós fejlesztési források allokációjának tervezés-támogatása érdekében” című
pályázat körében valósult meg.
A projekt célja a 2014-2020-as támogatási ciklusban potenciálisan pályázó vállalkozások energiafelhasználásának és épületenergetikai energiahatékonysági potenciáljának reprezentatív
mintavételen alapuló felmérése és elemzése, majd ezek alapján
javaslattétel olyan támogatási konstrukciók kialakítására, amelyek
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biztosítani tudják, hogy Magyarország teljesítse a felvállalt energiahatékonysági célértéket. Továbbá, hogy – a Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program (GINOP) 4. prioritástengelyével összhangban – megalapozottak legyenek a hazai vállalati épületenergetikai energiahatékonyság növelését célzó programok.
A projektcél hatékony elérésének érdekében egy részletes
munkamódszertan került kidolgozásra. Az alkalmazott módszertant
négy, jól körülhatárolható, de egymásra épülő szakaszra lehet bontani (1. ábra).
Az első és második szakaszban megvalósult többrétegű adatgyűjtés eredményeként létrejött adatbázis egy dedikált IT környezetben került elhelyezésre, amely lehetővé teszi az összetett
modellezési feladatok elvégzéséhez szükséges strukturált lekérdezéseket is. A harmadik szakaszban került kialakításra az a modell,
amelynek segítségével elvégezhetők a szükséges elemzések és a
felmérés adatainak projekciója is a projektben megfogalmazott célcsoportra (közel 180 ezer hazai KKV).
A kialakított modellben az épületenergetikai energiahatékonysági potenciál három elkülönített szinten került meghatározásra
úgy, mint elvi, gazdasági és reális potenciál. Az egymásra épülő
potenciálszintek eltérő nézőpontokból vizsgálják a megtakarítható
energiamennyiséget és a hozzátartozó beruházási igényt.
A felmérés keretében 117 000 vállalkozást kerestek meg telefonon a Virtuális Erőmű Program munkatársai és alvállalkozói. E
körből több mint 4000 vállalat minimum hároméves, havin bontású,
külön villamos energia- és gázfogyasztási havi statisztikáit kértük
be és dolgoztuk fel. Ezt követően több mint 1000 vállalattal végeztünk 45 perces interjút egy 60 kérdéses kérdőív alapján mely a
vállalat alapkarakterisztikáin túl energetikai, gazdasági, fejlesztéspolitikai és motivációs aspektusaira is kiterjedt. Az így leszűkített
soksaságból 300 vállalat került kiválasztásra egy rétegzett mintavétellel, ahol helyszíni energetikai felmérésre is sor került.
Az energiahatékonysági potenciál kiaknázását célzó, kialakítandó támogatási konstrukció eltérő támogatási intenzitás mellett valósulhat meg. A gazdasági és a reális potenciálra egyaránt hatással
van a támogatási intenzitás, hiszen a beruházási kedv nagymértékben függ az energiahatékonysági beruházások megtérülési idejétől.
Az alábbi ábra 50%-os intenzitás mellett mutatja be a potenciálszintek közötti összefüggéseket. Erre az intenzitást − mint az elemzés
egy fontos paraméterét − érzékenységvizsgálatot követően határoztuk meg.
A felmérésünk alapján a fenti ábrán látható, hogy 50%-os támogatási intenzitás mellett a hazai KKV szektorban kiaknázható,
összevont (villamos energia és földgáz) energiahatékonysági potenciál közel 1,4 TWh/év, ami az elvi potenciál több mint harmada.
A reális potenciál kiaknázásához összesen 116 milliárd forint beruházás szükséges.
Elmondható, hogy a támogatási intenzitás paraméter változtatásával a reális potenciál és a hozzátartozó üvegházhatású gázok
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Mezősi B.: Az uniós pályázati célú hazai mikro-, kis- és középvállalati épületenergetikai potenciálfelmérés eredményei

1.

2.

Adatgyűjtés

Adatbázis

3.

4.

Számítás és projekció

Elemzés és javaslat

Energiafogyasztási adatok

IT adatbázis létrehozása

Potenciál- és költségszámítás

Támogatási térkép

•

Több mint négyezer
vállalkozás historikus
energiafogyasztási adatai
villamos energiára és
földgázra

•

Az adatgyűjtés során
keletkező adattípusok
fogadására alkalmas IT
környezet

1. Az auditok alapján
meghatározott elvi
energiahatékonysági
potenciál

•

Elvi és reális potenciálok
szegmentálása iparágak,
vállalatméret, földrajzi
elhelyezkedés szerint

•

Gazdálkodási adatok

•

Integrálhatóság a korábbi
felmérésekkel

•

•

Dinamikusan bővíthető
adatbázis

2. A potenciálok kiaknázásához
szükséges beruházások
költségeinek meghatározása

•

Komplex jogosultságkezelési
rendszer

3. Energiahatékonysági
potenciálok és költségek
fajlagosítása

Intézkedések rangsorolása
fajlagos költség és
energiahatékonysági
potenciál szerint

