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V I L L A M O S   E N E R G I A

Nagy egyenfeszültségű villamosenergia-átvitel Európában is: az áram útja az északi-tengeri német szélparkokból a szárazföldi 
német (és európai) átviteli hálózatba

Kimpián Aladár
ny. főmérnök, akimpian@t-online.hu     

E cikknek nem célja, hogy állást foglaljon a német Energiewende 
(Energiaváltás: fosszilis és atomerőművek helyett szél- és 
naperőművek) előnyeit és hátrányait illetően. A szerző csupán 
arra vállalkozik, hogy bemutassa azokat az úttörő technológiai 
megoldásokat és eszközöket, amelyeket a partközeli (offshore) 
szélparkok létesítésénél használnak, és amelyek alkalmasak 
arra, hogy a tengerparttal és kis mélységű selffel rendelkező 
országok kiterjesszék gazdasági tevékenységüket a partközeli 
területekre, hasznosítva az ott található erőforrásokat.

*
The intention of this article is not to take a stand on advantages 
and disadvantages of Germany’s Energiewende (wind and solar 
power plants instead of fossile and nuclear ones). The author’s 
purpose is merely to present those pioneering technological 
solutions and devices used in establishing offshore windparcs 
and are suitable for the countries having seashores and 
shallow shelfs to extend their economic activity over the near 
offshore territories utilizing the local resources.

* * *

Európai nagyfeszültségű egyenáramú összeköttetések
Az európai földrészen 29 db működő és tervezett nagyfeszültségű 
egyenáramú (high voltage direct current – HVDC) összeköttetés 
van, illetve lesz (1. ábra). Folytonos vonal mutatja az üzemben lévő, 
szaggatott a tervezett és opcionális kapcsolatokat [1].
 

A 29 db összeköttetés közül mindössze a 7. sz. viborgi egyenára-
mú betét az, amely szárazföldi VERE-t kapcsol össze szárazföldi 
EVER-rel: Oroszországét Finnországéval; a többi mind tenger által 
szétválasztott országokat (pl. a 20. sz. Angliát Hollandiával), or-
szágrészeket (pl. a 23. sz. Olaszországot Szardíniával) vagy part-
közeli tengeri szélparkokat a szárazfölddel (pl. a 13. sz. az észa-
ki-tengeri BARD Offshore 1 szélparkot a német szárazfölddel) köt 
össze.

Megkerülhetetlen szerepe van a nagyfeszültségű egyenáramú 
villamosenergia-szállításnak az offshore szélparkok átviteli hálózati 
csatlakoztatásában. Mivel e parkok a tengerpartoktól egyre távo-
labb létesülnek, nemsokára elérik azt a távolságot, amelynél a vál-
takozó áramú tengeralatti kábel kapacitív töltőárama akkora, mint a 
kábel termikus határárama, így abba már semmi wattos áram „nem 
fér bele”. Ez kikényszeríti a közép- (medium voltage – MV) vagy 
nagyfeszültségű (high voltage – HV) egyenáramú kábelek alkalma-
zását.

Európában a szélparktelepítés adottságai különösen kedvező-
ek az Északi-tengeren, a Dánia, Németország, Hollandia és Anglia 
partjaihoz közel fekvő Német-öbölben (Deutsche Bucht), annak is 
az Északi-, Nyugati- és Keleti-Fríz-szigetekkel szemben lévő ré-
szén, ahol mintegy 40 000 km2 területen a tenger mindössze 25-
40 m mély, így mind a szélturbinák, mind közép-/nagyfeszültségű 
AC gyűjtőállomásaik és nagy-/nagyfeszültségű AC/DC konverter 
(egyenirányító) platformjaik könnyen és időállóan rögzíthetők a ten-
gerfenéken.

A Német-öbölben 4 nagy német szélpark működik, bővül és 
épül; nevüket többnyire a hozzájuk legközelebb eső Fríz-szigetek-
ről kapták: pl. Bor(kum)Win(d), Hel(goland)Win(d), Syl(t)Win(d) (2. 
ábra) [2].
 

1. ábra. Európai HVDC összeköttetések [1] 2. ábra. A Német-öböl négy nagy szélpark-csoportjának sémája [2]
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Az északi-tengeri szélparkok általában a következő főberendezé-
sekből állnak [3]:

1. 50–80–100–160 db, egyenként 5-6 MW-os aszinkron ge-
nerátoros szélturbina, a generátor feszültségét 30-33 kV-ra 
felemelő, a gondolába vagy a torony aljába beépített három-
fázisú transzformátorral.

2.  Általában 10 db szélturbina teljesítményét összegző és kö-
zépfeszültségről 150-380 kV nagyfeszültségre  feltranszfor-
máló, 20-25 m-rel a tenger szintje fölött álló AC/AC gyűjtő-
platform, melynek alépítménye a tengerfenéken nyugszik, 
és elmozdulás-felborulás ellen a tengerfenékbe 20-30 m 
mélyen levert csőcölöpök biztosítják.

3.  Az AC/AC transzformátor-gyűjtőplatformok egyenként 50-
60 MW teljesítményét összegző és nagy egyenfeszültségre 
átalakító, 20-25 m-rel a tenger szintje fölött álló, többnyire 
400-800 MW teljesítményű AC/DC egyenirányító platform, 
melynek alépítménye többnyire analóg az AC/AC platformo-
kéval.

4.  Kábelezés: a szélturbinák és AC/AC gyűjtőplatformjaik kö-
zötti középfeszültségű kábelek, az AC/AC gyűjtőplatformok 
és az AC/DC egyenirányító platform közötti nagyfeszültségű 
váltakozó áramú kábelek, valamint a tengeri AC/DC egyen-
irányító platform és a szárazföldi DC/AC inverter közötti  
egy-, két- vagy többrendszerű, nagyfeszültségű, egyenára-
mú, tenger alatti, illetve földkábel. 

5.  A szárazföldi átviteli hálózati fogadó alállomások DC/AC vál-
tóirányítói (inverterei).

 

Az offshore szélturbinák, az AC/AC gyűjtőplatformok, 
az AC/DC egyenirányító-platformok és a tenger alatti 
kábelezés telepítési technológiái

Az offshore szélturbinák telepítése
A kijelölt telepítési helyen a WIND LIFT 1 cölöpverő szerelőhajó 
pontos pozícionálással 3 db 2,5 m átmérőjű, 90 m hosszú acélcső-
cölöpöt ver le 30 m mélyen a 40 m mélyen lévő tengerfenékbe, a 
maradék 20 m pedig kiáll a tenger szintje fölé (4. ábra) [4]. Emelés-
kor és cölöpveréskor a szerelőhajó a tengerfenékre lebocsátott 4 db 
talp-oszlopon áll. Balra a pozícionáló szerkezet, középen és jobbra 
a lebocsátott talposzlopok, a darun függ a 90 m-es csőcölöp. 

A csőcölöpökre a szerelőhajó 500 tonnás daruja illeszti rá a kü-
lön uszályon érkező, az 5. ábrán látható 80 m magas, 495 tonnás 
háromlábat; az ennek tetején lévő kör alakú talplemezre állítják rá a 
szélturbina tornyát [4].

Az összeépített toronyhoz megérkezik a háromszárnyú komplett ro-
tor (7. ábra). Miután a gondolát is ráemelték a toronyra, következik a 
rotor helyre illesztése, melynek síkját a gondola tetején álló szerelő 
a kötélzetbe iktatott rádió-távirányítású himbával tudja finoman sza-
bályozni (8. ábra) [4].

3. ábra. Az offshore szélparkok sémája [3]

6. ábra. A torony összerakása [4] 

4. ábra. A WIND LIFT 1 cölöpverő szerelőhajó [4]

5. ábra. A csőcölöpökre illeszkedő háromláb [4]
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Az AC/AC gyűjtőplatformok telepítése
A például szolgáló BorWin 1 80 gépes, 400 MW-os szélpark ese-
tében a szélturbinákat 10 gépenként egy-egy 33/155 kV-os tengeri 
transzformátorállomásba (AC/AC platformba) csatlakoztatják, 33 kV-
os AC kábellel.

A szárazföldi üzem szárazdokkjában elkészült AC/AC gyűjtőplat-
formot és a köréje szerelt rácsos csőszerkezetű alépítményt a dokk 
elárasztása után úsztatva a helyszínre vontatják (9. ábra). Itt az al-
építményt a tengerfenékre süllyesztik, levert csőcölöpökkel rögzítik, 
majd a platformot felcsörlőzik végleges pozíciójába, 20-25 m-rel a 
tenger szintje fölé (10. ábra) [4].
  

Az AC/DC egyenirányító platformok telepítése
Míg a szélturbinákat a helyszínen, több darabból (háromláb, torony, 
gondola, háromszárnyú rotor) szerelik össze, a 3200-14 000 t töme-
gű AC/DC egyenirányító platformokat a gyártóműben készre szere-
lik, és uszályon vagy úsztatva juttatják a helyszínre.

Ebben a munkafázisban a telepítés helyén kulcsszerepe van a 
14 200 t maximális emelőképességű, süllyeszthető-emelhető, két-
gémes SSCV (semi-submersible crane vessel) Thialf-nak, melyet 
a hollandiai Zwijndrecht-ben működő, a tengeri olaj- és gázkiter-
melő, valamint szélpark-konverter platformok gyártója és telepítője, 
a HMC (HEEREMA Marine Contractors) cég üzemeltet. A 201,6 m 
hosszú, max. 198 750 t vízkiszorítású hajótest katamarán-szerű 
alapját 2 db kb. 200 m hosszú, kb. 20 m széles, 13,6 m magas pon-
ton képezi, ezekre támaszkodik a 2×4 láb, melyeknek felső része 
közé van beépítve a fedélzet a 2 db 88,4 m gémhosszúságú, 7100 t 
emelőképességű daruval (a képen a gémek le vannak engedve), a 
4+3 szintes „üzemi épület”-tel és a helikopter-leszálló hellyel.

A hajó haladását és pozícionálását 6 db 5,5 MW-os helyzetvál-
toztató hajtómű biztosítja. Közlekedéskor a merülés 12 m, emelés-
kor max. 26,6 m, amit a pontonokba töltött ballasztvízzel érnek el.  
A nagyobb merülés stabilabbá teszi a hajódarut a szél és a hullám-
zás ellen. A hajón 736 főre van szálláshely. 

A helyváltoztatást vontatók segítik (11. ábra) [5].
 

A BorWin 1 szélpark BorWin Alpha egyenirányító 
platformjának telepítése
A gyártómű kikötőjében 44 tengelyű, 176 kerekű, alacsonyépítésű 
önjáró trélereken tengerjáró uszályra tolják a platform 1800 t töme-

7. ábra. A háromszárnyú rotor megérkezése [4] 10. ábra. A platform végleges helyzetében 
(mögötte egy kész szélturbina) [4] 

8. ábra. A rotor beemelése, síkjának finom szabályozásával [4]

9. ábra. Az AC/AC gyűjtőplatformot és a körülötte lévő csőszerke-
zetű alépítményt úsztatva a helyszínre vontatják [4] 

11. ábra. A 14 200 t emelőképességű SSCV Thialf hajódaru [5] 
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gű alépítményét, majd magát a 3200 t tömegű platformot, eközben 
az uszály tartályaiban lévő ballasztvíz kiszivattyúzásával tartják az 
uszályt a rakodóparttal azonos szintben (12. ábra) [5].
  

A BorWin 2 szélpark BorWin Beta egyenirányító 
platformjának telepítése
A 800 MW-os AC/DC platform helyét néhányszor 10 m-re a BorWin 
Alpha platformtól jelölték ki. A helyszínre juttatás és a felállítás tech-
nológiája – eltérően a BorWin Alpha AC/DC platformjáétól – a kö-
vetkező volt: a 73×51×35 m méretű, 10 000 t tömegű, hermetikus 
alsó részű, úszásképes platformot szárazdokkban építették össze. 
Elkészülte után a dokkot elárasztották, a platformot pedig uszály-
ként elvontatták a felállítás helyszínére. Itt a függőleges irányt és 
a pontos tengelytávolságot tartva az SSCV Thialf levert a tengerfe-
nékbe 6 db Ø2,5 m-es csőcölöpöt úgy, hogy amikor a 4 db vontató-
hajó föléjük állítja a platformot, annak lefelé kitolható 6 db csőlába 
pontosan illeszkedjék a cölöpökhöz. Ezután a cölöpökre támaszko-
dó csőlábakon „felmászva”, a platform saját magát az üzemi hely-
zetbe emeli, kb. 20 m-rel a tenger szintje fölé [6].

12. ábra. A BorWin Alpha 3200 tonnás AC/DC platformja és 
1800 tonnás alépítménye a tengerjáró uszályon [5] 

15. ábra. A Thialf egyik daruja alépítményére helyezi a BorWin 
Alpha 3200 tonnás AC/DC platformot [5]

13. ábra. Az AC/DC platform és alépítménye megérkezik 
a telepítés helyén várakozó Thialf elé [5] 

16. ábra. A BorWin Beta 800 MW-os AC/DC platform úsztatva-
vontatva útban a felállítás helyszínére. A 6 db emelő csőláb 

35 m-rel nyúlik a felső szint fölé [6]

14. ábra. A Thialf egyik darujára függesztett hidraulikus cölöpverő 
fej leveri a tengerfenékbe a BorWin Alpha AC/DC platformjának 

alépítményét rögzítő csőcölöpöket [5]
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A HelWin 1 szélpark HelWin Alpha egyenirányító platform-
jának telepítése
A szárazdokkban készült 576 MW-os AC/DC egyenirányító platform 
4 vontatóhajó által úsztatva-vontatva jutott el a telepítés helyszíné-
re. A 7 szintes, 75×50×23 m-es, 12 000 t tömegű „doboz” magá-
ban foglalja a ±250 kV kimenő feszültségű egyenirányítót és tápláló 

transzformátoraikat, az SF6 gázszigetelésű, nagyfeszültségű, válta-
kozó áramú kapcsolóberendezést és a komplett szekunder techni-
kát. A platform külön szállított rácsos csőszerkezetű alépítményét a 
23 m mélyen lévő tengerfenékre süllyesztés után Ø3,2 m-es, 8 cm 
falvastagságú levert csőcölöpökkel rögzítik a fenékhez.

A helyszínre érkezve a négy vontatóhajó a négy sarokra kötött 
vontatókötéllel úgy pozícionálja a platformot, hogy a 6 db kitolható 
emelőoszlop pontosan illeszkedjék az alépítmény 6 db cölöpének 
felső fészkébe. Ezután az emelőoszlopok alsó végét összekötik az 
alépítmény felső pontjaival, majd a platform a 6 db oszlop mentén 
önmagát felemeli-felcsörlőzi 20 m-rel a tenger szintje fölé [7].
  
A HelWin 2 szélpark HelWin Beta egyenirányító 
platformjának telepítése
A 690 MW-os HelWin Beta AC/DC egyenirányító platformot közvet-
lenül a HelWin Alpha platform mellé telepítik, és a kettő között hidat 
készítenek, hogy a felügyelő-karbantartó személyzet könnyen átjár-
hasson egyikből a másikba.

A 10 000 tonnás, 99×42,5×26,5 m-es platformot uszályon von-
tatják a helyszínre, ahol a Thialf két daruja fölemeli az uszályról, 
majd annak félrevontatása után „odasétál” az előre elhelyezett és 
csőcölöpökkel lerögzített alépítményhez, és a platformot ráhelyezi.

A Thialf 4 készlet emelő kötélzetét és a ferde emelőerők vízszin-
tes összetevőit felvevő 2 db segédszerkezetet már előre felszerel-
ték a „doboz” tetejére [8].

17. ábra. A szintén kitolható lábú úszódaru a befejező munkákat 
végzi a BorWin Beta AC/DC platformon, amely már üzemi 

helyzetében, saját kitolt lábain áll, néhányszor 10 m-re 
a BorWin Alpha AC/DC platformtól [6]

18. ábra. A HelWin Alpha AC/DC platform még a szárazdokkban. Az 
emelőoszlopok 40 m-re nyúlnak ki a fedélzet síkjából [7]

20. ábra. A HelWin Beta platform az uszályon, útban 
a helyszínre [8]

21. ábra. Miután a Thialf két daruja együtt felemeli a 10 000 tonnás 
platformot, a vontatóhajó kihúzza alóla az uszályt [8]

19. ábra. A HelWin Alpha AC/DC platform már saját lábain áll, 
20 m magasan [7]
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A SylWin 1 szélpark SylWin Alpha egyenirányító 
platformjának telepítése
A SylWin Alpha 864 MW-os platformot az Északi-Fríz-szigetek leg-
nagyobbikától, Sylt-től 70 km-re Ny-ra telepítették. Mivel a 82×56×40 
m-es építmény tömege 14 000 t, ami a Thialf kapacitásának a ha-
tára körül van, ezért mozgatására az uszályról való darus leemelés 
(mint pl. a HelWin Beta-nál) nem jött szóba, úsztatni pedig (mint 
pl. a BorWin Beta-t) nem akarták, így egy harmadik módszert dol-
goztak ki: a platformot a balti-tengeri Warnemünde Warnow Werft 
üzemének dokkjában álló süllyeszthető-emelhető uszályon építet-
ték-szerelték össze, az 5800 tonnás alépítményt pedig a wismari 
üzemben úgy alakították ki, hogy annak két sorban elhelyezett 3-3 
db, a vízszint fölé nyúló (és a rögzítő csőcölöpöket is befogadó) 
csatlakozó csöve közé a platformot szállító uszály éppen beférjen, 
a platform emelőlábai pedig essenek egybe ezekkel a csatlakozó 
csövekkel. A pontos pozícionálás után megkezdik az emelőlábak 
lebocsátását, s amikor azok az alépítmény csatlakozó pontjain fel-
fekszenek, a platform emelkedni kezd, amíg el nem éri a tengerszint 
fölötti 20 m-es magasságot; eközben az uszályt a vontató hajók ki-
húzzák az alépítmény csatlakozó csövei közül [9].

A telepítés helyén az alépítményt daruval megemelik, s miután a 
vontatóhajók az uszályt a menetirányra merőlegesen kihúzták, a 
daru leengedi az alépítményt a 28,5 m mélyen lévő tengerfenékre, 
ahol azt csőcölöpökkel rögzítik [9].

Eltérően a földrengésveszélynek kitett szárazföldi konverter-
alállomások áramirányítóitól, az off-shore platformok vízszintes 
gyorsulásra érzékeny félvezetős moduljait nem függesztik fel a 
platform konverter-helyiségének plafonjára, mert kiterjedt szeiz-
mológiai számítások és a platformok alépítményeinek és felépítmé-
nyi csővázainak rugalmassági analízise szerint a padlóra szerelés 
is megengedhető [9].

22. ábra. A SylWin Alpha AC/DC platform 5600 tonnás csővázas 
alépítménye a különleges süllyeszthető-emelhető uszályon [9]

24. ábra. Az uszály úgy állt be, hogy az emelőlábak pontosan 
az alépítmény csatlakozó csövei fölé essenek [9]

25. ábra. A SylWin Alpha AC/DC platform alulnézetben. Baloldalt 
a kábelfelvezető védőcsövek; ezekbe húzzák be az AC/AC gyűj-
tőplatformoktól jövő 155 kV-os AC kábeleket és a németországi 
Büttel-i átviteli hálózati inverter-alállomásba menő ±320 kV-os, 
160 km-es tenger alatti + 45 km-es szárazföldi DC kábelt [9]

26. ábra. A SylWin Alpha AC/DC platformjának egyenirányító 
berendezése [9]

23. ábra. A 14 000 tonnás SylWin Alpha AC/DC platformot szál-
lító uszály beúszik az alépítmény két sor csatlakozó 

csöve közé [9]
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A DolWin 1 szélpark DolWin Alpha egyenirányító platform-
jának telepítése
A DolWin Alpha 800 MW-os, 155 kV AC/±320 kV DC egyenirányító 
platformot az Északi-tenger Német-öblében, a keleti-fríz Borkum-
szigettől ÉÉNy-ra telepítették. A Dörpen West átviteli hálózati 
inverter-alállomással 75 km tenger alatti + 90 km szárazföldi kábel 
köti össze. 

A 9300 tonnás, 64×42×38 m-es platformot a hollandiai 
Zwijndrecht-ben építették.  

Az átfutási időt rövidítendő, az ötszintes, csővázas platformot 
két részre bontva készítették: az alsó 3 szintet  a bal oldali, a felső 
2 szintet a jobb oldali csarnokban szerelték (27. ábra), 44 tengelyű, 
176 kerekű, alacsonyépítésű, emelhető-süllyeszthető, önjáró tréle-
reken (28. ábra) [10].