•

KKV-k energiahatékonysági
helyzetének bemutatása

Adatbázis feltöltése

Projekció

Pályázati konstrukció

1. Adattisztítás, hibás adatok
korrekciója

1. Fajlagos potenciálok és
költségek súlyozott
projekciója vállalati szintre a
300-as auditált körben

•

A támogatási térkép alapján
kialakított pályázati
konstrukció (fókuszterületek
azonosítása)

2. Projekció a kérdőíves
felmérésben szereplő
vállalatokra (reprezentatív
minta)

•

Pályázati alapfeltételek
kialakítása, kizáró tényezők
meghatározása

•

Javasolt szempontok a
támogatási intenzitás
kialakításához

Kérdőíves felmérés
•

Több mint ezer vállalkozás
kérdőíves lekérdezése

•

Beruházási hajlandóság,
energiahatékonysági attitűd,
KKV szektor jellemzéséhez
szükséges információk

2. A 4000-es fogyasztási
adatok, az 1000-es
kérdőívek, a 300 energetikai
audit eredményeinek és a
VEP, korábbi adatbázisának
sikeres feltöltése, és
összehangolása

Energetikai auditok
•

100 db KKV egy-egy
ingatlanjának részletes
energetikai auditja

•

200 db KKV egy-egy
ingatlanjának egyszerűsített
energetikai auditja

3. Adatvédelem (anonimizálás)

3. Projekció a célcsoport
vállalataira

1. ábra. Módszertani összefoglaló

1.

 180.000 vállalat
 Pályázásra jogosultak köre

Alapsokaság

1.

2.
2.

Telefonhívás

 117.000 vállalat
 Felmérés keretében felhívottak

3.
a Fogyasztási
adatsor

3.
4.

Telefonos interjú

5.

4.

Audit

5.

ELEMZÉS

 4.000 vállalat
 Több évnyi energiafogyasztási
adatsorral rendelkező vállalatok
 1.000 vállalat
 Felhívott és szűkítő kérdéseknek
leginkább megfelelő vállalatok
 300 vállalat
 Helyszíni energetikai felmérésen
részt vevők köre

2. ábra. Potenciálszintek bemutatása

EP

Elvi potenciál

Az aktuális technikai színvonal mellett
kiaknázható energiahatékonysági
potenciál

GP

Gazdasági potenciál

A racionális gazdasági döntések (elvárt
megtérülési időn belül megtérülő) alapján
kiaknázható potenciál

RP

Reális potenciál

A gazdasági potenciálnak azon része, amelynek
kiaknázására a vállalkozások nyitottak

3. ábra. Potenciálszintek bemutatása
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Mezősi B.: Az uniós pályázati célú hazai mikro-, kis- és középvállalati épületenergetikai potenciálfelmérés eredményei

EP

Energiahatékonysági
potenciál szintek

Elvi potenciál

52%

RP

Reális potenciál
(50% t. intenzitás)

1 750 GWh

11%
37%

villamos energia
és földgáz együtt

1 349 GWh

23%
77%

100%

635 Mrd Ft

Beruházási összköltség
Mrd Ft

77%

villamos energia
és földgáz együtt

Fajlagos megtakarítás
GWh / Mrd Ft

145 Mrd Ft

5%

18%

80%

116 Mrd Ft

20%

100%

5,8 GWh / Mrd Ft

12,1 GWh / Mrd Ft

11,6 GWh / Mrd Ft

∑ 178 ezer

∑ 63 ezer

∑ 42 ezer

Vállalkozások számossága
darab
kis

Gazdasági potenciál
(50% t. intenzitás)

3 672 GWh

Energiahatékonysági
potenciál
GWh

mikro

GP

91,0%

közép

91,2%

1,3%

Magyarázat

89,1%

1,2%

1,8%

7,6%

7,8%

A támogatási intenzitás nincs
hatással az elvi potenciálra, hiszen
az a technikai és technológiai
lehetőségeket tükrözi

A gazdasági potenciálban azok a
lehetséges intézkedések jelennek
meg, amelyek a vállalatok által
elvárt megtérülési időn belül
térülnek meg

9,1%

Azokból az vállalatokból tevődik
össze, amelyek a felmérés alapján
nem zárkóznak el a gazdaságilag
megtérülő beruházások
végrehajtásáról

Fontos kiemelni, hogy a reális potenciál értéke azt mutatja, hogy kb. 42 ezer cégnek lenne reális lehetősége pályázni
összesen 1 349 GWh megtakarítást elérve. Annak érdekében, hogy a lehetőségből tényleges realitás legyen nagy
szükség lenne hatékony figyelemfelkeltésre, mentorálásra és szakmai tanácsadásra, valamint a vállalkozások
energiatudatosságának erősítésére

4. ábra. Energiahatékonysági potenciálszintek és beruházási összköltségek

Kumulált
energiahatékonysági
potenciál
(GWh)

4 000

Elvi potenciál szakaszok
megtérülési időintervallumok és fajlagos beruházási költségek

EP

≤ 5 év

5-10 év

> 10 év

11,6 GWh/Mrd Ft

4,4 GWh/Mrd Ft

1,1 GWh/Mrd Ft





EP

3 500

GP

3 000

Gazdasági potenciál

 Az elvi potenciál fele kiaknázható az összesített
beruházási költség közel negyedéből

GP

2 000

RP

1 500

500

0

50

100

Reális potenciál

 A kvalitatív felmérés során egyes KKV-k
elzárkóztak a beruházástól annak ellenére, hogy
az elvárt megtérülési időn belül megtérülne az
intézkedéscsomag

RP

1 000

EP

5 év alatt megtérülő beruházások
5-10 év között megtérülő beruházások
10 évnél hosszabb idő alatt megtérülő
beruházások

 A KKV-k körében jellemzően az 5 éven belül
megtérülő beruházások elfogadottak

2 500

0

Elvi potenciál

 Három, jól elkülöníthető szakaszra bontható:

150

200

Elvi potenciál

250

300

350

400

450

500

550

600

GP

Gazdasági potenciál (50% t. intenzitás)

 Ennek következtében a reális potenciál felső
korlátja nem a görbén (elvárt megtérülési időnek
megfelelő beruházások), hanem alatta
helyezkedik
el
650

Kumulált beruházási költség (Mrd Ft)

RP

Reális potenciál (50% t. intenzitás)

Potenciál (kombinált):

3 673 GWh

Potenciál (kombinált):

1 750 GWh

Potenciál (kombinált):

1 349 GWh

Beruházási költség:

636 Mrd Ft

Beruházási költség:

145 Mrd Ft

Beruházási költség:

116 Mrd Ft

5. ábra. Elérhető potenciálszintek a beruházási összköltség függvényében

(ÜHG) kibocsátásának csökkentése is eltérő ütemben változik.
Utóbbi függ attól is, hogy az energiahatékonysági potenciál mekkora része adódik a villamosenergia-, valamint földgáz-megtakarításból, azok eltérő kibocsátási tényezője miatt.
Mind az energiahatékonysági, mind az ÜHG csökkentési potenciál esetében 30% és 50% támogatási intenzitás között a legjelentősebb a növekedés. Ennek az az oka, hogy az alapvetően az elvi
potenciál különböző szegmenseinek kiaknázásához tartozó beru-
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házási költség által kirajzolt függvénytől és a felmért vállalkozásokra jellemző beruházási attitűd együttes hatásától függ a gazdasági
és a reális potenciál alakulása. Tehát az elvitől a reális potenciál felé
haladva a potenciált befolyásoló tényezők kiegészülnek a kvantitatív aspektusok mellett a kvalitatív tényezőkkel is, amelyek lehetővé
teszik, hogy a reális potenciál több dimenzió mentén kerüljön meghatározásra, biztosítva így a modell robosztusságát. A kiaknázott
potenciálhoz tartozó beruházási költség nem lineárisan változik,
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méretű KKV-k (kis- és középvállalatok)
jellemzően motiváltabbak a beruházásokat tekintve, valamint gazdasági
2 800
2 718 GWh
teljesítőképességük is erősebb, mint a
2 600
mikro vállalkozások.
2 400
A hazai KKV-k túlnyomó többsége
 Ugyanakkor a mikro szegmens elvi
2 200
potenciáljának nagy része nem
mikrovállalkozás, és bár vállalatonként
Nem kiaknázható potenciál
2 000
kiaknázható az alacsony elfogadott
55,6%
Gazdasági - reális potenciál
alacsony a megtakarítási potenciál, a
megtérülési idő és beruházási
1 800
Reális potenciál
hajlandóság miatt
vállalkozások nagy számossága miatt
1 600
a legnagyobb energiahatékonysági po
A
vállalatok
méretének
növekedésével
a
1 400
nem kiaknázható potenciál elvi
tenciál is itt jelentkezik, ugyanakkor – az
1 200
potenciálhoz mért aránya jelentősen
előző bekezdésben megfogalmazott incsökken,
amelynek
oka
a
nagyobb
13,0%
1 000
vállalatok valamelyest magasabb
doklás miatt – a mikrovállalkozásoknál
megtérülési idő melletti beruházási
800
707 GWh
az elfogadott megtérülési idők alacsohajlandósága
600
42,1%
nyabbak, mint a kis- és középvállalatok
31,4%
400
 A vállalatok méretének növekedésével a
6,3%
247 GWh
esetében. Ebből kifolyólag a nem kiakberuházási hajlandóság egyre kisebb
200
45,7%
51,6%
mértékben csökkenti a gazdasági
1,0%
názható potenciál aránya jelentősen
53,3%
potenciált
0
magasabb a mikrovállalkozások tekinmikro
kis
közép
tetében.
Hasonlóképpen jellemezhető a
6. ábra. Potenciálszintek földrajzi elhelyezkedés és vállalatméret szerinti bontásban
KKV-k iparág szerinti szegmentálása is.
A szolgáltatás szektorban lényegesen
Nem kiaknázható potenciál
Kumulált energiatöbb vállalat működik, mint az iparban,
hatékonysági
Gazdasági - reális potenciál
potenciál (GWh)
2 939
Reális potenciál
ezért az elvi potenciál is magasabb.
 Az elvi potenciál adatok jól tükrözik,
Ezek a vállalkozások, méretüket te2 500
hogy a szolgáltatás szektorba tartozik
1 595
kintve azonban jellemzően mikro vagy
a vállalatok 84%-a, amelyek villamos
2 000
Potenciálszintek
energia és földgáz tekintetében a
kisvállalkozások, ellentétben az iparral,
alakulása
1 500
fogyasztás 81%-át adják
ahol a középvállalkozások aránya ma356
 A szolgáltatás szektor alapvetően
1 000
mikro-, ill. kisvállalkozásokból tevődik
733
gasabb. Ennek következtében a szolössze, ezért potenciál tekintetében
326
500
988
gáltatás szektor esetében is elmondha45
hasonló következtetések vonhatók le,
362
mint a potenciálok vállalatméret
0
tó, hogy a nem kiaknázható potenciál
szerinti szegmentálása során
Ipar
Szolgáltatás
Kumulált energiaaránya lényegesen nagyobb, mint az
hatékonysági
potenciál (GWh)
988
iparban. Ennek ellenére az iparban je1 000
32
lentkező reális potenciál közel három
A
szolgáltatás
szektorban
kiaknázható
275
800
reális potenciál 34%-a az elvi
szorosa aknázható ki a szolgáltatás
Reális potenciál
potenciálnak, míg az iparnál ez az
megoszlása
600
szektorban.
arány 49%. Ennek oka a szolgáltatás
vállalatméret
szektorban lévő nagyobb számú,
A KKV szektorban jelentkező enerszerint
362
400
alacsony beruházási hajlandóságot
681
100
mutató mikro vállalkozás
giahatékonysági potenciál kiaknázásá90
200
közép
ra hét intézkedéscsomag került azono172
kis
sításra. Az intézkedéscsomagokat az
0
mikro
Ipar
Szolgáltatás
általuk kiaknázható elvi potenciál valamint a beruházás igényük alapján lehet
7. ábra. Az egyes iparágakhoz kapcsolható energiahatékonysági potenciálok
prioritási sorrendbe állítani.
A felmért, KKV szektorban jelenthanem eleinte meredeken emelkedő, majd egyre kisebb ütemben kező energiahatékonysági potenciál szegmentációja és a költségnövekvő görbe mentén felrajzolható függvény.
hatékonyság mentén rangsorolt intézkedéstípusok alapján kerültek
A fenti ábrán látható, hogy az 50%-os támogatási intenzitás kialakításra a javasolt támogatási konstrukciók, amelyek a hazai
mellett a gazdasági potenciál maximuma a függvény legmerede- energiahatékonysági potenciál kiaknázását hivatottak ösztönözni.
kebben emelkedő, 5 éven belül megtérülő beruházások által jel- A GINOP 4. prioritástengelyben kialakítandó konstrukciók tagolálemzett szakaszán van. A reális potenciál maximuma a gazdasági sához megvizsgáltuk az elérni kívánt szakmapolitikai célokat, azok
potenciál közelében helyezkedik el, de nincs rajta az elvi potenciál összeegyeztethetőségét, a teljes, potenciális vállalkozási célcsogörbéjén. Ennek az az oka, hogy a vállalkozások egy részénél a portot és az általuk megvalósítani tervezett beruházások jellemzőit.
javasolt intézkedések az elvárt megtérülési időn belül térülnek meg, A kialakított koncepció összhangban van a KEOP-ban a megelőző
ugyanakkor a vállalkozók különböző okok miatt mégis elzárkóznak években kialakult konstrukciótagolással, továbbá a GINOP előző
a beruházástól. A vállalkozások pontosabb jellemzéséhez az ener- fejezetben bemutatott éves fejlesztési keretével (ÉFK). A javasolt
giahatékonysági potenciálok szegmentálása szükséges.