27. ábra. Zwijndrecht (Hollandia): a bal és a jobb oldali 
szerelőcsarnokok [10]

30. ábra. A DolWin Alpha AC/DC platform közvetlenül a felső 
résznek az alsó részre való ráengedése és a két rész csővázai-
nak összehegesztése előtt [10]

31. ábra. A 9300 tonnás komplett platformot a trélereken átgör-
dítik az uszályra (eközben az uszály szintjét a ballasztvíz kiszi-
vattyúzásával tartják állandó magasságon), majd a trélereket 
lesüllyesztve, a platform felfekszik az uszály gerendázatán, a 
trélerek pedig kijárnak alóla [10]

32. ábra. Szintén Hollandiában, Vlissingenben készítik a DolWin 
Alpha platform 4100 tonnás, csővázas, csőcölöp-rögzítésű, 
44×42×38 m méretű alépítményét, amelyet a 6 db csőcölöppel 
együtt uszállyal juttatnak el a felállítás helyére [10]

28. ábra. A DolWin Alpha platform alsó 3 szintjét a bal oldali, 
felső 2 szintjét a jobb oldali csarnokban egyaránt 2+4+2 db, 
egyenként 44 tengelyes, 176 kerekes, alacsonyépítésű, emelhe-
tő-süllyeszthető, önjáró tréleren építik össze [10]

29. ábra. A jobb oldali csarnokban összeépített felső két szintet 
a trélereken kigurítják a bal oldali csarnok elé, majd négy osz-
lopdaruval olyan magasra emelik, hogy a bal oldali csarnokból 
kigördülő alsó három szint aláférjen [10]



9ENERGIAGAZDÁLKODÁS   58. évf. 2017. 4-5. szám

Kimpián A.: Nagy egyenfeszültségű villamosenergia-átvitel Európában is

A DolWin 2 szélpark DolWin Beta egyenirányító 
platformjának telepítése
A DolWin Beta 924 MW-os AC/DC egyenirányító platform a kelet-
fríz Borkum-szigettől ÉÉK-re 3 szélpark (240 db szélturbina) AC tel-
jesítményét konvertálja.

Érdekessé az teszi, hogy aktív részének és alépítményének 
konstrukciója gyökeresen eltér az eddig bemutatottakétól:

• BorWin Alpha, …, DolWin Alpha: a platform és az alépítmény 
különálló, külön szállított, csak a helyszínen összeépülő egy-
ségek; a csőszerkezetű rácsos alépítményt csőcölöpök rög-
zítik a tengerfenéken, erre úsztatják vagy emelik rá daruval 
az AC/DC egyenirányítót, valamint a többi villamos és gépé-
szeti berendezést magában foglaló „dobozt”.

• A DolWin Beta „alépítménye” (lábszerkezete) már a gyártó-
műben összeépül a „dobozzal”, együtt szállítják a helyszínre, 
ahol az egységet úgy süllyesztik le a 29 m mély tengerfenék-
re, hogy a 3–3 lábat összefogó pontonokat és a lábak erre 
szolgáló tereit elárasztják tengervízzel.

A platform 10 000 tonnás felső részét és 13 000 tonnás alépítményét 
(a 2×3 lábat és a 3–3 lábat összefogó, összesen 23 000 t vízkiszo-
rítású pontonokat) a Dubaiban lévő szárazdokkban építették [11].

Amikor a felső rész elkészült, 4 db kitámasztott oszlopdaruval  
52,8 m-re felemelik, a dokkot elárasztják, a kész alépítményt az el-
árasztott dokkban úsztatva a felső rész alá vontatják, majd a felső 
részt az alépítményre ráengedve, összeépítik őket; eközben a dok-
kot újból víztelenítik, hogy a platform stabilan álljon [11].

33. ábra. Az alépítmény csőcölöpeinek behelyezése a Thialf da-
rujával az alépítmény függőleges főcsöveibe: az első 3 db már 
a helyén, a második 3 db még az uszályon van [10] 35. ábra. Az úszva vontatott komplett DolWin Beta 

AC/DC platform [11]

34. ábra. A DolWin Alpha platformot a Thialf két daruja együtt 
emelte át az uszályról a tengerfenéken álló, csőcölöpökkel 
„odaszögelt” alépítményére [10]

36. ábra. A dubai víztelenített szárazdokk középső részében 
építik-szerelik a platform 13 000 tonnás alépítményét [11]

37. ábra. Ugyanennek a szárazdokknak a tengerrel ellentétes vé-
gében építik-szerelik a platform 10 000 tonnás felső részét [11]
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A komplettírozott platformot az újból elárasztott szárazdokkból ki-
vontatják a nyílt vízre, ahol készenlétben áll (merül) a Dockwise-
nak, a világ legnagyobb tengeri nehéz-szállító cégének SSV (semi-
submersible vessel – félig merülő hajó) járműve, a Mighty Servant 
1 hajó, mely tengeri építmények (olajfúró platformok, offshore szél-
park-platformok) és járművek (pl. tengeralattjárók) szállítására szol-
gál. Raksúlya 40 910 dwt (deadweight tonnage – raksúly-tonna), sík 
rakodófelülete 150×50 m.

A ballasztvíz-tartályokat a szükséges mértékig megtöltve, a 
Mighty Servant 1 annyira merül le, hogy a DolWin Beta platformot 
rá tudják úsztatni. Ekkor a ballasztvizet kiszivattyúzva a rakomány 
kiemelkedik a vízből; a jármű útnak indulhat [11]. 

A pontonok vízkiszorítása éppen annyi, mint a platform tömege –  
23 000 t. A helyszínen a pontonokba és a lábak tartályaiba tengervi-
zet engedve, a platform lesüllyed a fenékre, ahonnan tömege foly-
tán a szél, a hullámzás és az áramlás sem tudja elmozdítani [11].

Az északi-tengeri szélparkok kábelezése
A szélturbinákat az AC/AC gyűjtőplatformokkal tenger alatti közép-
feszültségű (többnyire 33 kV-os) háromerű kábelekkel, a gyűjtőplat-
formokat az AC/DC egyenirányító platformmal tenger alatti nagyfe-
szültségű (általában 155 kV-os ) egy- vagy háromerű kábelekkel, 
az egyenirányító platformot a szárazföldi átviteli hálózati inverter-
alállomással részben tenger alatti, részben szárazföldi nagyfeszült-
ségű (pl. ± 250, ± 320 kV-os) bipoláris egyenáramú kábelekkel kötik 
össze. (Bipoláris: külön kábel a pozitív és külön a negatív pólus 
számára.)

A felsorolt kábelfajták közül kiemelkedik a 800 MW-os szélpar-
kok teljesítményét a szárazföldre juttató, 1000 MW átviteli kapacitá-
sú, 320 kV-os egyenáramú tengeri kábel.

A szektoralakú elemi szálakból sodrott réz áramvezető kereszt-
metszete 2500 mm2, átmérője 57,6 mm, ohmos ellenállása  
0,0072 Ω/km, főszigetelése 20 mm vastag térhálósított polimer.  
A kábel névleges árama 1638 A, megengedett max. hőmérséklete 
70 °C, külső átmérője 135 mm, fajlagos tömege 52,4 kg/m. Mivel 
toldókötéseit (karmantyúit) steril körülmények között, a gyártómű-
ben készítik, a gyártási hosszt a szélpark és a szárazföld közötti 
távolság határozza meg. Ha pl. ez 100 km, akkor a kábelfektető 
hajónak 5240 tonna kábelt kell befogadnia [12].

A tengeri kábelfektetéshez speciális felépítményű hajókat hasz-
nálnak (43. ábra) [13]. A többnyire sík fedélzeten a következő főbe-
rendezéseket szokás elhelyezni:

38. ábra. Az alépítményt beúsztatták a felemelt felső rész alá; 
következik a felső rész ráengedése az alépítményre és össze-
építésük [11]

41. ábra. Haugesundból a saját „lábán” (pontonjain) vontatják 
a DolWin Beta platformot rendeltetési helyére [11] 

39. ábra. A Mighty Servant 1 SSV alámerülve várakozik, 
hogy a DolWin Beta platformot keresztben ráúsztassák [11]

42. ábra. 320 kV-os egyenáramú tengeri kábel [12]

40. ábra. 23 000 tonnás, 100,1 m hosszú, 74,1 m széles, 90 m 
magas terhével a Mighty Servant 1 útra kész, hogy Afrikát meg-
kerülve, a platformot a norvégiai Haugesundba vigye, a techno-
lógiai végszerelésre [11]
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1. 15-32 m külső átmérőjű, 6-8 m magas, függőleges tengely 
körül elforduló karusszel-kosár, melyben a kábel vízszintes 
rétegekben van feltekerve; befogadó-képessége 2000-9000 t. 
Forgatását a karusszel-kosár fogaskoszorújával kapcsolódó, 
az álló alapkeretre szerelt hidromotorok végzik (45. ábra).

2. Töltő-ürítő „ormány”, mely a karusszel-kosár belső és külső 
fala között járva, töltéskor a kábelkarikákat szorosan egymás 
mellé rakja, ürítéskor (kábelfektetéskor) egymás mellől fel-
szedi és nagy hajlítási sugárral továbbítja (46. ábra).

3. Lánctalpas-szorítópofás kábeltovábbító (47. ábra).
4. Egy- vagy többállású kábelcsúszda.
5. A tengerfenéki árokásó, kábelfektető és -betemető robot (48. 

ábra) lebocsátására és felhúzására szolgáló daru.
 

46. ábra. A kábelkarikákat töltéskor egymás mellé rakó, fektetés-
kor egymás mellől felszedő, a kosár külső és belső fala között 
mozgatható, emelhető-süllyeszthető töltő-ürítő „ormány”[13] 

47. ábra. A töltő-ürítő „ormány” és a csúszda közé telepített 
„lánctalpas”, szorítópofás kábeltovábbító, a kábel kétirányú 
mozgatására; ha nagyobb átmérőjű karmantyú következik, a 
szorítópofák automatikusan távolodnak egymástól, majd újra 
szorosan tapadnak a kábelre [13] 

48. ábra. A hajó tatján lévő daruval lebocsátható-felhúzható ten-
gerfenéki árokásó, kábelfektető és -betemető robot; mozgását 
(pl. a kanyarodó kábelnyomvonal követését) a hajóról számí-
tógép  távirányítja, működését víz alatti videokamera figyeli. E 
számítógép hangolja össze a karusszel-kosár fordulatszámát 
és az ormány „kaszálási” sebességét a kábeltovábbító „előto-
lási” sebességével, a robot és a kábelfektető hajó haladási se-
bességéhez illesztve [13]

43. ábra. Tengerikábel-fektető hajó számítógépes modellje [13] 

45. ábra. A kábelfektető hajó 23 m külső, 8 m belső átmérőjű,  
8 m magas, fogaskoszorús karusszel-kosara, görgős alapkeret-
tel, rajta 4 db hidromotorral; a szerkezet öntömege 600 tonna, be-
lefér 160 km hosszú, 8400 tonna tömegű 320 kV-os DC kábel [13] 

44. ábra. 320 kV-os DC kábel tároló karusszele a gyártóműben [13]
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Köszönetnyilvánítás
A szerző köszönetet mond Szabó Benjáminnak, az ETE Szenior Ener-
getikusok Klubja elnökének, aki kezdeményezte, hogy a Klub kereté-
ben a „Nagy villamos teljesítmények átvitele nagy távolságokra nagy 
egyenfeszültségen” előadást követően hangozzék el előadás a német-
országi offshore szélparkokról is; ez képezi alapját a jelen cikknek.
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[9]  A 22-26. ábra képei a www.google.com/img sylwin alpha webhely-
ről valók

[10]  A 27-34. ábra képei a www.google.com/img dolwin alpha webhely-
ről valók

[11]  A 35-41. ábra képei a www.google.com/img dolwin beta webhelyről 
valók

[12] necplink.com/docs/Champlain_VT_electronic/04 L. Eng/Exh.TDI-
LE-4(HVDC Cable Design Sheet(ABB)).pdf

[13] A 43-48. ábra képei a www.google.com/img offshore cable laying 
vessels web-helyről valók 

Levélben fordult António Guterreshez, az ENSZ főtitkárához Áder János államfő
Tisztelt Főtitkár Úr!
Engedje meg, hogy gratuláljak az Ön kezdeményezéséhez és megerősítsem elkötelezettségemet a közös munka iránt. Meggyőződésem, 
hogy szeptember 19-én a „Világ vezetőinek változtatásra való mozgósítása” címmel megrendezett tanácskozáson körvonalazott megol-
dások eredményesen járulhatnak hozzá a 2019-es klímacsúcs sikeréhez.

New York-i megbeszélésünkön amellett érveltem, hogy a Párizsi Megállapodásban foglalt célok eléréséhez nélkülözhetetlen a városok, 
tartományok, valamint más szubnacionális szereplők bevonása, különös tekintettel arra, hogy a végrehajtásban kulcsszerep hárul majd rájuk.

Ezért is bátorítottam korábban Budapest csatlakozását az Under 2 mozgalomhoz, és pár héttel ezelőtt ezért javasoltam levélben Fran-
ciaország köztársasági elnökének, hogy az idei párizsi klímacsúcs előkészítése során biztosítsák a szubnacionális szereplők bevonását 
a Megállapodás végrehajtásába.

Biztos vagyok abban, hogy ez a megoldás érdemben segítheti elő a Párizsi Megállapodás céljainak teljesülését, valamint az aláírók 
ambíciószintjének növelését. A tudósok iránymutatása egyértelmű: ahhoz, hogy jó eséllyel elkerüljük a visszafordíthatatlan és elszabaduló 
klímaváltozást, a kibocsátásokat 2020-tól tíz évente meg kell felezni.

Bár az utolsó órában vagyunk, mégis őszintén bízom a klímavédelem sikerében. Örömmel és bizakodással tölt el, hogy egyre többen 
ismerik fel: a globális felmelegedés lassítása nemcsak erkölcsi kötelesség, hanem gazdasági racionalitás is. Nincs megoldhatatlan tech-
nológiai és közgazdasági akadálya annak, hogy a kibocsátás növekedésének megállítása után a csökkenés is elkezdődhessen.

Ebben a folyamatban a világ tíz legnagyobb karbonlábnyommal rendelkező országának példamutatása nélkülözhetetlen. Úgy vélem, 
Önnek érdemes megszólítania ezen országok vezetőit, mert az Ön szava érdemi ösztönzést jelenthet.

Jó lenne elérni, hogy a tíz legnagyobb kibocsátó 2019-ben nagyobb mértékű kibocsátáscsökkentést fogadjon el, mint azt korábban 
Párizsban tette.

Tisztelt Főtitkár Úr!
Eddigi személyes találkozásaink és megbeszéléseink alkalmával módom volt meggyőződni az Ön mély személyes elkötelezettségéről a 
klímavédelem sikere iránt. Kérem, engedje meg, hogy korábbi javaslataimat írásban is megosszam Önnel.

1. A nemzetközi klímavédelemért tenni akarók szövetségesi körét bővítenünk kell. Javaslom, hogy a szubnacionális szereplőik (vá-
rosok, régiók és szövetségi államok) is kapjanak helyet a Párizsi Megállapodás végrehajtásában. Ehhez szükségesnek tartom, hogy a 
szubnacionális szereplők már az idei klímatárgyalási fordulóban, Bonnban összegezzék közös, számszerűsített klímavállalásukat, és 
annak időbeni ütemezését.

2. Javaslom, hogy nyerjük meg szövetségesként a TOP 10 kibocsátó ország nagyvárosainak/régióinak vezetőit, hogy segítsék elő 
országaik klímavédelmi vállalásainak 2020 előtti növelését. Ennek birtokában a tíz legnagyobb kibocsátó ország felhívása is jelentős 
sikerre vezethet.

3. Javaslom, hogy győzzük meg a szubnacionális szereplőket, hogy a hosszú távú elköteleződéseik mellett készítsenek a következő 
10 évre szóló kibocsátás-csökkentési terveket is.

Tisztelt Főtitkár Úr!
A világnak szüksége van arra az elszántságra, bátorságra és bátorításra, amelyet a jó példa ereje közvetít. Biztosíthatom, hogy minden 
fórumon továbbra is kiállok a szubnacionális szereplők klímavédelmi tevékenysége mellett. Tudom, hogy ezt az ügyet Ön is támogatja, 
ezért fontos tudnia, erre irányuló erőfeszítéseiben szövetségesként számíthat rám.

Kívánom, hogy munkája járjon eredménnyel, és a 2019-es klímacsúcs ne csak egy újabb fordulópont, hanem igazi áttörés legyen a 
globális felmelegedés elleni harcban.

Tisztelettel
Áder János
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T U D O M Á N Y

Magas sótartalmú hulladékvizek kezelési lehetőségei: 
bepárlás és elektrodialízis

Torma Csilla Zsófia
okl. biomérnök, torma@mail.bme.hu

                                                 
Dr. Cséfalvay Edit, PhD

okl. környezetmérnök, csefalvay@energia.bme.hu

Az egyik leginkább korlátozottan rendelkezésre álló erőforrás a 
Földön a tiszta édesvíz, hiszen a földi vízkészletek mindössze 
0,03%-a alkalmas közvetlen felhasználásra. A fogyasztási és me-
zőgazdasági célokra történő felhasználást elsősorban a vizek só-
tartalma korlátozza, ezért az ipari létesítményeknek külön figyel-
met kell szentelniük a sótartalom kezelésére. Ennek érdekében a 
leggyakrabban alkalmazott technológiák az ioncserélő rendsze-
rek, reverz ozmózis eljárások és bepárlás. Az elektrodialízis (ED) 
hulladékvizek kezelésére történő alkalmazása még nem elterjedt, 
bár ivóvíz-sótalanításra már régóta használják. Kísérletünkben 
az egységnyi visszanyert tiszta vízhez szükséges energiameny-
nyiség és az előállított vízminőség szempontjából vetettük össze 
a bepárlást és az ED-t, 6000 ppm koncentrációjú NaCl oldatból ki-
indulva. Méréseink alapján mindkét eljárás hatékony megoldást 
kínál vizes oldatok sótalanítására, 99% feletti demineralizációs 
százalék mellett. Azonban egységnyi tiszta víz előállításához egy 
nagyságrenddel kevesebb energia befektetésére volt szükség az 
ED esetében a bepárláshoz képest.

*
Availability of freshwater is limited since only 0.03% of the Earth’s 
total water supply is directly consumable or useable for agricul-
tural irrigation. Salt content of water is the main limiting factor, 
which determines its further use. Desalination is priority and can 
be achieved via different technologies, such as ion-exchange, re-
verse osmosis or thermal treatment. Electrodialysis is an emerging 
technology in drinking water production, however its use has not 
been introduced in process water treatment. Process water treat-
ment seems a crucial part in industrial water management, which 
is mainly executed by evaporation. Our aim was to compare the 
well-known evaporation process with electrodialysis for the treat-
ment of 6000 ppm NaCl solution. Comparison was based on spe-
cific electric consumption related to one litre of purified water, 
and demineralisation rate. Our results show that both desalination 
processes were highly effective representing a demineralisation 
rate over 99%, however electrodialysis consumed approximately 
one-tenth of the electricity as obtained in the case of moderate-
electricity-consuming heat-pump-evaporator.

* * *

A Föld felszínének 71%-át víz borítja, a földön található vízkészle-
tek becsült mennyisége pedig 1386 millió km3, mégis sokan a vizet 
tekintik az ásványi energiahordozók után a leginkább korlátozott 
mértékben rendelkezésre álló erőforrásnak. Ennek az az oka, hogy 
az emberek számára hozzáférhető és közvetlen felhasználásra al-
kalmas vízkészlet csak kb. a 0,03%-a teljes földi vízkészleteknek 
[1]. A vízkészletek eloszlását az 1. táblázat foglalja össze. A földi 
vízkészletek közvetlen felhasználását elsősorban a sótartalom kor-
látozza. A sótartalom alapján a vizeket négy csoportba sorolhatjuk: 

édesvíz, enyhén sósvíz, sós/tengervíz és magas sótartalmú vizek 
(1. ábra). Közvetlen emberi fogyasztásra és öntözésre ezek közül 
csak az édesvíz és a kis sótartalmú vizek alkalmasak, amennyiben 
sótartalmuk 2 ppm alatti [2].