konstrukciók elsősorban a célcsoport vállalkozások mérete és a táA vállalkozások energiahatékonysági potenciálját elsősorban mogatható intézkedéstípusok szerint allokálják a KKV szektorban a
vállalatméret szerint érdemes szegmentálni, hiszen a vállalatméret- 2020-ig rendelkezésre álló közel 60 milliárd forint összesített támotel számos más szempont is összefüggésbe hozható. A nagyobb gatási keretösszeget.
Kumulált energiahatékonysági
potenciál (GWh)
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 A hazai KKV-k túlnyomó többsége
mikrovállalkozás, és bár vállalatonként
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A 24. Főenergetikusi Szeminárium
(új nevén a XXIV. Nemzetközi Energia és Innovációs Fórum)
újra visszatér Esztergomba
Éppen 25 éve – immár negyed százada –, hogy néhai tagtársunk,
az esztergomi ETE egykori elnöke, Mohácsi Miklós elkezdte szervezni azt a szakmai műhelyt, a Főenergetikusi Szemináriumok éves
sorozatát, amely mára rangos nemzetközi energia és innovációs
fórummá nőtte ki magát.
A hagyomány 2017 márciusában is folytatódik, hiszen az ETE
és Esztergomi Szervezete, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) Energiaipari Szakmai Osztálya, valamint a rendezvényt
szervező SUNWO Zrt. együttműködésében 24. alkalommal kerül
megrendezésre e rangos rendezvény.
A rendezvény most „visszaköltözik” Esztergomba, pontosabban
a búbánatvölgyi Bellevue Hotel lesz a helyszíne, amely méltán érdemelte ki a szervezők bizalmát. Az egykor az energia költségeivel
majdnem csődbe jutott szálloda mára – a pályázatoknak, az előrelátó energetikai gondolkodásnak, így a biomassza tüzelésnek és a
napenergiának hála – közel jutott az energia-függetlenséghez!
A főenergetikusi program gerince megmaradt, hiszen a hatósági
blokk (minisztérium és szakhatóságok) mellett a kiemelt energetikai
szakterületek, így a gáz, a villany és a távhő kapták és kapják a fő
hangsúlyt. Nem marad(t) el az atomenergia és a megújuló energia
taglalása sem, hiszen szerepük a fenntarthatóságban – csakúgy,
mint az egészséges energiamixben – rendkívül fontos.
A fórum évről évre a teljes energia és energetikai keresztmetszetben dolgozik, azaz nem marad ki egyetlen energiafajta és ágazat sem a portfólióból. Így az elmúlt években az atomenergia és a
fúziós reaktorfejlesztés helyzete mellett a palagáz és a rendkívül
alacsony villamosenergia-ár mögötti összefüggések, a villanyautó
és az okos települések egyaránt terítékre kerültek természetesen
az innovációkkal megspékelve.
Újdonság azonban, hogy a megnyitó napon az MTA kutató professzora Kroó Norbert a kiemelt előadónk, akit tavaly a Bergeni
Egyetem (Norvégia) vendégprofesszora követett előadásával.
2017-ben is újabb érdekes témákat tűzünk napirendre és ezek
között ún. „fókuszpontokat” alakítunk ki. Erősebb lesz a nemzetközi részvétel, és kiemelt helyet kap az EU, az Arab Emirátusok és
Afrika.
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Megmarad a három nap fő tagoltsága, azaz nemzetközi és
szakhatósági előadásokkal indulunk, majd az innovációs és startup blokkal folytatjuk. Ezt követően pedig, változik a már megszokott
sorrend és az első nagy kihívást jelentő „fókuszpont”: a nukleárisenergia-termelés globális szerepe a fenntarthatóságban.
A gázkörkép az LNG piac aktualitásaival indul, tekintettel arra,
hogy az Amerikai Egyesült Államok megkezdte a cseppfolyós földgáz európai szállítását. Hogyan befolyásolja mindez a magyar gazdaságot? Mekkora lehetőségek vannak a CNG-LNG közép-európai
piacában és bekapcsolódik-e végre a hazai biogáz termelés ebbe
az új piaci szegmensbe?
A villamosenergia-termelés, az áramtárolás és a hatékony kiszabályozás „jó gyakorlatát” is bemutatjuk a konferencián, a norvég,
a szlovák tapasztalatokat elemezve és egy új magyar szabadalmat
bemutatva. Szándékaink szerint ismét foglalkozunk az elektromos
autóval és több autógyár modelljeit is tesztelhetik majd vendégeink.
Ugyancsak „fókuszpontba” kerül: az információs és kommunikációs technológia (ICT), amelynek fejlődése és sokrétű alkalmazása alapvetően meghatározza mindennapi életünket.
Az innovációs és startup blokk „fókuszpontjában”: a drón technológia sokoldalú alkalmazása áll, melyet gyakorlati bemutató egészít ki.
Ismét tervezünk szakmai látogatásokat, mint pl. az FCSM Délpesti Telepének és a Paksi Atomerőmű meglátogatása.
Természetesen 2017-ben is lesz kiállítási és autóteszt lehetőség, ahol a magyar és külföldi szakemberek az energia- és autóipar,
továbbá az ICT szektor érdekességeit tekinthetik meg.
Várunk külföldi szakembereket is szép számmal, akik nem csak
előadni, de tanulni, tapasztalni jönnek a magyar szakemberektől.
Legutóbb 11 nemzet képviseltette magát – köztük több fejlődő, afrikai ország – és a Szakestély afrikai dobosai olyan forró hangulatot
teremtettek, hogy kevesen maradtak ülve az asztaloknál.
A 23. konferencia végén elégedettségi kérdőíveket tölthettek
ki a résztvevők és egyöntetű volt a vélemény, hogy 2017-ben újra
találkozzunk az immár 24. Nemzetközi Energia és Innovációs Fórumon.
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A Energiahatékonysági Szakosztály küldöttválasztó
értekezlet és szakmai nap
Az ETE Energiahatékonysági szakosztálya 2016. december 13-án
délután tartotta küldöttválasztó értekezletét, amely szakmai programmal kiegészítve került megrendezésre.
Az ETE küldött közgyűlésein a jövőben Dénes László képviseli a szakosztályt. Dénes László 1986-ban végzett okleveles vegyészmérnökként
a Temesvári „Trian Vuia” Műszaki Egyetemen. Magyarországon a DUNAFERR Dunai Vasműben és leányvállalataiban töltött be 1990 és 2014
között töltött be különböző pozíciókat energetikusitól energiastratégiai főmérnöki beosztásokig. 2014 óta vezető tanácsadóként dolgozik a Magyar
Vas- és Acélipari Egyesülés keretei között, ahol energiairányítási rendszerek bevezetésével és energetikai auditok végzésével foglalkozik. Munkája
mellett mérnök-közgazdász, MBA és EUREM energiagazdász végzettséget szerzett, regisztrált energetikai auditor.
A küldöttválasztást követően a Hunyadi Kft. kollégáinak közreműködésével a villamosenergia-felhasználás mérési, adatgyűjtési, monitoring