A víz kiváló oldószer révén természetes formájában mindig tartal-
maz oldott ionokat disszociált formában, továbbá oldhatatlan szi-
lárd részecskéket és oldott gázokat is. A vizekben leggyakrabban 
jelenlévő kationok a Ca2+, Mg2+, K+, Na+, míg az anionok közül a 
CO3

2−, HCO3
−, Cl−, SO4

2− a legelterjedtebbek, azonban előfordul-
hatnak nehézfém ionok is. A víz sótartalma származhat természetes 
és antropogén forrásból egyaránt. Természetes úton az oldott szer-
vetlen anyagok jelentős része bemosódással kerül a vizekbe, így az 

Vízbázis típusa Térfogat 
[km3]

Édesvíz-
tartalom 

[%]

Részarány 
[%]

Óceánok, tengerek 128 000 000 0 96,5

Jégtakarók, gleccserek, hó 24 064 000 89,7 1,74

Felszín alatti víz 23 400 000 0 1,7

> sósvízű 10 530 000 30,1 0,76

> édesvízű 12 870 000 0 0,94

Talajnedvesség 16 500 0,05 0,001

Talajban lévő jég 300 000 0,86 0,022

Tavak 176 400 0 0,013

> sósvízű 91 000 0,26 0,007

> édesvízű 84 400 0 0,006

Légköri nedvesség 12 900 0,04 0,001

Mocsarak 11 470 0,03 0,0008

Folyók 2 120 0,006 0,0002

Élővizek 1 120 0,003 0,0001

Összesen 1 386 000 000 100% 100%

1. táblázat. Vízbázisok megoszlása a Földön [2]
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1. ábra. Természetes vizek csoportosítása sótartalom alapján
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alapkőzet minősége befolyásolja elsősorban az adott víz ionössze-
tételét és oldott sótartalmát [3]. Az antropogén források közül pedig a 
mezőgazdasági műtrágyázás és az ipari technológiák (vegyipar, bá-
nyászat, fémfeldolgozás) során keletkezik a legnagyobb mennyisé-
gű sótartalmú víz, amely megfelelő kezeléséről gondoskodnunk kell.

Habár a biológiai aktivitás mindennapos az óceánokban, a 
magas sótartalmú vizeket mégis káros hatásúnak tekintik a bio-
lógiai rendszerekre. Ennek az az oka, hogy bár egy adott tartós 
sókoncentráció esetén az élővilág képes adaptálódni az adott kör-
nyezethez és az ilyen körülményeket toleráló fajok dúsulnak fel, de 
akár egy kis változás, ha az rövid idő alatt megy végbe, a vártnál 
sokkal nagyobb káros hatást gyakorol az ökoszisztémára. A sótarta-
lom növekedése csökkenti az oxigén vízben való oldhatóságát (ten-
gervízben az oldott oxigén oldhatósága kb. 20%-kal alacsonyabb, 
mint édesvízben), amely halpusztuláshoz vezethet [3]. A 2 ppt 
(parts per thousand) sótartalom feletti vizek pedig már mezőgaz-
dasági öntözésre sem alkalmasak. További problémát jelent, hogy 
magas sótartalmú vizek korrozív hatásúak, a csatornarendszerekbe 
jutva károsíthatják azok állagát és jelentősen leronthatják a kommu-
nális szennyvíztisztító telepek hatékonyságát is [4].

Magyarországon a legtöbb európai országhoz képest kimagas-
lóan szigorú, 2500 mg/l-es szennyvíz kibocsátási határérték van 
érvényben az összes sótartalomra [5], amely teljesítésére külön 
figyelmet kell fordítania az ipari létesítményeknek. Ennek érdeké-
ben különböző kiegészítő technológiákat szükséges integrálni a 
szennyvízkezelési folyamatokba, amelyek közül a legelterjedtebbek 
az ioncserélő rendszerek, reverz ozmózis eljárások (RO) és bepár-
lók alkalmazása.

Jelenleg az iparban magas sótartalmú hulladékvizek kezelésére 
a legszélesebb körben alkalmazott eljárás mindközül a bepárlás. 
Ez a technológia viszonylag alacsony beruházási igényű és kevés-
bé érzékeny a vízminőségre, mint például az RO, azonban nagy a 
helyigénye, ebből adódóan azonban egy már létező technológiai 
sorba való utólagos beépítése komoly nehézségekbe ütközhet. 

Az elektrodialízis hulladékvizek kezelésére történő alkalmazása 
még nem elterjedt, bár ivóvíz-sótalanításra már régóta használják. 
Ugyanakkor szakirodalmi adatok alapján ígéretesnek tűnik mara-
dék nehézfém szennyezések eltávolítására is [6]. Az elektrodialízis 
további előnye, hogy kisebb a helyigénye, közepesen érzékeny a 
vízminőségre.

Mindezeket figyelembe véve érdemes összevetni a bepárlás és 
az elektrodialízis energiaigényét, amely az üzemeltetési költség je-
lentős hányadát adja.

Bepárlás
A bepárlás egy hőtani művelet, amely során egy oldat forralása köz-
ben az oldószert gőzzé alakítjuk, majd kondenzáltatjuk, miközben a 
kevésbé illékony komponensei az oldatban maradnak és koncentrá-
lódnak (sók, fémek). Az iparban használatos oldószerek közül a víz 
a leginkább elterjedt, amely igen nagy a párolgáshővel rendelkezik 
(p = 1 atm-n 2257 kJ/kg) [7]. A magas párolgáshő sok szempontból 
előnyös, azonban a bepárlás szempontjából hátrányt jelent, mivel 
emiatt a közeg elpárologtatása igen energiaigényes művelet. Emel-
lett a folyamat során felszabaduló hő elvezetéséről szintén gondos-
kodni kell, a legtöbb esetben aktív szellőztető egységek egyidejű 
telepítése szükséges, amely további energiaszükségletet jelent.

A bepárlás során a legfontosabb üzemeltetési paraméterek a 
fűtőfelület nagysága, a hőátadó közeg típusa és hogy a folyama-
tot állandó nyomáson kívánjuk-e végrehajtani. Az ipari technológi-

ákban az állandó nyomás alkalmazása könnyebben kivitelezhető, 
hőátadó közegnek pedig tipikusan gőzt használnak (1,8 bar, 117 °C,  
∆T > 10 °C) [7]. Az energia-, vagyis hőszükségletet mérlegegyen-
letek (anyag-, komponens, hőmérleg) alapján számíthatjuk, azaz 
a teljes folyamatra vonatkozó entalpia ismeretében a szükséges 
közlendő hőmennyiség, tehát a folyamat energiaigénye számítható.

A bepárlás üzemeltetés szempontjából lehet szakaszos vagy 
folytonos üzemű. A szakaszos bepárlás hátránya, hogy a művele-
ti paraméterek időben változnak, így a fizikai-kémiai paraméterek 
(oldat térfogata, sűrűség, viszkozitás, fajhő, hőátadási tényező, 
stb.) is változnak, ezért a művelet számítása nehéz. Továbbá az 
üzemidő jelentős részre a teljes folyadéktömeg forrpontra történő 
előmelegítésével telik, így a bepárlás hosszú ideig tart és a készü-
lék térfogatát is nagyobbra kell választani. Gyakorlati alkalmazás 
szempontjából tehát a folytonos bepárlók alkalmazása sok esetben 
célszerűbb [8]. 

Folyamatos bepárló esetében állandósult állapotra a teljes 
anyagmérleg:

ms0 = ms1 + mv                 (1)

A nem párolgó komponens mérlege:

ms0 ∙ x0 = ms1 ∙ x1                (2)

ahol ms0 a betáplált híg oldat tömegárama [kg/s], ms1 a kilépő tö-
mény oldat tömegárama [kg/s], mv a pára tömegárama [kg/s], x0 a 
bepárlandó oldat kiindulási koncentrációja [kg oldott anyag/kg oldat], 
x1 a bepárolt oldat végső koncentrációja [kg oldott anyag/kg oldat]. 

A bepárló entalpiamérlege:

mG ∙ h”G + ms0 ∙ h0 = mGK ∙ h’GK + ms1 ∙ h1 + mv ∙ hv + Qveszt           (3)

Ahol mG a fűtőgőz mennyisége [kg/s], mGK a kondenzvíz mennyisé-
ge [kg/s], h”G a fűtőgőz fajlagos entalpiája [kJ/kg], h’GK a kondenzvíz 
fajlagos entalpiája [kJ/kg], h0 a bepárlandó oldat fajlagos entalpiája 
[kJ/kg], h1 a betöményített oldat fajlagos entalpiája [kJ/kg], hv a pára 
fajlagos entalpiája [kJ/kg], Qveszt a bepárló hővesztesége [kW].

A szükséges hő és fűtőgőz szükséglet:

Q = mG ∙ (h”G − h’GK) = ms1 ∙ h1 − ms0 ∙ h0 + Qveszt            (4)

A bepárlók egy modernebb alternatívája, amelyet a jobb hő- és 
energia-kihasználása miatt szintén széles körben alkalmaznak a 
hőszivattyús vákuum bepárló. A hőszivattyús bepárlás során az 
első munkaközeget, tehát a bepárlandó közeget összegyűjtjük, 
majd vákuum alá helyezzük. A bepárlási szakasz alatt hőt közlünk a 
rendszerrel, amely alatt két fázist nyerünk; koncentrált- és gőzfázist. 
A koncentrált fázis a folyamat során visszamaradó folyadékfázis, 
amelyet a művelet végeztével veszélyes hulladékként szükséges 
kezelni. A gőzfázis elvezetését követően kondenzáltatjuk azt, tiszta 
vizes fázist nyerve. A kondenzáció során felszabaduló hőt átadva 
egy másik munkaközegnek (pl. freon) közvetve a bepárló üstjének 
fűtésére fordítjuk, így téve energiafelhasználás szempontjából haté-
konyabbá az eljárást. A tiszta vizes fázis pedig visszavezethető egy 
már meglévő technológiai folyamatba másodlagos víz felhasználás 
céljából vagy közvetlenül közcsatornába bocsátható. A 2. ábrán a 
kísérletünk során használt R150 v03-as típusú hőszivattyús vá-
kuum bepárló sematikus rajza látható.
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A berendezés által felvett elektromos energia a keverőmotor, a ven-
tillátor, a kompresszor és a vákuumot előállító centrifugál szivattyú 
elektromos áram igényéből tevődik össze, hiszen a fűtőfelületen át-
adott hőáramot a párakondenzációból nyert hőáram biztosítja, így 
hőszivattyús bepárló csak elektromos áramot igényel. A hőszivaty-
tyús bepárló esetében tehát a munkaközeg körfolyamatából kinyert 
hőáram (QM [kW]) kiváltja a fűtőgőz szükségletet:

Q = QM = ms1 ∙ h1 − ms0 ∙ h0 + Qveszt                                (5)

Elektrodialízis
Az elektrodialízis (ED) egy membrán-szeparációs eljárás, amely 
során ionok transzportja történik szemi-permeábilis membránokon 
keresztül elektromos potenciál hatására.

A membránok kation- és anion-szelektívek, tehát vagy csak a 
pozitív vagy csak a negatív töltésű ionok tudnak keresztülhaladni raj-
tuk. A kation-szelektív membránok negatív töltéssel rendelkeznek, 
így visszatartják a negatív töltésű anionokat, míg a pozitív töltésű 
kationokat átengedik, és vica versa. Ha több ilyen membránt sorba 
kötünk úgy, hogy felváltva engedik át a pozitív és negatív töltésű 
ionokat és a folyadékáramok elválasztásáról gondoskodunk, akkor a 
folyamat végére az egyik fázisból a töltéssel rendelkező részecskék 
eltávolíthatóak. Az eljárás elvi folyamata a 3. ábrán látható.

A folyamat során bizonyos cellákban feldúsulnak, míg a többiből 
eltávolításra kerülnek az ionok. A koncentrált, sókban gazdag fázist 
recirkuláltatjuk mindaddig, amíg az oldat töménysége el nem éri az 

oldhatósági határt, vagy amíg a tiszta fázis az elvárt tisztaságú nem 
lesz, ekkor a folyadékáramot leállítjuk. Ez az eljárás kizárólag ionok 
folyadékfázisból való eliminálására szolgál, a töltéssel nem rendel-
kező részecskék az oldatban maradnak.

Mindezzel párhuzamosan mindkét elektródán kémiai reakció 
játszódik le. A katódon:

2 e
− + 2 H2O → H2 (g) + 2 OH−                             (6)

Míg az anódon:

H2O → 2 H
+ + 1/2 O2 (g) + 2 e

−                              (7)

vagy

2 Cl− → Cl2 (g) + 2 e
−                    (8)

Ahogy az a (6), (7) és (8)-as egyenletekből látható, a katódon kis 
mennyiségű hidrogén gáz, míg az anódon kis mennyiségben oxigén 
vagy klór gáz képződik, a beérkező hulladékvíz összetételétől és az 
ioncserélő membránok elrendezésétől függően. Ugyanakkor ezek a 
gázok elnyelődnek az elektródok előtt áramló folyadékban, amely le-
het egy öblítő elektrolit oldat vagy a tiszta fázisnak egy recirkuláltatott 
folyadékárama [10]. Alternatív megoldásként bizonyos elrendezé-
seknél egy-egy olyan membránt tesznek az elektródák elé, amelyek 
révén megelőzhető a hidrogén és klórgáz képződés [11].

Az elektrodialízist megelőzően szükség lehet a hulladékvíz elő-
kezelésére a 10 µm-nél nagyobb átmérőjű lebegő anyagok eltávo-
lítása érdekében, mivel azok eltömíthetik a membránok pórusait. 
Ezen túl bizonyos vegyületek neutralizálják a membránokat, így 
például a nagyobb szerves anionok, kolloidok, a vas-oxid, magnézi-
um-oxid jelentősen rontják a membránok szelektivitását. Mindeze-
ket figyelembe véve az előkezelési eljárások kapcsán megoldást 
jelenthet az aktívszenes szűrés és flokkulációs eljárások a szerves 
anyagok és a kolloidok eltávolítása érdekében.

Az elektrodialízis folyamata során a különböző ionok különböző 
hatékonysággal távolíthatóak el a folyadékfázisból, az egység üze-
meltetési paramétereitől, saját töltésüktől és a membránok szelekti-
vitásától függően. A hatékonyságot befolyásolja még az ionok mobi-
litása az oldatban, amelyet az adott ion hidrátburkának átmérője és 
a hőmérséklet szab meg. A kisebb átmérőjű hidrátburokkal rendel-
kező ionok mobilitása, azaz mozgékonysága nagyobb, valamint a 
nagyobb töltésű (bivalens vagy többértékű) ionokra erősebb hatást 
gyakorol az elektromos mező, mint az egyértékű ionokra.

Az ionok mozgékonysága és a permeábilitás nagymértékben 
változik különböző működési paraméterek mellett. Így például ala-
csony feszültséget alkalmazva az adott membrán egy adott ionra 
vonatkozó szelektivitása jelentős szerepet játszik, míg magasabb 
feszültség értéket alkalmazva ez a meghatározott ion szelektivitás 
háttérbe szorul. Az üzemeltetési paraméterek tartományát és az 
alkalmazott membránok típusát általában kísérleti úton határozzák 
meg. A legfontosabb üzemeltetési paraméterek a pH, betáplálás 
koncentrációja, alkalmazott feszültség, hőmérséklet, térfogatáram 
és a membránok típusa, szelektivitása [12, 13].

A készülék működtetéséhez kizárólag elektromos áramra van 
szükség, amely energia a három keringető szivattyú (koncentrátum, 
diluátum és elektróda öblítő oldatokhoz), a hűtőventillátor és a cel-
lafeszültség fenntartásához szükséges elektromos áram igényéből 
tevődik össze.
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2. ábra. Az R150 v03-as típusú bepárló sematikus rajza [9]

3. ábra. Az elektrodialízis (ED) elvi működése
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Kísérleti terv
Gazdasági szempontból alapvető kérdés, hogy a befektetett ener-
giával mennyi hasznos anyagot állítunk elő, ezért a különböző eljá-
rásokat az egységnyi visszanyert tiszta vízhez szükséges energia-
mennyiség alapján szokás összehasonlítani.

Az 1 dm3 párakondenzátum vagy diluátum térfogatra vonatko-
zó fajlagos elektromos energia értéke a (8) egyenlet segítségével 
számolható:

   
                 (9)

Ahol P0 a berendezés 1 dm3 párakondenzátum vagy diluátum tér-
fogatra vonatkozó fajlagos elektromosenergia felvétele [kW/dm3], t 
a mérési idő [h], P0 a t mérési idő alatt a fogyasztásmérő által muta-
tott elektromos energiák átlaga [kW], Vt a t mérési idő alatt gyűjtött 
párakondenzátum vagy dilátum térfogata [dm3].

Kísérletünk során meghatároztuk egy 6000 ppm-es NaCl 
tesztoldatból kiindulva a bepárlás során egységnyi mennyiségű 
párakondenzátum és az ED során a vele egyenértékű diluátum 
előállításához szükséges felhasznált elektromos teljesítményt. A kí-
sérletekhez egy félüzemi léptékű R150 v03-as típusú hőszivattyús 
vákuum bepárlót és egy laborléptékű Membrain P EDR-Z/10-0.8 
típusú ED készüléket használtunk, 10 pár RALEX AM(H)-PP / 

CM(H)-PP heterogén membránnal.
A bepárlási kísérlet során nyomon követtük a pillanatnyi elekt-

romos energia felvételt a teljes rendszerre, az oldat és a pára térfo-
gatának alakulását az idő függvényében, az üstben mérhető relatív 
nyomást (vákuumot), továbbá a pára fajlagos vezetőképességét.  
A betáplálás kiindulási és a koncentrátum fajlagos vezetőképessé-
gét a kísérlet kezdetén, illetve a végén határoztuk meg.

Az elektrodialízis során szintén nyomon követtük a teljes rend-
szer elektromos energia felvételét, a fajlagos vezetőképesség, 
pH és hőmérséklet alakulását az idő függvényében, valamint a 
diluátum és koncentrátum kiindulási és végső térfogatát.

Eredmények értékelése, következtetések
A bepárlási és elektrodialízis kísérletek során a mért kiindulási és 
végső vezetőképesség értékei, a belőlük számított sóeltávolítási 
hatékonyság (demineralizációs százalék, DR%, ld. 10) és az 1 dm3 
párakondenzátum vagy diluátum térfogatra vonatkozó fajlagos 
elektromosenergia felhasználás értékeit a 2. táblázat tartalmazza.

DR% = [1−(ECt / EC0)] ∙ 100               (10)

Ahol DR% a sóeltávolítási hatékonyság [%], ECt a pára konden-
zátum vagy a diluátum fajlagos vezetőképessége [µS/cm], EC0 a 
kiindulási (betáplált) oldat fajlagos vezetőképessége [µS/cm].

Az előállított tiszta víz minősége szempontjából, a bepárlás 
hatékonyabbnak tűnik a 6,12 µS/cm-es fajlagos vezetőképes-
ségű tiszta párakondenzátumával, összevetve az elektrodialízis 
diluátumával, melynek vezetőképessége 57 µS/cm-nek adódott 60 
perc elteltével. 

Mindkét eljárás hatékony megoldást jelent a sóeltávolítás 
szempontjából, mivel a demineralizációs százalék mindkét eset-
ben 99% fölötti értéknek adódott. Ugyanakkor ebből a szempontból 
szintén a bepárlás tűnik eredményesebbnek az elektrodialízissel 
szemben, bár a különbség nem számottevő, mindössze 0,4%. 
Azonban a két művelet teljes üzemeltetési ideje nem egyezett 
meg a kísérletek során, a bepárlás a 30 perces felfűtési szakasz-
szal együtt 138 percig tartott, míg az elektrodialízis 60 percig.  
A bepárlás esetében a párakondenzátum fajlagos vezetőképessé-
ge a kísérlet teljes időtartama alatt 6 µS/cm körül volt a techno-
lógiából adódóan és mivel a betáplált folyadék minősége állandó 
volt, a bepárlás sóeltávolítási hatékonysága is állandó volt. Az 
elektrodialízis esetében azonban az üzemeltetési idő növelése 
esetén jobb eltávolítási hatékonyságot érhetünk el.

A bepárlás során 32 l kiindulási oldatból a 30 perces felfűtési 
szakaszt követő 60 percben 6800 ml, a teljes folyamat alatt pedig  
12100 ml párakondenzátum keletkezett. Az elektrodialízis során 
700-700 ml kiindulási oldatot töltöttünk a diluátum és koncentrátum 
tárolótartályába, 60 perc elteltével pedig 684 ml tiszta diluátumot 
kaptunk. Azaz 90 perc bepárlási idő alatt a kiindulási térfogat 
20,3%-át, a teljes időintervallum alatt pedig a 37,8%-át nyertük 
vissza tiszta párakondenzátum formájában, az elektrodialízis ese-
tében pedig a diluátum visszanyerése 97,7%-nak adódott.

Az 1 dm3 párakondenzátum vagy diluátum térfogatra vonat-
kozó fajlagos elektromosenergia felhasználás a bepárlás tekinte-
tében 90 perces üzemelés esetén 0,937 kWh/dm3, míg 138 perc 
után 0,543 kWh/dm3-re csökkent. Ennek az az oka, hogy kezdeti 
30 perces szakaszban, amíg be nem állt az állandósult állapot a 
vákuum és hőmérséklet tekintetében, nem keletkezett számunk-
ra hasznos termék, habár az elektromos áram felvétel csak kb.  
500 W-tal volt alacsonyabb az állandósult állapothoz képest, ahogy 
az a 4. ábrán látható. Tehát, minél tovább üzemeltetjük a bepárlót, 
összességében annál hatékonyabb lesz az eljárás az 1 dm3 pára 
kondenzátumra vonatkoztatott fajlagos energiafelhasználás szem-
pontjából.

Az elektrodialízis esetében 1 dm3 diluátum előállításához  
0,059 kWh/dm3 elektromos energiára volt szükség a kísérlet so-
rán. Méréseink alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy 
elektrodialízist alkalmazva kb. egy nagyságrenddel kevesebb 
elektromos energiára van szükség 1 dm3 tiszta víz előállításához a 
bepárláshoz képest. 

A 4. ábra alapján megfigyelhető, hogy a bepárlás esetében az ál-
landósult állapot beállását követően a pillanatnyi áramfelvétel egy 
állandó érték körül ingadozik. Az eltérést a maradék hő leadását se-
gítő ventilátor áramfelvétele okozza. Ugyanakkor az elektrodialízis 
esetében a cellákra leadott áramerősség, amely a készülék áram-
felvételével egyenesen arányos, a fajlagos vezetőképesség meg-
változásának, azaz a koncentráció megváltozásának sebességé-
vel korrelál, ahogy az az 5. ábrán látható.

A fajlagos energiafelhasználás szempontjából vizsgált para-
méterek a 3. táblázatban kerültek összefoglalásra a két vizsgált 
technológia tekintetében.

Paraméter Bepárlás Elektrodialízis
Fajlagos 
vezetőképesség 
[µS/cm]

Betáplálás 11240 10700

Tiszta fázis 6,12 57

Koncentrált fázis 17935 19700

Sóeltávolítási hatékonyság (DR%) 99,9 99,5

Fajlagos elektromosenergia 
felhasználás [kW/dm3] 0,543 0,059

2. táblázat. Vizsgált paraméterek a sóeltávolítási hatékonyság szem-
pontjából
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Összefoglalás
Méréseink alapján az előállított tiszta víz minősége szempontjából 
a bepárlás és az elektrodialízis egyaránt rendkívül hatékony meg-
oldást kínál a sók oldatból történő eltávolítására. Kísérleteink során 
6000 ppm-es NaCl oldatból kiindulva mindkét technológia esetében 
99% fölötti demineralizációs százalékot értünk el. A bepárlás során a 
párakondenzátum fajlagos vezetőképességére 6 µS/cm körüli értéket 
mértünk a teljes folyamat során. Az elektrodialízis esetében a diluátum 
fajlagos vezetőképessége a művelet előrehaladtával folyamatosan 
csökkent, 60 perc elteltével pedig 57 µS/cm-es értéket mértünk.

A bepárlás során 30 perc felfűtési szakaszt követő 60 perc ke-
zelési idő alatt a kiindulási oldattérfogat 20,3%-át, a teljes időinter-
vallum alatt pedig 37,8%-át nyertük vissza tiszta párakondenzátum 
formájában, az elektrodialízis esetében pedig a diluátum visszanye-
rése 97,7%-nak adódott. Az 1 dm3 pára kondenzátum vagy diluátum 
térfogatra vonatkozó fajlagos elektromosenergia felhasználás tekin-
tetében méréseink alapján egyértelműen az elektrodialízis bizonyult 
kedvezőbbnek, hiszen egységnyi tiszta víz előállításához egy nagy-
ságrenddel kevesebb energia befektetésére volt szükség.

Köszönetnyilvánítás
A szerzők köszönetet mondanak a REDEL Elektronika Kft.-nek, 
hogy a Membrain P EDR-Z/10-0.8 típusú elektrodialízis készülé-
ket, valamint a Holimex Mérnöki és Kereskedelmi Kft.-nek, hogy az  
R 150 v03-as típusú hőszivattyús bepárlót kísérletünkhöz rendelke-
zésünkre bocsátották. Továbbá Hoffmann Hajnalkának a bepárlási 
kísérletekben nyújtott segítségéért. 
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4. ábra. Bepárló pillanatnyi áramfelvétele és 
a közegek térfogatváltozása

5. ábra. Az áramerősség és a fajlagos vezetőképesség változása 
az elektrodialízis során

3. táblázat. Vizsgált paraméterek a fajlagos energiafelhasználás 
szempontjából

Paraméter Bepárlás ED
Idő [min] 30+60 30+108 60

Kiindulási oldat térfogat [ml] 32000 700

Pára/diluátum térfogat [ml] 6800 12100 684

Pára/diluátum fajlagos 
vezetőképessége [µS/cm] 6,2 6,1 57

Visszanyerés [%] 20,3 37,8 97,7

Fajlagos elektromos energia 
felhasználás [kWh/dm3] 0,937 0,543 0,059



18 ENERGIAGAZDÁLKODÁS   58. évf. 2017. 4-5. szám

T U D O M Á N Y

Atmoszférikus tüzelőanyag permet Fázis Doppler 
Anemométeres mérési bizonytalanságának elemzése

Urbán András
okl. gépészmérnök; urban@energia.bme.hu

                                                 
                  Matouš Zaremba                      Milan Malý
                                okl. gépészmérnök; zaremba@fme.vutbr.cz                                        okl. gépészmérnök; milan.maly@vutbr.cz

                                   doc. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.                  Dr. Józsa Viktor
                                  egyetemi docens; jedelsky@fme.vutbr.cz                                        egyetemi adjunktus; jozsa@energia.bme.hu

A mérnöki gyakorlatban széles körben találkozhatunk leve-
gő segédközeges porlasztással. A folyamat anyag-, energia-, 
és impulzusátadással jár, melyet a bonyolultsága miatt ma is 
méréses úton szokás vizsgálni. Erre a célra egy Fázis Doppler 
Anemométert (PDA) alkalmaztunk. A mérési hibát a PDA szoft-
vere által generált validációs ráták segítségével elemeztük a 
porlasztónyomás függvényében, mellyel információt kapha-
tunk a mérések hitelességére és a permet fejlődésére vonatko-
zóan. A porlasztási folyamat indirekt detektálásának elemzését 
elvégezve belátható, hogy több korlátozó tényező is befolyá-
solja a sűrű permetben való mérések kivitelezhetőségét. A je-
lenlegi cikk keretein belül dízelolaj porlasztását tárgyaljuk.

*
Airblast atomizers are widely applied in engineering practice. The 
atomization process incorporates simultaneous mass, moment, 
and energy transfer which is usually measured even today due 
to its complexity. For this purpose, a Phase Doppler Anemometer 
(PDA) was used. The measurement error was analyzed through the 
validation rate which was generated by the software of the PDA 
system. The validation rate brings information about the reliabil-
ity of the measurement and the development of the spray. Indirect 
sensing of atomization shows that multiple phenomena encumber 
the feasibility of measurements in the dense spray. In the present 
paper, diesel oil atomization is discussed.

* * *

A gyakorlatban különféle technológiákkal találkozhatunk, melyek-
ben folyadéktüzelés valósul meg. Ilyen berendezések a kazánok, 
belsőégésű motorok, gázmotorok és gázturbinák is, melyek üze-
meltetése során különféle kritériumoknak kell eleget tenni [1]. Az 
ipari gázturbinás egységek főként földgázzal üzemelnek, de az 
égőtér kialakítása lehetővé teszi a folyadék halmazállapotú tüze-
lőanyagok alkalmazását is, amellyel az ellátásbiztonság nő [2, 3]. 
Ahhoz, hogy a folyékony tüzelőanyagok hatékonyan eltüzelhetőek 
legyenek, megfelelő porlasztási viszonyok biztosítására van szük-
ség, mivel ez a folyamat jelentősen kihat az égésre, így a keletke-
ző károsanyagok alakulására is [4]. Napjainkban porlasztás céljára 
sokféle, különböző működési elvű porlasztó áll rendelkezésünkre. 
Ezek közül az egyszerű sugaras levegő segédközeges porlasztót 
tárgyaljuk jelen cikkünkben. Itt a tüzelőanyag egy csőből áramlik 
ki néhány m/s-os sebességgel, míg a porlasztáshoz alkalmazott 
levegő néhány száz m/s sebességgel lép ki a fúvókából. A jelen-
tős sebességkülönbség hatására a folyadéksugár felbomlik válto-
zó méretű frakciókra, melyek tovább aprózódnak, míg végül apró 
cseppek keletkeznek. Az általunk vizsgált égő metszete az 1. ábrán 

látható, melyről a porlasztásos mérésekhez a keverőcsövet eltávo-
lítottuk, ugyanis jelentős zavarást vitt a rendszerbe. Így a porlasztót 
önmagában tudtuk vizsgálni, az áramlási viszonyokat egyéb hatás 
nem befolyásolta.

A porlasztott tüzelőanyag jellemzésére a gyakorlat számára meg-
bízhatóan csak empirikus és félempirikus összefüggések állnak 
rendelkezésre, mivel a folyamat igen érzékeny a peremfeltételekre. 
A cseppek jellemző mérete a mikrométeres tartományba esik, így 
ezek mérése nehezen kivitelezhető hagyományos technológiákkal. 
Így a méréshez egy Fázis Doppler Anemométert (PDA) alkalmaz-
tunk, amely a létrehozott interferencia csíkrendszeren áthaladó 
cseppekről szóródó fényt egy fotodetektor segítségével méri [5, 6], 
mely szimultán szolgáltat információt a csepp méretéről és sebes-
ségéről. A ’80-as évek lézeres méréstechnikája csak a 10 μm-nél 
nagyobb cseppek detektálását tette lehetővé, míg a nagysebes-
ségű porlasztás vizsgálata csak a ’90-es évektől vált elérhetővé, 
azonban egy modern PDA mérési tartománya ~0,2–2000 μm tar-
tományban helyezkedik el, így időszerűvé válik a korábbi eredmé-
nyek felülvizsgálata. A PDA mintavételezett eredményét különböző 
megközelítésű validációs ráták jellemzik, melyeket a PDA BSA Flow 
5.0 szoftvere generál a vizsgált folyadékcsomagon és abban meg-
törő, majd a fotodetektorba jutó lézerfény alapján. A leíró mutatók 
például a gömbszimetrikusságtól való eltérést vagy a cseppekről 
szóródó lézersugarak pontatlan detektálását prezentálják.

A levegő segédközeges porlasztó a ’60-as évek elején terjedt el 
főként a nyomásporlasztók kiváltására gázturbinás egységekben, 
ahol a minimális és a maximális tüzelőanyag tömegáram aránya 
50:1 is lehet [7, 8]. Továbbá a nyomásporlasztók esetében a fú-
vóka közvetlen közelében túl nagy a tüzelőanyag koncentrációja, 
amely fokozott koromképződéshez vezet. A levegő segédközeges 
porlasztók a terhelési állapotok széles skáláján alkalmazhatóak, 
mivel a porlasztáshoz szükséges relatív sebességet a kompresz-
szorból érkező nagysebességű levegő biztosítja, míg e mellett a 
tüzelőanyag sebessége továbbra is relatíve alacsony marad [4]. Ez-

1. ábra. A vizsgálatok során alkalmazott égő metszete



19ENERGIAGAZDÁLKODÁS   58. évf. 2017. 4-5. szám

Urbán A., Józsa V.: Atmoszférikus tüzelőanyag permet Fázis Doppler Anemométeres mérési bizonytalanságának elemzése

zel kapcsolatosan megállapítható, hogy minél nagyobb az átadott 
energia mennyisége – azaz minél nagyobb a levegő sebessége – 
annál finomabb permetet érhetünk el [8].

A mérés elsődleges célja az irodalomban ismeretes átlagos tér-
fogati-felületi közepes cseppátmérő meghatározására szolgáló ösz-
szefüggések felülvizsgálata volt [9]. Azonban e mellett a kétfázisú 
áramlás néhány turbulens jellemzőjét és a cseppméret eloszlását 
is elemeztük [10]. Bár az irodalomban számos forrást lehet találni a 
permetek jellemzésével kapcsolatban, ezekből a validációs ráta és 
a hibaszámítás egyaránt hiányzik, nem véletlenül. A mérési elv, a 
nem kizárólag gömbszimmetrikus, adott esetben többkomponensű 
folyadékcsomagok méretének és sebességégének szimultán meg-
határozása rengeteg problémát vet fel. Erre a világon több kutató-
csoport is keresi a választ. Azonban kimondatlan szabályszerűség, 
hogy a PDA műszerek pontossága 5%-on belül van. Jelen esetben 
mivel a porlasztás folyamatát vizsgáljuk, elkerülhetetlen, hogy olyan 
tartományokat is vizsgáljunk, ahol még az aprózódás intenzíven fo-
lyik. Így a validációs ráta elemzésén keresztül vizsgáljuk a permet 
fejlettségét.

A cikk további részében először a használt PDA mérőrendszer 
és a mérési körülmények kerülnek röviden ismertetésre, majd a to-
vábbiakban a porlasztási folyamat indirekt detektálásának elemzé-
sét végeztük el PDA segítségével, amit a különböző validációs ráták 
prezentálnak.

Mérési körülmények 
A méréseket a hazai viszonylatban csak korlátozottan elérhető mé-
rőkörnyezet miatt a Brnoi Műszaki Egyetem Permetvizsgáló Labor-
jában végeztük el. Az alkalmazott tüzelőanyag standard diesel volt 
(EN 590:2014, Viszkozitás: 3,5 mm2/s, Sűrűség: 0,825 g/cm3, Fe-
lületi feszültség: 0,028 N/m). A mérőkör három részből áll, melynek 
vázlata a 2. ábrán látható.

Az első rendszer a levegő oldali kialakítás, amely a nagynyomá-
sú hálózati légrendszerről üzemelt. Ezen az ágon két tömegáram 
mérő lett elhelyezve, egy nyomástávadó, illetve egy nyomásszabá-
lyozó szelep. A másik ágat a tüzelőanyag bevezetése képviselte, 
amely ugyancsak a hálózati levegőrendszerről üzemelt. A tüzelő-
anyag tömegárama 1,26 kg/h volt a teljes mérés során. A vizsgált 
porlasztási túlnyomás tartománya 0,3–3,1 bar volt, ami a kritikus 
nyomásviszony alatti és feletti régiót egyaránt felöleli. A vizsgálat 
során alkalmazott porlasztónyomásokat az 1. táblázat foglalja ösz-
sze.

A harmadik ágat a lézeroptikai elven működő PDA és segédberen-
dezései alkották, melynek vázlata az 3. ábrán látható. A berendezés 
lehetővé teszi az áramló részecskék párhuzamos méret- és sebes-
ségmérését a lézersugarak által kialakított interferencia csíkrend-
szer segítségével. A mérések során 20 000 minta összegyűjtésére 
korlátoztuk a mintavételezést pontonként. Azonban a permet hatá-
ránál a korábbi tapasztalatok alapján 15 másodperces időkorlátot 
alkalmaztunk [11, 12].

A mérések során négy különböző axiális távolságban mértük a per-
metet. A kilépéstől számított 10 mm-es távolságon belül nem tud-
tunk mérni, mivel meghaladtuk a PDA rendszer 300 m/s-os mérés-
határát [13]. További problémát jelentett a 10 mm-es határon belüli 
mérés során, hogy a primer porlasztási folyamat még több esetben 
nem fejeződött be, így optikai elven nehezen kivitelezhetővé vált 
a mérés, amit az is alátámaszt, hogy a validációs ráta jelentősen 
lecsökkent ebben a régióban. Ezt a tényt a profilok axiális távol-

2. ábra. A mérőkör levegő- és tüzelőanyag oldali elrendezésének 
vázlata

3. ábra. A PDA mérőrendszer vázlata

Tömegáram [kg/h] Porlasztónyomás [bar]

1,26

0,3

0,5

0,7

0,9

1,1

1,6

2,1

2,6

3,1

1. táblázat. A vizsgált porlasztónyomások



20 ENERGIAGAZDÁLKODÁS   58. évf. 2017. 4-5. szám

Urbán A., Józsa V.: Atmoszférikus tüzelőanyag permet Fázis Doppler Anemométeres mérési bizonytalanságának elemzése

ságának (Z) meghatározásánál szem előtt tartottuk, így két mérési 
pontunk a kilépés közelében helyezkedik el, míg kettő a fúvókától 
valamivel távolabbi pontban, melyek adatait az 2. táblázat tartal-
mazza. A 3. profilt úgy választottuk meg, hogy az axiális távolsága 
egyezzen meg az égő belső átmérőjével.

A mért eredmények elemzése
A mérési sorozat hitelességét a PDA validációs rátája segítségé-
vel elemeztük. Ez az esetek többségében meghaladta a 60%-os 
értéket, amely megfelelőnek mondható, mivel a jelentős mértékű 
relatív sebesség és a kisméretű, nem minden esetben gömbszim-
metrikus folyadékcsomagok egyidejű mérése sűrű áramban meg-
nehezíti a mérés kivitelezését [14]. A 4. ábrán látható a validációs 
ráták változása a négy vizsgálat alá kerülő profil 0,3 bar porlasztó-
nyomás esetén. A kritikus tartomány – mely az összes alkalmazott 
porlasztónyomás esetére hasonlóságot mutatott – a permet közép-
vonalán helyezkedik el. A validációs ráták ebben az esetben 40% 
alá is csökkentek, ami alacsony, azonban az itt kapott eredmények 
megfelelően illeszkedtek a származtatott mennyiségek trendjébe. 
A validációs ráta csökkenése tapasztalható a fúvókához közelebb 
eső profilok vizsgálata során, mivel ezen a szakaszon még jelentős 
a porlasztóközeg és a folyadékcsomagok közötti sebességkülönb-
ség, így a másodlagos porlasztás jelenléte egyértelműen torzítja a 
mérési adatokat, amely negatív hatással van a validációs rátára és 
egyben a PDA méréstechnológiájának a határát mutatja.

 

Az 5. ábrán az összes vizsgált porlasztónyomás esetén meg-
határozott validációs ráta változása látható 15 mm távolságra a 
fúvókától. Megállapítható, hogy általánosan a porlasztónyomás fo-
kozatos növekedésével validációs ráta csökkenést tapasztalhatunk, 
melynek a térben elnyúló porlasztási folyamat az oka, ami a szim-
metriatengely közelében a legintenzívebb. A maximális porlasztó-
nyomás alkalmazása esetén a validációs ráta értéke már 20% körüli 
értékekre csökkent, viszont még továbbra is a mérési sorozatunkba 
illeszkedő, elfogadhatónak bizonyuló eredményeket szolgáltatott 
a térfogati-felületi közepes cseppátmérő (Sauter mean diameter, 
SMD) értékeire vonatkozóan.

Bár az előzetes elemzések alapján a permetet úgy találtuk, hogy 
stabilizálódott 50 mm távolságra a fúvókától, a 6. ábra egyértelmű-
en mutatja, hogy korántsem teljes mértékben detektálható folya-
dékcsomagokból áll csak a porlasztmány. A korábbiakban említett 
60%-os kritérium, miszerint ilyen validációs ráta mellett megfelelő-
nek nevezhető a mintavételezés, szintén látszik. Azonban az ada-
tok nagymértékű szórása, amely ráadásul az 5. ábrával ellentétben 
nem mutat egy egyértelmű trendet a porlasztónyomás változtatásá-
val, tovább árnyalja a képet.

Lefebvre szerint 5000 mintavételezett adatra van szükség ah-
hoz, hogy az statisztikailag megfelelő legyen például a térfogati-felü-
leti közepes cseppátmérő (SMD) meghatározásához [15]. Esetünk-
ben a 20.000 adatból nyert validációs ráták jelentős szórása rávilágít 
a porlasztás folyamatának kaotikus mivoltára, így további kutatások 
szükségesek a statisztikai elemzések megfelelőségére vonatkozó-
an is. Chong és Hochgreb például 50 000 mintát ítélt megfelelőnek, 
azonban ők sem támasztják alá statisztikailag, hogy ez a mintaszám 
már elégséges [16]. A korábbi eredmények alapján az SMD meg-
határozása során az általunk alkalmazott mintavételezési stratégia 
kellően sima trendeket eredményezett, ami mutatja, hogy eltérő célú 
elemzésekre eltérő mintaszám lehet elégséges [10].