rendszerének felépítésével, kiépítésével, működésével kapcsolatos kérdéseket beszéltek meg a résztvevők. A kérdéskörnek különös aktualitást
ad az energiahatékonysági törvénynek és az ahhoz kapcsolódó jogszabályoknak a módosítása, melyek nyomán elvárássá válik almérők beépítése,
az energiafelhasználás részletesebb mérése, elemzése.
A harmadik részben a résztvevők az előbbi jogszabály változások
egyes kiemelt elemeit vitatták meg, hangsúlyosan a jövő évtől a jelentősebb energiafogyasztó társaságok számára kötelezővé váló energetikai
szakreferens alkalmazási kötelezettség kérdéskörét érintve.
Az értekezlet zárásaként bejelentésre került, hogy az eredeti elképzelésekkel összhangban a négyfős elnökség éves rotációja keretében 2017ben Tompa Ferenc lesz az ügyvezető elnök.
Dr. Csürök Tibor
szakosztálytitkár

Gábor Dénes-díj 2016.
Ez évben immár 28. alkalommal kerül átadásra a NOVOFER Alapítvány
által 1989-ben létrehozott GÁBOR DÉNES-díj, amely a civil szféra legnevesebb műszaki alkotói elismerése ma Magyarországon, és napjainkig 207-en részesültek ezen elismerésben. A Gábor Dénestől származó
„Találjuk fel a jövőt” jelmondat üzenete napjainkban különösen aktuálissá
vált az élet minden területén (fenntartható fejlődés, nyersanyag-, energiaés hulladékgazdálkodás, foglalkoztatottság, gazdaság stb.), azaz csak
a tudatosan alakított jövő hozhat megoldást gondjainkra. A NOVOFER
Alapítványcélja a műszaki-szellemi alkotások, a mérnöki munka, a technológiai fejlesztés terén nyújtott kiemelkedő teljesítmények elismerése.

Dr. Berényi Antal orvos, orvosközgazdász, neurofiziológus, a Szegedi
Tudományegyetem Állatorvosi Kar Élettani Intézet egyetemi adjunktusa, az idegtudományi méréseknél alkalmazható multiplexelt erősítőrendszer és a mikroelektródák fejlesztése terén elért eredményeiért.

A 2016. évi díjazottak és a díjazás rövidített indoklása

Gábor Dénes Életműdíjban részesültek:

Gábor Dénes „külhoni” díjban részesült

Dr. Szabó Csaba Attila villamosmérnök, a BME Hálózati Rendszerek
és Szolgáltatások Tanszék professor emeritusa, a szélessávú hálózatokon és interneten keresztüli multimédia továbbítás kutatásában és
oktatásában elért eredményeiért, a közösségi hálózati technológiák, alkalmazások és szolgáltatások, üzleti modellek innovatív kidolgozásáért
és értékteremtő megvalósításáért.