A 7. és 8. ábrákon látható átlagolásokat az egyes profilokban 
az összes mérési pont figyelembevételével végeztük el. A porlasz-
tónyomás növekedésével mind a mintavételezések száma, mind az 
adatráta jelentős mértékű csökkenést mutat. Ez azzal magyarázha-

5. ábra. A validációs ráták alakulása különböző porlasztónyomások 
mellett Z = 15 mm távolságban

Profil Axiális távolság 
[mm]

Mérési pontok 
[db]

Lépésköz 
[mm]

1. 10 13 1

2. 15 13 1

3. 26,7 13 2

4. 50 15 2

2. táblázat. A vizsgálat alá kerülő profilok mintavételezési pontjai

4. ábra. Validációs ráták alakulása a négy vizsgált profilban 
0,3 bar porlasztónyomás mellett



21ENERGIAGAZDÁLKODÁS   58. évf. 2017. 4-5. szám

Urbán A., Józsa V.: Atmoszférikus tüzelőanyag permet Fázis Doppler Anemométeres mérési bizonytalanságának elemzése

tó, hogy a porlasztónyomás növekedésével egyre kisebb a permet 
nyílásszöge, így egyre több mérési pontban a 15 másodperc jelenti 
a korlátot, ugyanis ennyi idő alatt nem sikerül összegyűjteni a 20 000 
mintát. Ezek alapján megállapítható, hogy validációs szempontból a 
legjobb eredményeket a szubszonikus áramlási viszonyok melletti 
vizsgálatok adták, amikor az áramlási sebesség kisebb volt, illetve 
a folyadékpermet hamarabb stabilizálódott.

A 9. ábrán látható a kumulált átlagos mintaszám az egyes pro-
filokban az összes porlasztónyomás figyelembevétele mellett. Az 
eredmények rávilágítanak, hogy a porlasztó fúvóka közvetlen kö-
zelében a maximálisan vételezendő minták számának csupán a 
huszadrészét sikerült detektálni. Azonban 50 mm axiális távolság 
esetén már a mintavételezett adatmennyiség a porlasztónyomástól 
már nem függött, így itt kialakult permetet tapasztaltunk.

Összefoglalás
A jelenlegi cikkben a levegő segédközeges porlasztás PDA-val tör-
ténő vizsgálatának bizonytalanságát mutattuk be. A sűrű permet és 
a cseppek jelentős mértékű relatív sebessége megnehezíti a méré-
sek kivitelezését, melyek minőségi értékelését a BSA Flow 5.0 szoft-
ver által generált validációs ráták segítségével végeztük el. A méré-
si eredmények alapján belátható, hogy a permet magjában, illetve 
szuperszonikus porlasztási viszonyok mellett az egyes validációs 
ráták értéke drasztikus csökkenést produkál a szélső régiókhoz és 
szubszonikus porlasztási viszonyokhoz képest. Bemutattuk, hogy a 
vizsgált konfigurációkban 50 mm axiális távolságban már a permet 
kifejlettnek bizonyul, bár a validációs ráta nem éri el szükségszerű-
en a 100%-ot. Azonban olyan jellegű hatás, mint ami 15 mm ese-
tén tapasztalható, 50 mm távolságban már nem érhető nyomon, a 
validációs ráta változása nem korrelál a porlasztónyomással.

Köszönetnyilvánítás
A jelenlegi cikk megszületését a Visegrád 3–111–0027 Stratégiai 
Támogatás, V4 Zöld energia platformja, valamint a Cseh Tudo-
mányos Alap №. GA15-09040S projektje és a LO1202 NETME 
CENTRE PLUS, a Cseh Köztársaság Oktatási, Ifjúsági és Sportmi-
nisztériuma a „Nemzeti Fenntarthatósági Program I” keretein belül 
finanszírozták.

7 ábra. Átlagolt mintavételezés száma különböző porlasztónyomások 
esetén, Z = 10 mm

6. ábra. A validációs ráták alakulása különböző porlasztónyomások 
mellett Z = 50 mm távolságban

8. ábra. Átlagolt adatráta változása a különböző porlasztónyomások 
mellett, Z = 10 mm

9. ábra. Kumulált átlagos mintaszám a vizsgált axiális profilokban
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Erősödik a közép-kelet és délkelet-európai országok árampiacainak összeköttetése 
A regionális együttműködés új területekre való kiterjesztéséről állapodtak meg a résztvevő országok és az Európai Bizottság képviselői a 
Közép- és Dél-Kelet-Európa gázpiaci összeköttetések létrehozásával foglalkozó, ún. CESEC magas szintű munkacsoport 2017. szeptem-
ber 28-i miniszteri ülésén, Bukarestben. 

A résztvevők a Budapesten megrendezett 2016. évi miniszteri szintű ülésen született döntést megerősítve egyetértési megállapodást 
fogadtak el az együttműködés kiterjesztéséről a villamos energia, a megújuló energiaforrások és az energiahatékonyság területeire.

Aradszki András, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energiaügyért felelős államtitkára emlékeztetett, hogy Magyarország a villamos 
energia tekintetében − a kötelező uniós célszámot messze meghaladva − jó összeköttetésekkel rendelkezik a szomszédos országokkal. 
A delegációvezető szükségesnek nevezte a kiemelt infrastruktúra-projektek mielőbbi megvalósítását, mivel azok a határkeresztező átviteli 
kapacitások fejlesztésén keresztül hozzájárulnak a piaci integráció erősítéséhez és a közép-kelet európai villamosenergia-piacok jobb mű-
ködéséhez. A magasabb fokozatba lépő regionális piac-összekapcsolás javítja a villamosenergia-kereskedelem hatékonyságát is.

Az államtitkár a nyugat-balkáni országok és a velük szomszédos EU-s tagállamok közös érdekének nevezte az ellátásbiztonság erő-
sítését. Kiemelte, Magyarország támogatja a nyugat-balkáni regionális villamosenergia-piac fejlesztését, amely eredményesen segítheti a 
piacok összekapcsolását és az országok átviteli hálózati rendszerirányítói közötti szorosabb együttműködést a határon átnyúló energiake-
reskedelem kiegyensúlyozásában. Úgy értékelte, hogy a regionális piacok likviditásának növelésével fokozható az ellátási válsághelyze-
tekben különös jelentőséggel bíró hatékonyság. Ennek érdekében Magyarország az érintett uniós tagállamokkal (Bulgária, Görögország, 
Horvátország, Olaszország és Románia) együtt szorgalmazza a regionális villamosenergia-piac fejlesztését és az e célt szolgáló, más 
jövőbeli együttműködések keretének létrehozását. Az erről szóló egyetértési nyilatkozatot a CESEC munkacsoportülés alkalmából írták 
alá. A munkacsoport tagjai tudomásul vették Magyarország csatlakozását ezen egyetértési nyilatkozathoz, amely elismert előrelépésként 
bekerült a bukaresti tanácskozás eredményeit összegző következtetések közé.

Az ülés résztvevői elfogadták a regionális földgázpiaci integráció és a földgáz-kereskedelem javítását célzó, aktualizált Akciótervet is. 
Az ellátásbiztonság javításában és a diverzifikációt elősegítő projektek megvalósításában nélkülözhetetlen a regionális együttműködés 
dinamikus erősödése – húzta alá Aradszki András. Magyarország számára továbbra is prioritást jelent a román-magyar határkeresztező 
földgázvezeték kétirányúsítása. A projekt megvalósulásával új – a közeljövőben várhatóan meginduló román fekete-tengeri földgáz-kiterme-
lésből és a Déli Gázfolyosó irányából származó – földgázforrások válnak elérhetővé.

A 2015-ben létrejött CESEC munkacsoport célul tűzte ki a közép- és délkelet-európai gázpiacok összekapcsolásához, a gázrendszer 
ellenálló képességének növeléséhez szükséges projektek, összeköttetések beazonosítását, értékelését és a leghasznosabb projektek 
végrehajtásának felgyorsítását. A kezdeményezésben az uniós tagállamok közül Ausztria, Bulgária, Görögország, Horvátország, Magyar-
ország, Olaszország, Románia, Szlovákia és Szlovénia, az Energiaközösség szerződő felei közül pedig Albánia, Bosznia-Hercegovina, 
Macedónia, Moldova, Szerbia és Ukrajna vesz részt.

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium; Kommunikációs Főosztály)
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In these days the extensive use of fossil fuels (e.g. coal, oil, ura-
nium) leads to the disappearrance of these energy sources as 
well as to the continuous increase in CO2 emission. As a result, 
it is important that we endeavour to use renewable energy. Due 
to constant development we are able to build more and more 
system that use renewable energy sources such as biogas 
plants, hydroelectric power plants, wind farms, and solar power 
plant. The subject of my thesis is the construction of a middle 
sized solar power plant. During my planning I determined the 
capacity and parameters of the system. My goal with the planing 
of this system is the substitution of all the electricity used for 
the public lighting of the city of Csongrád.

* * *

A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán végeztem műszaki 
menedzserként. Szakdolgozatom témája egy közepes méretű nap-
elem erőmű kialakítása volt. Célom ezen erőmű megtervezésével 
szülővárosom, Csongrád város közvilágításához használt összes 
villamos energia fogyasztásának kiváltása. Mindemellett kiszámol-
tam a teljes rendszer költségeit, illetve annak megtérülési idejét.

A szakmai gyakorlatom során, amit a város önkormányzatán 
töltöttem, elemeztem az energetikai rendszereket. Ez alapján és az 
önkormányzat javaslata alapján arra a döntésre jutottam, hogy egy 
napelemes rendszert tervezek a rekultivált szeméttelep helyére, 
ami a közvilágítás energiafogyasztásának kiváltását tűzné ki céljá-
ul. Az önkormányzat által kapott közvilágítási adatokkal kiszámol-
tam, hogy mennyi energiát kell termelnie a napelemes erőműnek. 
Ezáltal a rendszer tervezett csúcsteljesítménye 850 kWp lett. Ezt 
követően elkészítettem a napelemek állványának koncepcionális 
3D-s modelljét. A napelem és inverter típusok kiválasztása után 
meghatároztam a rendszerhez szükséges napelemek számát és 
azok területigényét. Ez közel 6000 m2, ami a meglévő összterület 
15%-át teszi ki. Megbecsültem a rendszer összköltségét, amiből 
kiszámolhatóvá vált a megtérülési idő (~10 év). A megtérülési idő 
után a rendszer által termelt mennyiség jövedelemként is elszámol-
ható, amit véleményem szerint a termálvizes rendszer kibővítésére 
lehetne használni.

Tervezési fázis, lehetőségek
Csongrád szélén elhelyezkedve terül el egy kisebb ipari park, ami 
11 céget foglal magába. A cégek energiaellátását a villamos és gáz-
szolgáltatók nyújtják. A város a közüzemi díjak jelentős csökkentése 
érdekében a geotermikus energia nagyobb arányú felhasználását 
tűzte ki célul. A Csongrád-Bökény 6328/1 helyrajzi számú telken 
található egy termálkút. Ebből nyerik ki a rendelkezésre álló 85 °C-
os hőmérsékletű termálvizet. Először a Bökényben a tömbházak, 
Aranysziget Szociális Otthon, Szakközép Iskola és a Rendelőin-
tézet hőszükségletét látta el. A rendszer kihasználtsága kb. 50% 
volt ezért úgy döntöttek, hogy további fogyasztókat vonnak be. 
Egy projekt keretében a kútfejet egy korszerűbb típusra cserélték.  
A termálkút rendszerébe tartozó épületek a város központjában el-
helyezkedő iskolák és az Önkormányzati épület. A rendszer a város 

nyugati részén elhelyezkedő főbb középületeire lett rácsatlakoztat-
va, viszont a Keleti oldalon elterülő ipari parknak is szüksége lenne 
egy ilyen típusú támogatásra. 

Szakmai gyakorlatom során javaslatot tettem az ipari park tá-
mogatása érdekében egy újabb termálrendszer létrehozására, ami 
ellátná Csongrád főbb Keleten fekvő középületeit, szintén a fűtés 
költségcsökkenése reményében. A termálkút fúrása az ipari parkon 
belül lenne célravezető, azonban konkrét mérések ennek bizonyítá-
sára még nem készültek. A lakóházak fűtéstámogatására még nem 
született megoldás.

Természetesen figyelembe vettem a szélenergia használatának 
lehetőségeit is, de a terület alkalmatlannak bizonyult ilyen erőmű 
építésre. A terület szélsebessége nem elég magas, Csongrád me-
gye keleti részein viszont vannak olyan sebességértékek, ahol a 
szélerőmű építése javasolt. 

A szakmai gyakorlat során megemlítettek egy olyan lehetőséget 
is, amely a napenergia felhasználásával történő villamos energia 
költségcsökkentését szolgálná. Egy közepes méretű napelem erő-
mű tervezését javasolták a közvilágítás költségének kiváltására, 
csökkenésére. A legfontosabb ezzel kapcsolatban a helyszín kivá-
lasztása. Elég nagy, kihasználatlan területet kellett találni az elkép-
zelt erőműnek. Az egyetlen esélyt erre a rekultivált hulladéktelep 
jelentheti. A terület elég nagy és mindenképpen előnyt jelent az ár-
nyékmentessége. Az Önkormányzat javaslatára tehát a napenergia 
által működtethető napelem erőmű megtervezését vállaltam.

A rekultivált telephely kialakulása
A szilárd lerakó Csongrád belterületén fekszik, a 3600, 3601, 3602, 
3603, 3604, 3610, 3611/1, 3670 helyrajzszámú területeken. A telep 
Csongrád Város keleti oldalán, közvetlen a település szélén, belte-
rületen található. A lerakót a Kéttemetői útról lehet megközelíteni, 
ahogyan az alábbi ábra is mutatja. 

 

1. ábra. Átnézetes helyszínrajz a telep elhelyezkedéséről
Forrás: Homokh. Reg. T. Hull.gazdálkodási Projekt, 2010
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A depónia kialakítása
A rekultivált depónia (kitermelt terméketlen anyag tömege) kialakí-
tásakor alapvető munkaként jelentkezett a lerakott hulladéktömeg-
ből való további szennyezés kimosódás megakadályozása, talaj-
erózió elleni védelem kialakítása, építési törmelék, illetve hulladék 
áthelyezése, tömörítése, lejtésirányok kialakítása.

• Elsősorban a munkálatokat a rágcsáló írtással kezdték a 
hulladék rendezés megkezdése előtt, valamint a végleges 
rendezést követően. 

• Hulladéktest kialakítása: A kitűzött rekultivációs sarokpontok 
által meghatározott területre hordták be a hulladékot. A hul-
ladék alól kitermelt 20 cm vastagságú talajréteget kiegyen-
lítő rétegként használták fel. A behordott hulladékot 50 cm-
es rétegekben tömörítették. A kialakított rendezett depónia 
szélein lévő rézsűk 1:2,3 – 1:3,4 meredekségűek, a tetején 
kialakított leejtés 1%. A hulladéktest tömörsége: 80-100%. 
A záró réteg felhordása előtt a rendezett depónia, illetve a 
hulladékkal érintett területet fertőtlenítették klórmésszel. 

• Kialakított rétegrend: 
− A kiegyenlítő réteg = 30-32 cm, anyaga a hulladék áthal-

mozásakor kikerülő aprószemcsés építési törmelék és 
föld, valamint az áthalmozott hulladék alatti 20 cm vas-
tagságú talajréteg anyaga. A kiegyenlítő réteg tömörsége: 
81-90%. 

− A fedőréteg = 50-52 cm vastag talaj, anyaga a 451. számú 
főút Csongrád elkerülő szakaszának építése során kiter-
melt humuszos fedőréteg, valamint a Csongrád-II. agyag 
védnevű bányából származó földanyag, a takaró réteg 
tömörsége Try = 85-91%, 

− Vegetációs réteg: telepített növények, fű félék 
Gáz kiszellőztető kút alkalmazása: a hulladéklerakón 29 db gáz-

kiszellőztető kutat alakítottak ki. 
• Résfal kialakítása: A megvalósult hulladék depónia köré 

1919 m hosszúságban, Keller-féle szárnyas vibrátorral ké-
szített keskenyfal került kiépítésre. A keskenyfal az alsó víz-
záró agyagréteg mélységbeli elhelyezkedéséhez igazodva, 
3,6 és 6,4 m mélységig került kiépítésre, 

• a szennyezőanyagok felszín alatti terjedésének megszűnte-
tése érdekében. (Homokhátsági Reg. T. H. P. Csongrád, T. 
Sz. H. M. D., 2010) 

Fontos megemlíteni az utógondozást. A dokumentációs tervben 
szerepel, hogy meg kell akadályozni az illegális hulladéklerakó 
létrejöttét a környéken, évente egyszer 25 ellenőrzést kell végezni 
a monitoring kutakkal, eróziós hibákat ki kell javítani, hiányzó nö-
vényeket pótolni kell, allergianövények irtása is kötelező, évente 
kétszeri kaszálást el kell végezni a növényzeten, övárok javítása 
deformálódás esetén szintén kötelező. (Jávor A., 2010)

Tartószerkezet
A tartószerkezet célja a napelemek megfelelő, stabil rögzítése az 
ideálishoz minél közelebbi pozícióban. A napkövető rendszerek drá-
gábbak, azonban a napelemet folyamatosan az ideálishoz közeli 
pozícióban tartják, ezáltal növelik a termelést. A fix rendszerek ezzel 
szemben kiszolgáltatottak a külső körülményeknek, mint például: 
nem megfelelő napsugárzási szög, árnyék. Viszont jelentősen ala-
csonyabb áruk miatt többet lehet belőlük kihelyezni ugyanakkora 
összegből. Jelen projekt kapcsán, a fixen telepített szerkezetekre 
fektetjük a hangsúlyt.

Az előzetes helyszínbemutatás szerkezete alapján a legjobb 
választás a számunkra a földfelszín feletti beton alapú tartószer-
kezet. Lehet betontömbös vagy sáv alapú. Véleményem szerint a 
sávos megoldás az előnyösebb, mert kevesebb anyagköltséggel 
lehetne a betont kialakítani.

Koncepcionális napelem tartószerkezet
Az jelen rendszerben elképzelt tartószerkezethez készítettem egy 
koncepcionális tervet. Ennek megalkotásához az Autodesk Inventor 
Professional 2012 programot használtam. A terv csak egy elképze-
lés, egy lehetséges alakot, kinézetet formáz meg. Méreteit tekintve 
helytálló. A tartószerkezetre 3 · 8 db napelem kerül. Azaz 24 nap-
elem modul. Ezek méreteit figyelembe véve alakítottam ki a tartó-
szerkezet paramétereit. Majd kiszámoltam az összes darabszámot, 
ami a napelem erőműhöz szükséges. Ez 162 darab pontosan.

 

Napelem teljesítményének kalkulálása 
Az első tényező, amit figyelembe kell venni, hogy a jövőbeli rendszer 
a közvilágítás villamos energia igényének kiváltására fog szolgálni. 
A Csongrád Városi Önkormányzat által kiadott információ alapján 
a közvilágítás éves fogyasztása: ~900 000 kWh. Tehát a napelem 
éves energiahozamát a közvilágítás 31 éves átlagfogyasztásához 
kellett igazítani. Ennek a számolására megismertem egy progra-
mot. A Fonet Solar napelemes rendszer teljesítmény kalkulátorát 
használtam. A kalkulátor saját globális napsugárzási bázist használ. 

2. ábra. Saját tervezésű koncepcionális napelem 
tartószerkezet

3. ábra. Napelem teljesítményének kalkulációs felülete 
Forrás: http://re.jrc.ec.europa.eu (2014.10.16.)
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A térképen manuálisan kiválasztottam a megfelelő helyet és a bázis 
a megadott hely besugárzási értékével számolt. Ezután kiválasztot-
tam a napelem típusát (szilícium kristályos), 14%-os veszteséggel, 
szabadon álló (tehát nem tetőre szerelt), 25° lejtésű napelem ada-
tokkal számoltam. Majd a kalkulátor által kiszámolt adatok alapján 
kiderült, hogy a megfelelő energiahozam termeléséhez a napelem 
szükséges csúcsteljesítménye 850 kWp.

A kalkulátor kiszámolta ezen adatokból havi lebontásban: 
• a napelemes rendszer napi és havi átlag energiahozamát 

[kWh] 
• az átlag napi és havi összes globális besugárzást négyzet-

méterenként, a telepített rendszer moduljaiból [kWh/m2]

A kalkulátorhoz megadott adatok:
Szélesség: 46°42’25” Észak,
Hosszúság: 20°8’0” Kelet, 
A PV rendszer névleges teljesítménye: 850 kWp 
Modulok lejtése: 25° 
Modulok tájolása: 0° 

A közvilágítás éves fogyasztása: 894400 kWh 
Éves üzemórák száma: 3990 h
A közvilágítás éves fogyasztás adatát le lehet bontani havi fo-

gyasztásra, ezt „A közforgalmú területek egész éjjeles mesterséges 
világításának be- és kikapcsolási időpontjai” – című táblázat alap-
ján tettem meg. A számolt értékekből a következő megállapításokra 
jutottam:

Ezért lenne fontos a napelem erőművet a hálózatra kötni.

Napelem típus kiválasztása
A választás a monokristályos és a polikristályos napelemek közül 
a polikristályos típusra esett. Azért ezt a fajtát választottam, mert: 

• A monokristályos napelem ugyan nagyobb hatásfokkal telje-
sít, ennek ellenére a napelem gyártó cégek Magyarországon 
a polikristályos típust ajánlják. Ennek az az oka, hogy a szűrt 
napfényt jobban elnyeli, mint az egykristályos napelem, amit 
közvetlen napsugárzásra kínálnak.

• Olcsóbb és egyszerűbb az előállítás.
Az inverter kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy milyen 
áramszolgáltató működik a területen, majd ezen áramszolgáltató 
inverter engedélyezési listája alapján érdemes választani. A válasz-
tásom a POWER-ONE Trio-27,6-TL-OUTD-S2 3 fázisú inverterre 
esett. Ennek az az oka, hogy habár nem ez a legolcsóbb inverter, 
de ezt a típust engedélyezi az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. 
A POWER-ONE Trio-27,6-TL-OUTD-S2 3 fázisú inverter 30 kW-os 
teljesítményű, ára bruttó: 1,9 millió Ft.

Az invertereket elhagyó AC villamosenergia-készülék, illetve 
gyűjtő szekrényen keresztül jut el a transzformátor ház 0,4 kV-os 
fogadójába. Az energiát DC oldalon szolár kábel, AC oldalon nor-
mál, erősáramú kábel szállítja. A transzformátor a villamos energiát  
22 kV-os feszültségszintre emelve küldi – oszlopkapcsolón keresz-
tül – a DÉMÁSZ hálózatára. A trafóházba építik be be a védelmet 
és a DÉMÁSZ-szal történő kommunikációt biztosító készülékek is.  
A száraz trafó típusa: GBE, teljesítménye: 630 kVA, névleges rövidzá-
rási feszültsége: 4%. 0,4/22kV; 630 kVA névleges adatokkal rendel-
kező trafóállomás. 3 m magas, beton lábazattal ellátott, horganyzott, 
bordás betonacél háló veszi körbe a létesítményt. A tervezett kerítés 
oszlopai az autonóm térvilágítás céljára is felhasználhatók lesznek.  
A létesítmény bejárata a kevésbé forgalmas útról lesz elérhető. A pro-

Month Ed Em Hd Hm
1 1140.00 35200 1,59 49,3

2 1780.00 49800 2,54 71

3 3020.00 93700 4,50 139

4 3680.00 110000 5,70 171

5 3700.00 115000 5,91 183

6 3790.00 114000 6,13 184

7 3900.00 121000 6,37 197

8 3810.00 118000 6,17 191

9 3150.00 94600 4,93 148

10 2560.00 79300 3,86 120

11 1580.00 47300 2,29 68,6

12 883.00 27400 1,24 38,4

Year 2750.00 83800 4,28 130

Ed: A rendszer napi átlag villamos teljesítménye.(kWh) 
Em: A rendszer havi átlag villamos teljesítménye (kWh) 
Hd: A rendszer moduljaiból érkezett napi átlag összes sugárzás/m2 
(kWh/m2) 
Hm: A rendszer moduljaiból érkezett átlag összes sugárzás/ m2(kWh/
m2)

Közvilágítás fogyasztása/hó 
[kWh]

Közvilágítás üzemórák/hó 
[h]

1. 99534 1. 444,05

2. 82039 2. 366,00

3. 78968 3. 352,30

4. 64398 4. 287,30

5. 55242 5. 246,45

6. 47789 6. 213,20

7. 52317 7. 233,40

8. 61664 8. 275,10

9. 71123 9. 317,30

10. 85625 10. 382,00

11. 93134 11. 415,50

12. 102066 12. 455,35

Összesen 893899 Összesen 3990,00

1. táblázat. Napelem éves teljesítménye hónapokra bontva
Forrás: http://re.jrc.ec.europa.eu (2014.10.15.)

2. táblázat. A tervezett rendszer átlagos havi villamosenergia-
hozama

4. ábra. A napelemből származó villamos energia és 
a közvilágítás energiaszükségletének különbsége
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jekthez tartoznak – továbbá – a villámvédelem, tűzvédelem, vagyon-
védelmet biztosító létesítmények, készülékek.

Pályázat 
Magyarországon a megújuló energiák felhasználásának és ará-
nyának növelésére az utóbbi időben nagyobb hangsúlyt kezdtek 
fektetni. Ezek mind stratégiai prioritásként kezelendők, mivel az or-
szág importfüggő az elsődleges energiahordozók (uránérc, földgáz, 
kőolaj) tekintetében. Bizonyos pályázatok célkitűzése a környezeti 
szempontok érvényesítése a gazdasággal, és mindezt az ország és 
az EU energiapolitikájával összhangban próbálja gyakorolni. Ez a 
megújuló energiák nagyobb arányú felhasználására, a társadalom 
és környezet harmonikus viszonyának kialakítására buzdít. A KEOP 
(Környezet és Energia Operatív Program) pályázatok ezekben a tö-
rekvésekben segítséget nyújtanak. 

KEOP pályázatok
A 2009-2016-ig terjedő időszakban jellemzően olyan pályázatokat 
írtak ki, amelyek meghatározzák a megújuló energián alapuló erő-
mű teljesítményét. Miszerint nem lehet több 500 kW teljesítményű-
nél. Az általam tervezett napelem erőmű 850 kW-os teljesítményű 
lesz. Tehát legtöbb esetben ennek a kivetésnek nem tesz eleget. 

Példaképpen a „Megújuló energia alapú villamos energia-, kap-
csolt hő- és villamos energia-, valamint biometán-termelés” című 
pályázat − KEOP- 2009-4.4.0 − nem határozza meg az erőmű nagy-
ságát. A pályázat támogathatja a napenergia-hasznosítható beren-
dezéseket, azok rögzítő elemeit, a villamos hálózathoz kapcsolódó 
berendezéseket és a biztonságos működéshez szükséges eszkö-
zöket (napcella, állványzat, inverter, transzformátor állomás stb.). 
Ez a konstrukció elsősorban a hálózatra kapcsolt villamos energiát, 
másodsorban a szigetüzemű villamos energia-termelő egységek 
kiépítését, továbbá a földgáz hálózatba táplálható biometán ter-
melést támogatja. Ezzel is hozzájárulva a környezeti és energeti-
kai fenntarthatóság célkitűzéseihez. A pályázatok lehetővé teszik a 
megújuló energiaforrások használatának elősegítését vissza nem 
térítendő támogatás formájában. A KEOP- 2009-4.4.0-ban egyfor-
dulós kiválasztási eljárás keretében kerülnek a pályázatok kiválasz-
tásra. Ennek a lényege, hogy a részletesen kidolgozott projektet 
kell benyújtani és ez alapján születik a döntés a támogatást illetően.  
A pályázatban szereplő, támogatásra felhasználható összeg: 1 mil-
liárd Ft. A kiírt támogatás forrását az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban 
biztosítja.

A jövőre nézve is vannak kedvező pályázatok kialakulóban. El-
indult a „Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése a KEOP-
7.9.0 konstrukcióban előkészített villamosenergia termelő rend-
szerek telepítésével” című (KEHOP-5.1.3-17 kódszámú) felhívás 
tervezetének társadalmi egyeztetése. 

A KÁT (kötelező átvétel) rendszer
A MAVIR Zrt. a villamos energiáról szóló törvény (VET) alapján kö-
telező átvételi mérlegkört hozott létre, és ezt 2008 januárjától mű-
ködteti. Ha egy villamos energiát termelő rendszer, egység megfe-
lel az átvételi szabályoknak, akkor csatlakozhat az átvételi körhöz. 
Ezután a csatlakozó fél szerződést köt, ahol megállapítja az átvétel 
árát és részleteit. (www.mavir.hu, 2014.10.28) 

A 2014-től érvényes ár a 20 MW vagy annál kisebb naperőmű-
ben termelt villamos energiára: 32,5 Ft + áfa (27%) 

Tehát a KÁT villamos energia ára: 41 Ft/kWh 

900 000 [kWh] · 41 [Ft] = 36900000 [Ft]                                     [1]

A napelem erőmű által termelt villamos energia az átvételi rendszer 
alapján évi ~37 millió forintot eredményez.
 
METÁR
A 2017-ben kialakult új támogatási rendszer a METÁR: a megúju-
ló energiaforrások támogatására létrehozott rendszer, amelyben 
a megújulókat hasznosító villamosenergia-termelést támogatják.  
A METÁR létrehozására azért van szükség, hogy az Európai Uniós 
megújulós direktívának megfelelően alakítsák át a jelenleg hatály-
ban lévő, 2017-től felmenő rendszerben megszűnő KÁT (kötelező 
átvételi) rendszert. A METÁR-tól várjuk egyfelől a megújulós beru-
házások felfutását, másrészt pedig azt, hogy a kialakuló verseny az 
árak csökkenését fogja eredményezni. 

3 kategória van a tervezett erőmű mérete alapján:
• 0,5MW teljesítmény alatti erőművek jogszabályban rögzített 

árat kapnak
• 0,5MW feletti erőművek zöld prémium rendszerben vesz-

nek részt. Nem jogszabályban meghatározott árat kapnak, 
hanem egy számított piaci referenciaár feletti prémiumként 
kapják a támogatást.

• 0,5MW feletti erőműveket két csoportba osztják:
− 0.5MW-1MW közötti erőművek pályázat nélkül vehetnek 

részt a rendszerben
− 1MW feletti erőműveknek már versenyezni kell a rend-

szerbe kerülésért: az időszakonként kiírt pályázatokon 
meghirdetett energiamennyiségért indulhatnak majd a 
beruházók. A hatóság az ajánlattételi ár alapján dönt majd 
a támogatási jogosultságról. (http://www.greenpeace.org)

Napelem erőmű összköltségének meghatározása

Megtérülési idő
A várható megtérülési idő kevesebb, mint 10 év. Átlagosan egy nap-
elem erőmű megtérülési ideje 11-20 év időintervallumba esik. Po-
zitívnak vélem, hogy az általam tervezett erőmű megtérülési ideje 
kevesebb az átlagosnál. Ezáltal még előnyösebbé válhat a Csong-
rád Városi Önkormányzatnak, hogy törekedjen megtalálni az erőmű 
tervezethez legalkalmasabb pályázatot, mivel ez döntően nagy költ-
ségcsökkenést eredményezhet a továbbiakban.

5. ábra. A fotovoltaikus erőmű berendezéseinek 
becsült ármegoszlása
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4. táblázat. A napelem erőmű becsült összköltsége

850 kW fotovoltaikus erőmű bekerülési és közvetlen beruházási költségei
Megnevezés Darabszám [db] Ár/darbszám [Ft] Összesen [Ft]
Neo Solar D6P250B3A napelem modul 3400 63100 214540000

POWER-ONE Trio-27,6-TL-OUTD-S2 inverter 28 1854073 51914044

GBE Transzformátor 1 15000000 15000000

Állványzat 162 60000 8720000

Kapcsoló táblák, hálózati védelem 1 9000000 9000000

Kábelezés DC/AC, eszközök telepítése 1 30000000 30000000

Villámvédelem, egyéb biztonsági eszköz 1 10000000 10000000

Csatlakozó szekrény 150 600000 9000000

Berendezések összesen 349174044
Keírtés 500000

Előkészítés összesen 10000000

Közvetlen beruházási költség 359674044

Megjelent Penninger Antal A tüzeléstechnika alapjai című könyve az Energetikai Gépek és rendsze-
rek tanszék kiadásában. A mű előzménye az 1975-ben megjelent, Basa Gábor által írott Égés áramlásban 
című tankönyve, amely a Budapesti Műszaki Egyetem gépészmérnök hallgatói számára készült. Az azóta 
eltelt több mint 40 esztendőben a tüzelés témakörben jelentős új technikák és technológiák jelentek meg, 
úgy a hagyományos, mint a biomassza tüzelőanyagok energetikai hasznosítása terén. Ugyanakkor jelen-
tősen növekedett a hőerőgépekben és tüzelőberendezésekben végbemenő égési folyamatok károsanyag-
kibocsátás minimalizálása és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése iránti elvárás. A hő-
felszabadulás áramlási és kémiai folyamatok komplex kölcsönhatásának eredményeként jön létre. Ezért 
e témakörrel való foglalkozás előfeltétele az alapvető kémiai és áramlástechnikai ismeretek megléte.  
A könyv a szerző Tüzeléstechnika című egyetemi előadásaira épül. Tárgyalásmódja az égéselmélet és annak 
műszaki megvalósítását ötvözi annak érdekében, hogy az egyetemi hallgatók mellett a gyakorlati szakembe-

rek számára is hasznos ismereteket nyújtson az égés műszaki alkalmazásaiban.
A könyv a Műegyetemi könyvesboltban vásárolható meg.

KÖZLEMÉNY

Informatikai fejlesztés a klímavédelem hatékonyságának növelése érdekében  
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 350 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatásból hozza létre az üvegházhatású gázok nyilvántar-
tására alkalmas Nemzeti Üvegházgáz Adatbázist. A fejlesztés lehetővé teszi a nemzetközi kötelezettségeknek való hatékonyabb megfelelést, 
összetett szakmai előrejelzési modulokat biztosít. Az adatbázis használata hozzájárulhat Magyarország klímaváltozással kapcsolatos törekvé-
seinek sikeréhez, a fenntartható gazdaság kialakításához.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Széchenyi 2020 program keretében megjelent „KEHOP-1.1.0 Vízgazdálkodással és az éghajlatválto-
zás hatásaival kapcsolatos tervezés, informatikai és monitoring fejlesztés” című felhívás keretében 350 millió forint vissza nem térítendő uniós 
támogatást nyert a Nemzeti Üvegházgáz Adatbázis létrehozására.

A Nemzeti Üvegházgáz Adatbázis kifejlesztésének célja a globális klímavédelmi törekvésekkel összhangban egy olyan, minőségileg új 
modell létrehozása, amely az eddigi adatbázisokat továbbfejlesztve lehetővé teszi az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásáról szóló előrejel-
zések készítését, támogatja az általános gazdasági és ágazati stratégiák tervezését, szakpolitikai döntés-megalapozó tanulmányok készítését. 
A 2019 nyaráig megvalósuló fejlesztésnek köszönhetően Magyarország eredményesebben, szakszerűbben és pontosabban felelhet meg a 
különböző nemzetközi és európai uniós jelentéstételi kötelezettségeknek. 

A kibocsátások nyilvántartásának minőségi javulása egyben klímapolitikai cél is. A feltárt törvényszerűségek és forgatókönyvek ismeretében 
Magyarország teljesítheti kibocsátás-csökkentési célkitűzését a szénmentes (karbonmentes) gazdaságra való áttérésben, amely a gazdasági 
fejlődésre is jótékony hatással van. 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Kommunikációs Főosztály
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A T O M E N E R G I A

Az új paksi turbinasziget elé1

                                                 
         Cserháti András             
         műszaki főszakértő, cserhati@npp.hu    

A paksi új blokkok létesítésének keretében rövidesen turbina-
tender kiírása várható. A cikk áttekinti a legfontosabb műszaki 
kérdéseket és a potenciális beszállítókat.1

*
A turbine tender will be announced shortly within the frames of 
the Paks new nuclear build. The article looks at the key techni-
cal issues and potential suppliers.

* * *

A cikk szerzője egy ideje komplex áttekintésre törekszik az új atom-
energetikai kapacitások létesítéseinek különféle részterületein. 
Egyik utolsó írásában pl. a reaktortartályok kovácsolási kérdései-
ben mélyedt el [1]. Bár nem közvetlenül turbina szakember, most a 
modern nyomottvizes atomerőművek szekunder körével foglalko-
zik. Bizonyos alapok és sajátos vonások áttekintése mellett figyel-
mét a paksi beruházás okán elsősorban az orosz AES-2006 (más 
néven VVER-1200) típushoz illeszkedő megoldásokra, beszállítói 
lehetőségekre összpontosítja. Jelzi, hogy a termék műszaki tulaj-
donságain túl bizonyára sok gazdasági, sőt politikai tényező is he-
lyet kap majd a döntésben. A cikkben foglaltak nyilvános források 
gondos gyűjtésén és elemzésén alapulnak.  
 
Sziget az atomerőműben
Mivel az atomerőművek elég bonyolult technológiai objektumok, 
új blokkok létesítésekor az átláthatóságot, kezelhetőséget nagy-
ban növeli, ha szakmailag homogénebb kisebb-nagyobb szállítási 
egységekre bontják őket. Ezeket az egységeket az itthon is egyre 
inkább bevett angolszász terminológia2 szerint szigeteknek neve-
zik. Így van nukleáris sziget, amely az atomreaktorból és a gőz-
fejlesztőkből, valamint azok segéd- és biztonsági rendszereiből áll. 
A világon leginkább elterjedt nyomottvizes típusoknál ezt tágabb 
értelemben primer körnek is hívják. További fontos sziget a turbina 
sziget, ami hagyományos hőerőgépészeti berendezéseket foglal 
magában. Szekunder körnek is nevezik. A reaktorban fejlesztett hő 
a gőz közvetítésével itt a turbinában mechanikai munkává alakul, a 
turbina pedig a közös tengelyen keresztül forgatja az áramfejlesztő 
generátort. A fenti két fő szigeten kívül rendszerint külön szállítási 
egységbe sorolják az erőmű infrastrukturális elemeit, az építménye-
ket, építési munkákat valamint a nukleáris üzemanyagot is. 

Egy reaktorhoz többféle gyártó turbinája illeszthető. Ez Paks 
esetében például azt is jelentheti, hogy az orosz nukleáris szigethez 
akár más piaci szereplő is szállíthat turbógép csoportot vagy akár 
komplett turbina szigetet.

Nagy atomerőművi turbinák jellegzetességei
Gőzparaméterek és következményeik. A modern fosszilis hőerőmű-
vekben a kazán túlhevített vagy akár szuperkritikus paraméterekkel 
rendelkező gőzt szolgáltat. Ezzel szemben a nyomottvizes atomerő-

1 A cikk másodközlés. Megjelent a Magyar Nukleáris Társaság Nukleon c. 
kiadványában. X. évf. (2017) 207

2  NI - Nuclear Island, TI - Turbine Island, BOP - Balance of Plant, CW - Civil 
Works, NF - Nuclear Fuel 

műben a gőz hőmérsékletének és nyomásának határt szab a primer 
köri víz nyomása (a nagyobb víznyomás a berendezések falvastag-
ságát növelné, nem emelhető minden határ nélkül). A gőzfejlesztő-
ben telített gőz képződik, benne a turbinában végbemenő expanzió 
során megjelenik és nő a víztartalom. A gőz több lépcsőben tágul, 
ún. nagynyomású és kisnyomású házakban, sőt egyes gyártók már 
kombinált nagy és középnyomású házat is alkalmaznak. A nedves 
gőzt cseppleválasztó és újrahevítő vagy túlhevítő közbeiktatásával 
szárítják, rendszerint a kisnyomású ház előtt. Mindezt az 1. ábra 
vízgőz diagramja szemlélteti. Vonalai: balról lefele tágulás a nagy-
nyomású házban, középen fölfelé túlhevítés, jobbról lefelé tágulás a 
(közép- és) kisnyomású házakban. Apró betűk mutatják a nyomást, 
hőmérsékletet, víztartalmat.
 

Alacsonyabb gőzparaméterek miatt ugyanakkora teljesítménynél 
az atomerőműben a telített-nedves gőzös turbinán közel ötször ak-
kora tömegáramú gőz halad át, mint a modern szén- vagy gáztüze-
lésű erőműben. 
Kondenzátorok és hűtés. A turbina utáni alacsonyabb termikus po-
tenciálon lévő hőtartály, vagy hőelnyelő a kondenzátor. Itt a hűtés 
hatására a gőz kicsapódik, majd a csapadékot tápvízként vissza-
vezetik a körfolyamatba. A kondenzátorokat többféle megoldással 
lehet hűteni. Vízhűtés esetén tenger, folyó vagy hűtőtó vizét hasz-
nálják, léghűtés esetén nedves vagy száraz hűtőtornyokat. A hű-
tés módja, a víztakarékosság mértéke ezeken belül is tág határok 
közt változik. Az erőmű telephelye egyértelműen meghatározza a 
lehetőségeket. Így eltérőek a hűtési viszonyok, ezzel a reaktorból 
kinyerhető teljesítmény hasznosulása télen vagy nyáron. Azonos 
hűtési megoldást nézve nyilvánvalóan kisebb a kondenzátor hőcse-
re felülete a hűvös északon, mint a forró délen. Könnyen belátható, 
hogy Finnországban fagypont közeli tengervízzel alacsonyabb vá-
kuum érhető el a turbina kilépő csonkjánál. Itt azonos egyéb kö-
rülmények esetén nagyobb hatásfokkal lehet atomerőművet üze-

1. ábra. Mollier entalpia-entrópia diagram vízgőzre, 
rájegyzésekkel (forrás: Alstom) 
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meltetni, mint Iránban vagy az Emírségekben a Perzsa/Arab-öböl 
30 °C körüli vizével, vagy az amerikai Arizona állam sivatagában 
hűtőtornyokkal hűtve. 
Hatásfok, gazdaságosság. A fosszilis hőerőművekhez képest ala-
csonyabb gőzparaméterek kisebb termodinamikai hatásfokot tesz-
nek lehetővé. A reaktor hőteljesítményére vetített, távvezetékekre 
kiadható villamos teljesítményt azonban nem csak a termodinami-
ka szabályai határozzák meg, az erősen függ még az alkalmazott 
berendezések műszaki megoldásainak kiforrottságától, a különféle 
veszteségek minimalizálásától is. Így ugyanazzal a reaktorral eltérő 
mennyiségű villamos energia termelhető más és más gyártó sze-
kunder körével vagy turbina szigetével. 