Dr. Barabási Albert-László fizikus, hálózatkutató, a Közép-európai
Egyetem professzora, az MTA külső tagja, a magyar tudomány és kultúra nemzetközi elismertetésében végzett kiemelkedő tevékenységéért,
nevezetesen a modern hálózattudomány megalapításában, a hálózatelméleti kutatásokban nyújtott, széleskörű nemzetközi visszhangot kiváltó
tevékenységéért.
Gábor Dénes-díjban részesültek:
Bagaméry István, villamosmérnök, a Mediso Orvosi Berendezés Fejlesztő Kft. alapítója és ügyvezető igazgatója, a vállalaton belüli világszínvonalú innovációs műhely létrehozásáért; számos szabadalmaztatott orvosi leképezési eljárásra épülő, a világon elsőként piacra vitt,
többszörös Innovációs Nagydíjas SPECT, PET, CT és MRI modalitásokat átfogó képalkotó berendezéscsalád kifejlesztésében elért eredményekért.
Dr. Simonyi Sándor gépészmérnök a TRIGON Electronica Kft. ügyvezetője, a gépjármű hajtásvezérlési rendszerek, az alternatív járműhajtások, járműkomponensek vizsgálati technológiáinak és tesztberendezéseinek fejlesztése terén elért, hazai és nemzetközi szinten elismert
alkotó tevékenységéért.
Dr. Babcsán Norbert mérnök-fizikus, az Aluinvent Zrt. alelnöke és technológiai igazgatója, a XXI. század új anyagának, az alumíniumhabok
fejlesztése, széleskörű elterjesztése és üzemszerű gyártása területén
elért, nemzetközi szinten is kiemelkedő, hazai és nemzetközi szabadalmakkal is védett innovatív tevékenységéért.
Frank Péter gépészmérnök, a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. kutatás-fejlesztési igazgatója, a korszerű matematikai és mechanikai ismeretek innovatív ipari alkalmazása terén elért eredményeiért
Dr. Józsa János Balázs építőmérnök, a BME tanszékvezető egyetemi
tanára, rektora, az MTA tagja,az egyre nagyobb globális értéket képviselő felszíni vizek hidrodinamikája, az elkeveredési hidraulika terén elért
kimagasló eredményeiért.
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Dr. Ürge László vegyész, a DBH Investment Zrt. ügyvezető igazgatója,
a világpiacon is sikeres − a gyógyszerjelölt vegyületek tervezését és
előállítását támogató − új termékek és technológiák kidolgozása során
nyújtott tudományos közreműködéséért, és a megvalósításhoz szükséges szervezetek létrehozásában és sikeres működtetésében végzett
szakmai-üzleti vezetői tevékenységéért

Dr. Dolhay Balázs orvos, a Dolhay Klinika Egészségügyi Kft. tulajdonosa és ügyvezetője, a nőgyógyászati problémákkal összefüggő diagnosztikai módszerek és terápiás megoldások terén végzett, több évtizedes
innovatív fejlesztési, feltalálói tevékenységéért, melynek eredményeként
számos, iparjogvédelmi tudatossággal gondozott, az egészségügy területén széles körben hasznosított és keresett termék született.
Dr. Meiszel László vegyészmérnök, nyugdíjas tanácsadó, az új műszaki
elveken alapuló polipropilén szálgyártási eljárás kidolgozása és a gyártó
üzem megvalósítása, az első magyar membrángyártó üzem és kutató
bázis létrehozása, a hazai szénszálgyártás előkészítése, az Alkalmazástechnikai Kutató létrehozása terén elért eredményeiért, iparjogvédelmi tudatossággal párosult, példaértékű feltalálói tevékenységéért.
In Memoriam Gábor Dénes elismerésben részesült:
Dr. Kovács László matematika–fizika szakos középiskolai tanár, főiskolai és egyetemi oktató, fizikatörténész, a Gábor Dénes-i örökség
feltárása, kutatása, védelme és ápolása továbbá az eredmények közreadása területén végzett, több évtizedes áldozatos munkájáért, mellyel
hozzájárult a tudós nevével fémjelzett szellemiség átörökítéséhez.
Gábor Dénes Tudományos Diákköri ösztöndíjban részesül
Szlancsik Attila egyetemi hallgató, a Szintaktikus fémhabok mechanikai
tulajdonságainak becslése és mérése című munkájáért. Témavezető: Dr.
Orbulov Imre, BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék. Pályamunkája
a mechanikai energia elnyelésére alkalmas, az építő-, a jármű- és védelmi
iparban egyaránt felhasználható fémhabok témakörben, igényes numerikus
szimulációkkal és laboratóriumi mérésekkel elért eredményeket tartalmaz.
Gratulálunk a díjazottaknak!
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Kedves Tagtársunk!
Szíves tájékoztatásul közöljük az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Szenior Energetikusok Klubjának 2017. I.
félévi programját. A program végrehajtása során figyelemmel leszünk arra, hogy a résztvevőket megismertessük a Magyar
Elektrotechnikai Múzeum eredményes működésével.
Klubunk nyitott, minden érdeklődőt szívesen látunk az előadásunkon függetlenül attól, hogy tagja-e valamely szakmai egyesületnek
vagy sem.
I. 19.