A gazdaságosság emellett nem csak a hatásfoktól függ. Lénye-
ges még a beruházás költsége (mennyibe kerül a turbina, táptartály, 
előmelegítők, generátor, gerjesztő stb. és a méretüktől, elrendezé-
süktől függő befoglaló épület). Fontos az üzemeltethetőség, kar-
bantarthatóság és karbantartási igény is (például szükséges sze-
mélyzet, hozzáférhetőség, vibrációs, eróziós hajlam, lapátcserék 
gyakorisága).
Forgási sebesség. Minél nagyobb a turbina teljesítménye, így a 
gőzáram, annál inkább növelni kell a turbina végén a kiömlő ke-
resztmetszetet. Ezért a gyártók többsége már áttért a lassú járatú 
turbinákra: a villamos hálózati 50 Hz-nek megfelelő 3000 fordulat/
perc érték felére, azaz 1500 fordulat/percre. Ez persze dupla pólus-
párú generátort kíván meg. A kisebb forgási sebességnek köszön-
hetően jelentősen megnövelhető a legutolsó lapátok hossza, így az 
átömlő keresztmetszet. Jobb a lapátok erózió állósága, csökken a 
rezgésérzékenység. Kezelhetőbb tartományban marad továbbá a 
lapátcsúcsok kerületi sebessége és a lapátokra ható centrifugális 
erő. [2],[3],[4] Egyes gyártók még nem rendelkeznek a hosszabb 
lapátozáshoz szükséges technológiával, ezért kénytelenek megma-
radni a megszokott gyorsjáratú turbinánál. A keresztmetszetet újabb 
párhuzamos kisnyomású házzal növelik, amely jelentősen növeli a 
gépegység hosszát, a kapcsolódó berendezések számát és a turbi-
na gépház méretét. A nemzetközi trendeknek tehát megfelel a Paks 
II kommunikált kiállása az 1500 fordulatú turbina mellett. 
Turbinaházak, elrendezések. Már említettük, hogy a nagy turbinák-
ban a gőzáram több egymáshoz sorosan és párhuzamosan kap-
csolt házban halad át. A friss gőz magasabb nyomástartományában 
rendszerint egy vagy két párhuzamos ágat alkalmaznak, kisebb 
nyomáson a gőz útja akár hat-nyolc ágon is folytatódhat, mivel a nö-
vekvő térfogat és a turbina konstrukciója ezt megkívánhatja. A há-
zak szokványos elrendezését és kapcsolódásait a 2. ábra a) részle-
te mutatja. Egy kettős kiömlésű, nagynyomású (high pressure, HP) 
házhoz itt három kettős kiömlésű, kisnyomású (low pressure, LP) 
ház tartozik. Az egyik vezető gyártó által bevezetett újabb elrende-
zés a b) részleten látszik. Itt a gőz egy ágon halad a nagynyomású, 
sőt még a középnyomású (intermediate pressure, IP) házban is, 
majd csak ezután ágazik többfelé. 1000-1200 MW tartományban 
elegendő lehet két kisnyomású ház, az ennél nagyobb turbinát 
hosszabb lapátokkal építik és egy további házzal bővítik. Az elren-
dezés fontos eleme még a cseppleválasztó-túlhevítő gőzáramba 
való beiktatási pontja, kialakítása (függőleges vagy vízszintes) és 
elhelyezése, valamint az egyes házak közti csövek vezetése (alul, 
oldalt, felül). A törekvés a minél kompaktabb kialakítás illetve a tur-
bina szerelhetősége. A felső csöveket ugyanis karbantartáskor elő-
ször le kell bontani, hogy a házak felnyithatók legyenek. Az ábra c) 
részletén egy klasszikus gyorsjáratú turbina teljesen szimmetrikus, 
öt házas elrendezése látható (orosz neve „бабочка” azaz pillangó).  

Szimmetrikus kialakítás esetén a fellépő axiális erők egymást kiolt-
ják, de a kombinált aszimmetrikus nagy és középnyomású házakat 
is megfelelő tervezéssel ki lehet egyensúlyozni. 
 

Forgórész gyártástechnológia. A turbinák tengelye jó fél évszá-
zada még rendszerint egyben kovácsolt monolit fémtömeg volt.  
A különleges kovácsolást jelentős forgácsolási munka követte. Egy 
további gyártási eljárásban a tengelyre zsugorkötéssel rögzítették 

2. ábra. Házak és elrendezések. a) hagyományos, 
b) kombinált, c) pillangó (saját ábra)

3. ábra. Az Alstom egybeépített nagy és középnyomású háza 
(forrás: Alstom)

4. ábra. Siemens SST-9000 gőzturbina hagyományos 
elrendezése (forrás: Siemens)
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a lapátkoszorúkat – a melegen felhúzott gyűrűk lehűlve erősen 
rászorultak. Mindkét technológia nem kis feszültséget hagyhat az 
anyagban, amely idővel feszültségkorrózió forrása lehet. Ezért 
a gyártók többsége a forgórészeket jobbára hegesztett kivitelben 
készíti. Ennek a mérsékeltebb gyártási feszültségeken túl további 
előnyei is vannak. Kisebb darabok kovácsolására sokkal több üzem 
felkészült. Az eltérő hőmérsékleti tartományokra és üzem közben 
kialakuló feszültségekre optimalizálhatók a turbina egyes részeinek 
anyagai: pl. a nagynyomású háznál hőállóbb, a kisnyomású ház-
nál szívósabb ötvözetek alkalmazhatók. A hegesztett forgórészek 
általában jobban bírják az indítási, leállási tranzienseket, gyorsabb 
terhelésváltozásokat és több ciklust engednek meg. 
Lapátok. Végezzünk egyszerű számítást még elképzelhető leghosz-
szabb lapátokra! Egy gyors járatú turbina 1400 mm-es lapátjának 
csúcsa 440 m/s kerületi sebességgel forogna (lassúnál, 2200 mm-
nél ez 346 m/s) – ami meghaladja a levegőben mért hangsebessé-
get. A lapátgyökben ébredő centrifugális erő és ugyanott a tengelyre 
átvitt, táguló gőztől származó forgató erő eredője akkora lehet, hogy 
mindez különleges martenzites acélokat, hőálló szuperötvözeteket, 
titán tartalmú anyagokat igényel. [5]

• Ahogy a forgási sebességnél is láttuk, a lapáthossz kulcs-
eleme a modern turbináknak, ezért e téren talán leglátvá-
nyosabb a műszaki haladás. Az utolsó lapátok hossza lassú 
járatú turbináknál a gyakorlatban 1200-tól 1900 mm-ig terjed 
(tradicionális és összevethetőségi okokból a legtöbb gyártó 
hüvelykben, vagy abban is megadja), tapasztalat nyilván a 
rövidekre nagyobb. 

• A lapátok bonyolult 3D profiljának optimalizálása további fon-
tos fejlesztési terület. Ennek egy hatékonyság növelő iránya 
például a gőzáram relatív növelése a lapátok közepén a vé-
gek rovására. 

• Külön tudomány a gőz nedvességtartalmával, a vízcseppek 
eróziós koptató hatásával való küzdelem is, különösen az 
utolsó lapátsoroknál. Az anyag kiválasztásán túl a korszerű 
felületkezelés is komoly szerephez jut.

• Csökkenthető a lapátok tömege, növelhető a lapátozás me-
revsége, ha szomszédjaikkal érintkeznek, ehhez megfelelő 
támasztó felület van rajtuk. 

• A könnyű szerelhetőség is nagy kihívás. Egyes gyártónál a 
lapátok tengelyen való rögzítésének fenyőfa alakú gyöke ma 
már ívelt kialakítású. Mások a fésűs kialakítású gyökökben 
csapokkal rögzítik a lapátokat.

A nagy turbinák gyártói, potenciális tender 
résztvevők
Az alábbi körkép jellemző műszaki megoldásokon, tapasztalato-
kon, referenciákon túl kitér a tulajdonosi háttérre, gyártó bázisra, 
utal a paksi turbinatendert kiíró orosz szállítóval való kapcsolatra, 
az egyes potenciális indulók előnyeire, hátrányaira. 

Alstom és AAEM
A francia Alstom ma a legnagyobb atomerőművi turbina szállító, 
minden reaktor típushoz tervez és gyárt turbinákat. Világszerte 136, 
Európában több mint 100, Franciaországban majdnem 60 blokkon 
forognak gépei, kétharmaduk lassú járatú. A francia atomerőmű 
flotta 900 és 1300 MW-os nemzedékein fejlődött ki az ArabelleTM 
márkanevű termék, amely korszerűségével vezeti a nemzetközi 
mezőnyt. A központi gyártómű a kelet-francia Belfort városában 
található, a turbina nevében ezt a „be” őrzi. Választékában három 

szabványos utolsó lapát hossz is van: 1448, 1753 és 1905 mm (57˝, 
69˝ és 75˝). Legutóbbi ugyan világrekord, de még alig van rá a re-
ferencia.

Az Arabelle kiemelkedő hatékonyságának lényege, hogy a gőz-
áramot kezdetben egyben tartja, nem ágaztatja szét az expanzió 
első szakaszában sem a nagy-, sem a középnyomású házban.  
A gőzmennyiség átvezetéshez így viszonylag hosszú lapátok kelle-
nek. A hosszú lapátoknál pedig fajlagosan csekélyek az óhatatlan 
lapátvégi veszteségek, mert a lapátgyök és lapátcsúcs környeze-
te a teljes hossz jóval kisebb részét teszi ki, mint rövid lapátoknál. 
Ezzel a megoldással legalább 2% teljesítmény nyerhető. Hagyo-
mányos elrendezésnél viszont a házak első lapátjai elég rövidek, 
mert a nagynyomású ház kettős kiömlésű, tehát a gőzáram már ott 
szétválik; hiányzik a középnyomású ház; a kisnyomású házakban a 
gőz már négy vagy hat úton halad. [6]

Új piaci szegmensben gondolkodva 2007-ben az Alstom ve-
gyesvállalatot alapított az orosz Atomenergomas céggel, kifejezet-
ten az Arabelle 1000-1200 MW-os lassú járatú turbina és generátor 
közös szállítására. Az Alstom-Atomenergomash (AAEM) 49%-ban 
francia, 51%-ban orosz tulajdon. Nehezen indult be a vegyesvál-
lalat: csak az oroszországi gyártóüzem helyének kijelölésére 4 év 
ment el. Podolszk, majd Petrozavodszk után végül Volgodonszk 
mellett döntött a fő tulajdonos Roszatom. Felélesztette az egykor 
szebb napokat látott Atommas kapacitásait. Eleinte csak részegy-
ségeket gyártottak, a lokalizáció 50%-ról startolt. Az első Arabelle 
turbinákat az orosz Balti Atomerőműbe szánták. Utolsó lapátjaik 
hossza 1448 mm (57˝). Közben a kalinyingrádi exklávéba szorult 
atomerőmű építése megbicsaklott, a helyben fölösleges villamos 
energia exportjához ugyanis új távvezeték kellene, de a határos 
lengyelek és litvánok ezt nem támogatják és további orosz függéstől 
félve a balti országok sem kívánnak innen importálni. Legújabban 
az Atomenergomas már a finn Fennovoima egyik leszerződött be-
szállítója is, ami világosan Arabelle turbinát jelez a Hanhikivi atom-
erőműben.

Az Alstom mint nagyvállalat sorsa kissé hullámzott a legutób-
bi évtizedben. Állami cégből 2006-ban lett magáncég. A Bouygues 
29%-át megvette egy államfői közbenjárású mentőakcióban, továb-
bi célként az AREVA nukleáris óriáscéggel való közös nagyvállalat 
létrehozásához. Ez utóbbi azonban nem valósult meg. Az állam 
visszavett részvényeket és legfőbb tulajdonosként az energetikai 
divíziót (Alstom Power) eladta az amerikai gyökerű General Electric 
multinak. GE versenyhatósági engedélyek megszerzését követően 
vette át az irányítást. Úgy tűnik, hogy a GE és Alstom technológiái 
egymást kiegészítik, így a fúzió révén az integrált vállalatcsoport 
még stabilabb pénzügyi háttérrel, nagyobb nemzetközi gyártókapa-
citással, kereskedelmi lefedettséggel rendelkezik, de voltak pesszi-
mistább hangok is.[7],[8] Mindenesetre a cég már GE Steam Power 
néven fut.

A paksi turbinaszigethez való magyar beszállítás egyik esélye 
már a GE akvizíció előtt is az Alstom Hungária Zrt. leánycégen ke-
resztül körvonalazódott. Ha AAEM nyerné a turbinatendert, nemzet-
közi kompetenciája és háttere mellett építhet az Alstom 60 fős ma-
gyar Erőmű Szerviz egységének szakértelmére, valamint budapesti 
székhelyű Ipari Gőzturbina Fejlesztő Központjának kapacitására is. 
Még akkor is, ha utóbbi K+F üzletágnak a profilja a nagy, lassú jára-
tú turbina helyett inkább a kis, gyors járatú turbina. [9] Amennyiben 
az amerikai-francia cég több berendezés magyar gyártását lokali-
zálja, mélyépítési, tervezési, építési és szerelési munkákkal együtt 
15-20% hazai beszállítási hányad is elérhető.
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Siemens 
A korábbi évtizedek során két tucat nagy, lassú járatú turbinát szál-
lított német, amerikai, brazil és argentin atomerőművekbe. Az anti-
nukleárisra hangolt németországi közvéleménynek szóló nyilatko-
zatai ellenére a cég nem szállt ki teljesen a nukleáris bizniszből, az 
atomerőművek hagyományos technológiáit tovább viszi. Jól látta, 
hogy a gazdasági krízis és a megújulók térnyerése ellenére mar-
káns globális igény lesz atomerőművi operatív irányítástechnikára, 
nagy turbinákra. Ezért lassú járású turbinákra az 1000-1900 MW 
teljesítmény tartományban moduláris termékplatformot alakított ki, 
felállította és fejleszti gyártókapacitását. Megoldásai konzervatí-
vak, de kipróbáltak, a konvencionális elrendezés híve. Utolsó lapát 
hossz választéka: 1400, 1595 és 1830 mm (55˝, 62.8˝ és 72˝). Füg-
gőleges cseppleválasztó-túlhevítőt preferál, aminek kisebb a hely-
igénye. Termikus zsugorkötésű lapátkoszorú rögzítését alkalmaz, 
milliós nagyságrendű üzemóra tapasztalat szerint gépein nincs 
feszültségkorróziós veszély. Mindez anyagtudományi, mérnöki, 
hőkezelési, gyártási és minőségbiztosítási ismeretein és eljárásain 
alapul. Az SST5-9000 turbinához párban SGen5-4000W generátort 
ajánl. [10],[11],[12] 

A nagy turbinák és generátorok fő gyártó bázisa a Ruhr vidéken, 
Mülheim városában van. Egy ideig nem dúskált új atomerőművi 
megrendelésekben, azonban számos atomerőművi turbina moder-
nizálását végezte. 2015 elején létszámleépítés fenyegette [13], ami 
időközben egy jelentős egyiptomi hőerőmű szerződéssel elhárult.

A magyar beszállítás másik esélyeként a Siemens globális gyár-
tó tevékenységébe illeszkedik a budapesti Késmárk utcai telephe-
lyen végrehajtott kapacitásnövelő beruházás. Itt komoly gépparkkal 
rendelkező lapátgyár épült ki, az utolsó lapátokon kívül akár minden 
Budapestről származna. További turbinaalkatrészek is készülnek 
(pl. csapágyházak, hegesztett turbina házak), valamint a kondenzá-
tor tervezés is ide telepített. 

Turboatom
Az üzem 1980 óta gyárt Harkovban lassú járatú turbinákat VVER-
1000 reaktorokhoz, eleinte kettő 500 MW gép, majd később egyet-
len 1000 MW gép formájában. Mivel utóbbiból 18 db-ot szállított le 
orosz, ukrán, bolgár atomerőművekbe, igen komoly tapasztalattal 
rendelkezik ebben a termékkörben. Pár éve kifejlesztették K-1250-
6.9/25 jelű, hasonló típusukat a VVER-1200 atomerőműhöz is. [14] 
Utolsó lapát hossz: 1450 mm (57˝).

Az ukrán gyár helyénél fogva közvetlenül még nem érintett a 
kelet-ukrajnai konfliktusban. A háborús cselekmények viszont túlsá-
gosan megterhelik Oroszország és Ukrajna gazdaságpolitikai kap-
csolatait. Bár ma is vannak kisebb élő szerződéseik orosz megren-
delőkkel, nehezen hihető, hogy az új paksi turbinasziget tőlük jöjjön 
az orosz kulcsrakész szállítás keretében.

Szilovije Masini
A Roszatomtól független orosz energetikai gépgyártó turbinái a 
nagy múltú szentpétervári LMZ3 gyárban készülnek. A számunkra 
lényeges 1000 MW körüli teljesítmény-tartományban 2000-től éven-
te átlagosan egy gyorsjáratú, zömmel pillangó elrendezésű turbi-
nát szállítottak ukrán, kínai, indiai és orosz atomerőművekbe. Kínai 
vélemény szerint sok probléma adódott turbináikkal Tianwanban. 
[15] Már legyártották illetve gyártják a két-két K-1200-6,8/50 típusú, 
ugyanilyen elrendezésű turbinát az épülő VVER-1200 atomerőmű-
vekbe: Novovoronyezs II, Leningrád II és a fehérorosz atomerőmű 

3   Ленинградский металлический завод (Leningrádi Fémművek) 

számára. A négyblokkos török Akkuyuba is ezt a turbinát szánták. 
Az utolsó lapát 1200 mm (47¼˝), titánból készül, nitrid ionimplantá-
ciós felületkezeléssel. 

Egy publikációjuk [16] elején nem győzik sorolni a gyorsjáratú 
turbináik előnyeit (pl. kisebb méret és súly, egyben kovácsolt rotor, 
kiváló referenciák, jó megbízhatóság). Kontrasztként ugyanennek 
az anyagnak a végén bemutatják a leendő 1300 MW-os VVER-
TOI blokktípus számára a lassú járatú, kombinált nagy- és közép-
nyomású házzal szerelt K-1250-6,8/25 turbina terveit. Mi ez, ha 
nem a beismerése egy zsákutcának? Az új lassú járatú turbinát az 
LMZ meglévő csarnokaihoz közel, Metallosztroj településen épülő 
üzemben fogják majd gyártani. Az utolsó lapát előirányzott hossza 
1760 mm (69,3˝). 

Doosan Skoda Power
A dél-koreai óriás által 2009-ben privatizált plzeni Skoda Power is 
képes lenne a VVER-1200 típushoz turbinaszigetet szállítani [17]. 
Ugyanakkor a cseh Temelíni Atomerőmű bővítésére a ČEZ villamos 
energetikai csoport által pár éve kiírt, de azóta visszavont tender-
ben több szereplő is kijelentette, hogy nem kívánják a hazai turbi-
nagyárat bevonni. Az ok valószínűleg a Skoda által Temelín-1, -2 
blokkokra szállított turbinák kezdeti megbízhatatlansága.

Japán gyártók
A magyar gazdasági sajtó néha fantáziál japánokról [18], de meg-
ítélésem szerint semmi esély itt távol-keleti győztesre. Elvben a To-
shiba, Mitsubishi és Hitachi különféle tulajdoni kombinációjú cégei 
jöhetnének szóba, de közülük a nemrég csődbe ment Westinghou-
se tulajdonosa, a Toshiba ma még kevésbé valós lehetőség. Orosz 
reaktor és japán turbina együtt eddig példa nélküli. Miért válasz-
tanának az oroszok közülük, amikor lehet színvonalas félig orosz 
ajánlat, vagy esetleg meg lehet nyerni az EU jóindulatát francia 
gyökerű illetve német beszállítóval? A Toshibának akkor lett volna 
valamekkora esélye, ha Pakson a Westinghouse AP1000 reaktora 
létesülne (a Roszatom melletti döntés előtt velük is folytak konzul-
tációk).      