Dr. Molnár László az ETE főtitkára
KLUBNAP
Globális és európai gázellátás kérdései
Elnök, titkár és küldöttek választása az ETE közgyűlésére
Házigazda: Elek János

I. 26.

Valaska József nyugalmazott vezérigazgató
Az európai villamosenergia-termelésben a szén jövőbeni szerepe. A Mátrai Erőmű fennmaradása???
Házigazda: Szabó Benjamin

II. 2.

Dr. Gerse Károly nyugalmazott vezérigazgató-helyettes,
címzetes egyetemi tanár
A jövő villamos energia rendszere
Házigazda: Dr. Iring Rezső

II. 9.

Dr. Gerő Zsolt
Ipari forradalom 4.0
Házigazda: Lengyel János

II. 16. Dr. Pokol Gergő BME associate professor, a Fúziós Plazmafizika csoport vezetője
A fúziós energiatermelés kihívásai
Házigazda: Dr. Szondi Egon
II. 23. Józsa István aranydiplomás mérnök, a Ganz-MÁVAG
egyedi nagy szivattyúk volt konstruktőre
A hazai nagy kondenzációs hőerőmű blokkok szivatytyúinak története a Paksi A. E. hűtővíz szivattyúival
bezárólag
Házigazda: Szabó Benjamin

III. 30. Kereki Ferenc a Radioaktív Hulladékokat Kezelő
Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője
A radioaktív hulladékok és a kiégett nukleáris
üzemanyagok kezelése, elhelyezése jelenleg és
hosszútávon
Házigazda: Szabó Benjamin
IV. 6.

Dr. Menyhárt Orsolya belgyógyász és kardiológus
szakorvos
„Kardiológia a XXI. században” (rizikófaktorok, betegségek, gyógyszerek, beavatkozások, műtétek terén)
Házigazda: Szabó Benjamin

IV. 20. Bíró Péter az MVM Partner Zrt. Piacelemzési Osztály
vezetője
Villamosenergia-kereskedelem. A piaci árak alakulása
Házigazda: Kóbor József
IV. 27. Dr. Petschnig Mária Zita közgazdász,
a Pénzügyi Kutató Zrt. kutatója
A magyar gazdaság helyzete és kilátásai
Házigazda: Elek János
V. 4.

Kimpián Aladár ny. főmérnök, a Triód Art Bt. ügyvezetője.
Tekinthető(k)-e egységesnek az észak-amerikai
földrész villamosenergia-rendszerei(k)?
Házigazda: Szabó Benjamin

V. 11. Szakmai kirándulás
(később kerül meghatározásra)

III. 2.

Dr. Hargittai István kémikus, tudománytörténész,
az MTA tagja
Los Alamos és „Los Arzamas”
Házigazda: Szabó Benjamin

V. 18. Dr. Antal Ildikó a Magyar Elektrotechnikai Múzeum
igazgatója
KLUBNAP
Műszaki örökségünk megőrzése itthon és külföldön
Házigazda: Szabó Benjamin

III. 9.

Dr. Almár Iván csillagász
Paradigmaváltás és újabban talált, idegen technikai
civilizáció közreműködésére utaló gyanús jelenségek
az égen
Házigazda: Szabó Benjamin

Az ülések helye és ideje:
Magyar Elektrotechnikai Múzeum,
Zipernovszky terem II. emelet
Budapest, VII. Kazinczy u. 21., 10 óra

III. 23. Dr. Kroó Norbert akadémikus, az Európa Mozgalom
Magyar Tanácsának elnöke
A tudománypolitika zegzugos ösvényein
Házigazda: Lengyel János

Szabó Benjamin s.k.
a Szenior Energetikusok
Klub elnöke

Köszönjük, hogy gondol ránk!

1%
Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület adószáma: 19815637−2−43
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Pioneering for You

Stratos GIGA

kiemelkedően magas
motor hatásfok

Yonos-Maxo
a praktikus
megoldás

Stratos

a kifinomult megoldás
Q-korlátozó funkcióval

Energiamegtakarítás Wilo nagyhatásfokú szivattyúkkal
Cserélje ki Ön is régi szivattyúját a Wilo korszerű megoldásaira!
Wilo-val egyszerűbb az élet!

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

ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Sinka István

ÉNEK ’56 KARÁCSONYÁRA
Énekelni kéne karácsonyestére,
ráférne az ének sok híres legényre.
Verset énekelni, ellágyuló szájjal,
Jézus kis csöppségnek s lóbálni lámpással
Megajándékozni Boldogasszony-anyát
áhítattal, s kérni: mutassa kis fiát.
Mondókát mondani, ott állani előd,
s kérdezősködni mi új megváltónk felől.
S számára, hogy szíves üdvözletet hagyunk.
Egyszerű, nagy csizmás falusiak vagyunk.
Üdvözletet annak, aki megöletett,
azonnal drága, mihelyst megszületett.
Jézus kis urunknak lábainál megholt
szabadítónk ki a szabadság lelke volt.
... Énekelni kéne karácsonyestére,
ráférne az ének sok híres legényre.

Foto (c) - Laza Tamás