A lényeget az alábbi táblázat foglalja össze:

Szállító Ország Mellette Ellene
Alstom,
AAEM 

US-FR
RU-US-FR

Arabelle: korszerű 
megoldás, 

EU, esély magyar 
beszállításra

Volgodonszk még 
felfutóban

Siemens DE nagyon jó lassú 
gép referenciák, 

EU, esély magyar 
beszállításra

konzervatív 
megoldás

Turboatom UA lassú gép 
referenciák

orosz-ukrán 
konfliktus

Szilovije 
Masini

RU gyors gép 
referenciák 

nem Roszatom cég
lassú gépet nem 

gyártott
tianwani tapaszta-

latok

Doosan 
Skoda

CZ (KR) erős dél-koreai 
háttér

temelíni 
tapasztalatok

japánok JP +… jelentős referenciák orosz kiválasztásuk 
kizárható

1. táblázat. Előnyök és hátrányok a paksi turbinatenderen
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Eddig a turbinára koncentráltunk, de ne felejtsük: a turbinaszige-
tet jóval több nagyberendezés alkotja. Csak egy rövid felsorolás: 
cseppleválasztó-túlhevítő, táptartály, gáztalanító, előmelegítők so-
rai, kondenzátorok és különféle szivattyúk – így akár betonházba 
telepített hűtővíz szivattyú is. És persze a villamos gépek: gene-
rátor, gerjesztő és különféle segédrendszereik (kenőolaj, víz- és 
hidrogénhűtés stb.). Valamint a mindezt befogadó épület. Egy ten-
derkiírásnak és ajánlatnak, így az árazásnak ezek is nagyon fontos 
összetevői. A prototípus Novovoronyezs II/1 orosz generátorának 
elhíresült 2016. novemberi földzárlata sem javítja a termék esélyeit.   

Záró gondolatok
A 70-es években iparpolitikai döntés volt a paksi blokkok turbina-
szállítójának kiválasztása. A Láng Gépgyár helyett szovjet import 
győzött: az a már említett Turboatom kapott lehetőséget, amely ma 
a független Ukrajnában működik. Az akkoriban elég fejlett önálló 
magyar turbinagyártás további sorsa ezzel gyakorlatilag megpecsé-
telődött. 

Most a kulcsrakész orosz szállítás miatt talán még kevesebb 
a magyar fél beleszólása. De ahogy láttuk, mégsem rossz az esé-
lyünk a legkorszerűbb megoldásokra.
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KÖZLEMÉNY

Az év végéig döntés születhet a negyedik paksi blokk üzemidő-hosszabbításáról
Magyarországon az atomenergia a villamosenergia-termelés 
megbízható forrásaként biztosítja a fogyasztók számára a stabil 
ellátást, és a jövőben is a hazai áramszükséglet jelentős részét 
fedezheti – mondta felszólalásában a magyar delegáció vezetője, 
Aradszki András energiaügyért felelős államtitkár a Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökség (NAÜ) 2017. szeptember 18-22. között 
zajló 61. közgyűlésén Bécsben.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára felszólalásá-
ban kiemelte az atomenergia békés célú, hosszú távú alkalma-
zása érdekében tett újabb magyar lépéseket. A Paksi Atomerőmű 
első három blokkja már rendelkezik engedéllyel a további bizton-
ságos működéshez. A negyedik blokk engedélykérelmének elbí-
rálása folyamatban van, az eljárás még idén lezárulhat. A Paks II. 
projekt megkapta a telephely- és a környezetvédelmi engedélyt. 
2017 áprilisától tárca nélküli miniszter látja el a két új blokk ter-
vezésével, megépítésével és üzembe helyezésével kapcsolatos 
kormányzati feladatokat.

Aradszki András elmondta, az idén tavasszal megrendezett 
Nukleáris Biztonsági Egyezmény 7. Felülvizsgálati Értekezlete 
igazolta, hogy a magyar gyakorlat megfelel a biztonsági követel-
ményeknek, emellett több ponton is jó gyakorlatnak minősített, kö-
vetendő példa. Az államtitkár hangsúlyozta Magyarország szilárd 
elkötelezettségét a nukleáris védettség teljes körű garantálása 
iránt. Emlékeztetett: kedvező eredménnyel zárult idén a Nemzet-
közi Fizikai Védelmi Tanácsadó Szolgálat (IPPAS) magyar kor-

mány kérésére elvégzett, 12 napos követő-missziója. A nukleáris 
védettség jogi és hatósági hátterére, a nukleáris és más radioak-
tív anyagok, a kapcsolódó létesítmények és tevékenységek fizikai 
védelmére kiterjedő átfogó utóvizsgálat megállapította, Magyaror-
szág jelentős előrehaladást ért el a 2013-as felülvizsgálati misszió 
ajánlásainak és javaslatainak végrehajtásában. 

Az államtitkár ismertette, hogy az Ügynökség 2016 decem-
berében Együttműködő Központjává jelölte ki a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontját (MTA-EK). Az 
intézmény a világon elsőként kapta meg ezt a minősítést a nuk-
leáris törvényszéki analitika területén a nemzetközi szervezettől. 
Hozzátette: hazánk innovatív nukleáris védettségi megoldásokkal 
és meglévő szakmai tudásbázisával a továbbiakban is kész támo-
gatni a NAÜ szakterületi törekvéseit és tevékenységeit.

A NAÜ legnagyobb éves rendezvényének számító közgyűlés 
keretében számos szakmai találkozót tartanak, lehetőséget biz-
tosítva a résztvevőknek az atomenergia különféle alkalmazási 
területein elért eredmények és egyéb új fejlemények megvitatá-
sára. A közgyűlés kísérőrendezvényei között idén is megrendezik 
a Tudományos Fórumot, melynek aktuális fő témája a „Nukleáris 
technológiák az egészségügyben: megelőzés, diagnosztizálás és 
kezelés”. Magyarország a NAÜ 1957-ben történt megalapítása 
óta tagja a szervezetnek.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Kommunikációs Főosztály
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Változó fajhőjű közegek hűtőinek méretezési összefüggései
dr. Balikó Sándor

okl. gépészmérnök, sbaliko@t-online.hu     

Az utóbbi időszakban terjedő szuperkritikus hűtőkörfolyamatok 
alkalmazása egy újabb szakterületen vetette fel a gázhűtők mé-
retezésének a problémáit. Ezekben a hőcserélőkben ugyanis – 
mivel a gáz állapotváltozása a kritikus pont környékén történik 
– a gáz fajhője, és ezzel együtt hőkapacitás-árama is pontról 
pontra változik, ezért a szokásos dimenzió nélküli hatásosság 
számítások nem alkalmazhatók. A cikk egy modellezési lehető-
séget mutat be a változó fajhőjű közegek méretezési összefüg-
gésének számítására.

*
The widening application of the supercritical cooling cycle’s 
nova days has been generated the scaling problems of the 
gas coolers in a new field. The process happens around the 
critical point in that kind of heat exchangers, the specific 
heat and the heat capacity flow varies by point to point and 
the traditional non dimensional efficiency is not applicable. 
The paper introduces a certain modelling possibility for the 
solving the scaling problem caused by the specific heat vari-
ation.

* * *

A hőcserélők méretezéséhez szükséges hőmérséklet-lefutási gör-
bék számítási módszereit, illetve a kilépési hőmérsékletek számí-
tásához szükséges összefüggéseket az egyszerűbb esetekre már 
a múlt század elején kidolgozták, és azóta ezek szinte minden 
hőátvitellel foglalkozó tankönyvben szerepelnek. 

A bonyolultabb többjáratú hőcserélők számítására sokáig az el-
lenáramra kidolgozott logaritmikus hőmérsékletkülönbség korrekci-
ójára kidolgozott diagramokat használták, amiket szintén analitikus 
összefüggésekből számították ki.

Ugyancsak a múlt század elején Bosnjakovič bevezette a ké-
sőbb róla elnevezett Φ-tényezőt, vagy más néven a hatásosság 
fogalmát, aminek értékeire szintén számos diagramot publikáltak. 
Ezzel gyakorlattá vált, hogy a tervezéskor, a hőátadó felület meg-
határozására az ε∆tln közepes hőmérsékletkülönbség összefüg-
géseit, míg a meglévő hőcserélők viselkedésének szimulálására a 
Φ-tényező összefüggéseit használták.

A ’70-es években dr. Környey Tamás munkatársaival kidolgozta 
a többjáratú hőcserélők egységes méretezési összefüggéseit elő-
ször párhuzamos áramlásokra, majd a keresztáramú hőcserélőkre 
is. Ezeket az összefüggéseket később a hazai irodalomban is pub-
likálták [1] [2] [3] . 

Környey vezette le a Φ és az ε korrekciós tényező közötti ösz-
szefüggést is., amivel lehetővé tette, hogy az egyik ismeretében a 
másikat számítani tudjuk.

A szokásos, állandó hőkapacitás-áramú, csöves hőcserélőkre 
két dimenzió nélküli paraméter ismeretében a

 

összefüggés felhasználásával számítani tudjuk a kilépő hőmér-
sékleteket és ezáltal a hőcserélő teljesítményét is. A képletben k a 

hőátviteli tényező, F a hőátadó felület és W1, illetve W2 a két közeg 
W = mc hőkapacitás-árama.

Különösen a vegyiparban, főleg a sokkomponensű keverékek 
parciális kondenzációjának számításánál már régóta gondot jelen-
tett, hogy a hűtés folyamán a hőkapacitás-áram, ezen belül a fajhő 
– amit általánosan a ∆Q/∆t azaz az átadott hőáram és a hozzá 
szükséges hajtóerő, azaz a hőmérsékletkülönbség hányadosaként 
vettek figyelembe – nem állandó.

Hasonló problémával találkoztak a szárítók kilépő nedves le-
vegőjének hőhasznosítóját vagy a kondenzációs kazánok nedves 
hőcserélőit tervező szakemberek is.

Legújabban a szuperkritikus hűtőkörfolyamatok gázhűtőinek 
méretezésénél merül fel a probléma, ahol a kritikus ponthoz közeli 
állapotú gázok hűtése közben a fajhő jelentősen változik [5] [6] .

Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy a szoftver-piacon 
ma már számos olyan szimulációs program kapható, ami ezeket a 
problémákat kezelni tudja és a hőcserélő kilépő hőmérsékletét és 
teljesítményét változó anyagjellemzők esetén is kellő pontossággal 
számítja. Ezeknek az általános szoftvereknek a hátránya a magas 
áraik mellett az, hogy rendszerint nem mutatják be a paraméterek 
változásából adódó jellegzetes teljesítmény-változásokat, a ten-
denciákat, az esetleges korlátokat, és főleg: nem segítik a tervező 
szemléletének kialakítását. Ezért vállalkoztam arra, hogy néhány 
egyszerű modellt ismertetek a változó fajhőjű közegek hűtésének 
számítására és bemutatok néhány jellegzetes diagramot is, ame-
lyek példát mutatnak a hőcserélő viselkedésének modellezésére. 
Sajnos – mivel teljesen tetszőleges hőmérséklet-entalpia függvé-
nyeket tételezünk fel – nem tudunk olyan általánosan használható 
összefüggéseket felírni, mint az állandó hőkapacitás-áramok ese-
tén, de rámutatunk arra, hogy a belépő hőmérsékletek mellett itt is 
két paraméter határozza meg a kilépő hőmérsékleteket és a telje-
sítményt is.

A hőcserélőt leíró modellek viszonylag egyszerűek, a hőcserélő 
40-80 szakaszra bontásával akár egy Excel táblával is elegendő 
pontossággal számíthatók.

A modellezéshez a fajhő helyett a hűtendő közeg t(h) hőmér-
séklet-entalpia összefüggéseit használjuk fel úgy, hogy az entalpia 
a független változó. Ezzel elkerülhetjük a többértékűséget, azaz 
egy entalpia értékhez mindig csak egy hőmérséklet érték tartozik.  
A közeg nyomását a hűtés folyamán állandónak vettük.

Az 1. ábra néhány közeg t(h) diagramját mutatja 0-110 °C tarto-
mányban. A szén-dioxid és a propán (C3) adatait [4]-ből vett táblá-
zatok harmadfokú polinom közelítésével kaptuk, a füstgáz görbéjét 
pedig egy átlagos összetételű földgáz égéstermék táblázatos ada-
taiból interpoláltuk. Tiszta fázisváltó közegekre:
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ahol ts, az egyensúlyi hőmérséklet, hf és hg a közeg buborék- és 
harmatpontjához tartozó entalpia, és cf és cg a folyadék, illetve a 
gőz közepes izobár fajhője.

A modell a korábbiakhoz hasonlóan párhuzamosan csőben 
vagy köpenyben, illetve egymásra merőlegesen áramló, egymással 
hőátadó fallal elválasztott közegek hőátviteláre vonatkozik úgy, hogy 
a csőben vagy köpenyben áramló hűtendő közeg hőmérsékletét az 
áramlás irányára merőlegesen átlagértékén vesszük figyelembe (ki-
véve az utolsó variációt, amikor a hűtendő közeg a csöveken kívül 
áramlik). A modell alkalmas a kondenzálódó gázok és gőzök hűté-
sének a számítására is, de csak akkor, ha a kondenzátum a gőzzel 
együtt, azzal termikus egyensúlyban (pl. ködös áramlással) együtt 
áramlik. Így pl. lehetőség van egy fekvő csőelrendezésű füstgáz 
hőhasznosító számítására, de nem használható a kondenzációs 
kazánok hőcserélőihez, ahol a kondenzátum rendszerint a füstgáz 
árammal ellentétes irányban, lefelé csurog.

A modellekben a k hőátviteli tényezőt annak átlagértékén állan-
dónak tekintjük.

Elpárologtató
Tételezzük fel, hogy a hűtőközeg egy hőszivattyú elpárologtatója 
úgy, hogy annak hőmérséklete tv = állandó. A hőmérsékletváltozást 
a hűtendő közeg áramlásának x relatív hossza (0 ≤ x ≤ 1) mentén 
vizsgáljuk, ezzel egy elemi hőátadó felület mérete dF=Fdx.

Az elemi felületen a hőmérsékletkülönbség hatására fellépő 
hőáram a hűtendő közeg entalpiaváltozását eredményezi. Az ösz-
szefüggést a hőmérleg alapján már  rendezve írtuk fel:

kezdeti érték: h(0) = h(tbe) = hbe    (1)

ahol k a hőátviteli tényező, F a hőátadó felület, m a hűtendő 
közeg tömegárama, tv a hűtőközeg hőmérséklete és tbe a hűtendő 
közeg belépő hőmérséklete.

Az egyenlet néhány ismert t(h) függvényre analitikusan is meg-
oldható, de célszerűbb olyan programot készíteni, amelyik tetszőle-
ges függvény behívásával numerikus megoldást ad.

Az egyenlet kiintegrálásával megkapjuk az x=1 helyen a hki = h(1) 
kilépési entalpiát. A hőcserélő hatásossága:

A hőcserélő fajlagos teljesítménye:

Állandó fajhő esetén:

és       q =cp Φ (tbe − tv)  

ahol cp a hűtött közeg fajhője.
A 2. ábra egy 100/20 °C belépő hőmérsékletű 90 bar nyomá-

sú szén-dioxid hűtőben mutatja a hűtendő közeg modellel és ha-
gyományosan, a közepes fajhővel számított hőmérséklet-lefutását. 
Mindkét esetben kF / m = 10 kJ/(kg K). Látható, hogy az átlagos faj-
hővel hagyományosan számított kilépő hőmérséklet még akkor is 
torz eredményt ad, ha az előre ismert kilépési paraméterekkel a   
(hbe ‒ hki)/(tbe ‒ tki) értékkel számítjuk a közepes fajhőt.

A felírt differenciálegyenlet szerint a hőcserélő hatásossága 
csak a kF/m paramétertől függ. Mivel azonban a t (h) görbe külön-
böző jellegű lehet, a hatásosság a kezdeti értékektől függően is vál-
tozik. Ezt mutatja CO2-re a 3. ábra.

 

Tervezésnél segít a hőátadó felület meghatározásában, ha ki-
számítjuk a közepes hőmérsékletkülönbséget:

1. ábra. Néhány közeg hőmérséklet-entalpia diagramja

2. ábra. Hőmérsékletváltozás a modellel és átlagos fajhővel 
számolva egy elpárologtatóban

3. ábra. Elpárologtató hatásossága különböző belépő 
hőmérsékleteknél 
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ahol a (kF/m) paramétert már a szükséges hatásosság megha-
tározza.

Egyen- és ellenáramú hőcserélők
A hűtendő közegre felírt (1) egyenlet itt is érvényes azzal a különb-
séggel, hogy itt a tv hőmérséklet is változik a hossz mentén. A két 
közegre felírt hőmérleg:

ahol a pozitív előjel az ellenáramra, a negatív az egyenáramra 
vonatkozik. Az mv a hűtőközeg tömegárama és cp,v a közepes izo-
bár fajhője. Ezzel a modell:                

(2)

egyenáramra:  t(0) = t(hbe)   és   tv(0) = tv,be  
ellenáramra: t(0) = t(hbe)   és   tv(1) = tv,be   
a felső (–) előjel itt is az ellenáramra, míg az alsó (+) az egyen-

áramra vonatkozik.
Egyenáram esetén az x=0 helyen ismert belépő hőmérsékle-

tekkel, mint kezdeti feltételekkel az egyenletrendszer numerikusan, 

szakaszokra bontással megoldható, míg ellenáram esetén az x=1 
értéknél az ismert belépő hőmérséklet peremértékként adódik, 
ezért valamilyen iterációs módszert is alkalmazni kell a hőmérsék-
let-lefutás meghatározásához.

A képletekből látható, hogy a kF/m paraméter mellett véges hő-
kapacitás-áramú hűtőközegek esetén még a tömegáramok m/mv 
aránya is befolyásolja a hőmérséklet-lefutást.

A továbbiakban – a szokásostól eltérően – a hőcserélő Φ ha-
tásossága alatt mindig a hűtendő (változó fajhőjű) közegre értjük:

és a hűtőközeg hőmérsékletváltozását az alábbi dimenzió nél-
küli értékkel jellemezzük:

A 4. ábra egy 90 bar nyomású CO2 – víz és egy nedves füst-
gáz – víz hőcserélő hatásosság-görbéit mutatja 100/20 °C belépő 
hőmérsékletek esetén. Az 5. ábra ugyanilyen paraméterek mellett a 
hűtőközeg dimenzió nélküli hőmérsékletváltozásait ábrázolja.

Állandó fajhőjű közegek esetére a (2) egyenletrendszer analiti-
kusan is kiintegrálható.

egyenáramra:

4. ábra. Ellenáramú hőcserélők hatásossága

5. ábra. A hűtőközeg dimenzió nélküli hőmérsékletváltozása
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ellenáramra:

ahol W = mcp és Wv = mvcp,v a hőkapacitás-áramok.
A hűtőközeg dimenzió nélküli hőmérsékletváltozása a 

hőmérlegből számítható:

Keresztáramú hőcserélők
A keresztáramú hőcserélőkben a j = 1,2,…p számú csősorban 
áramlik a hűtendő közeg, miközben a j-ik sor előtti tv,j-1(x) hőmér-
séklet-eloszlású, a csősorra merőlegesen áramló hűtőközeg hűti. 
Egy csősoron belül minden x pontban a csősorra merőleges irány-
ban a hűtött közeg hőmérsékletét állandónak tekinthetjük, ezért a 
hűtőközeg hőmérsékletváltozása:

ahol p a csősorok száma.
A hőmérleg:

Ezzel:                     

(3)

Kezdeti feltételek:

Az egyes csősorokban más és más lesz a lehűlési görbe, mivel 
a hűtőközeg hőmérséklete is csősoronként változik. Az összekevert 
kilépő hőmérséklet:

tki = t(hki), ahol

A (3) egyenlet szakaszokra bontással csősoronként kiintegrál-
ható a csősor előtti hűtőközeg hőmérséklet-eloszlás ismeretében. A 
csősor utáni hőmérséklet-eloszlás a hj(x) ismeretében:

A Φ- és ϑ-tényezőket és a hőcserélő teljesítményét az előzőek-
kel megegyező módon számítjuk.

Példaként a 6. ábra egy négysoros CO2-víz léghűtő hatásossá-
gát mutatjuk be a kF/ m paraméter függvényében.

A hűtőközeg kilépő átlaghőmérsékletét a készülékre felírt 
hőmérlegből kapjuk:

Állandó fajhőjű közegek esetén a differenciál-egyenlet analitiku-
san is megoldható. Ekkor a j-ik csősorban a hűtendő közeg dimen-
zió nélküli hőmérséklete [3]:

ahol P a fentieknek megfelelően:

továbbá 
  

     és     B = 1−A  

Ezzel a teljes hőcserélőre a hatásosság:

Többjáratú hőcserélőt a tiszta keresztáramú blokkok sorba kap-
csolásával tudjuk számolni. A csövekben áramló közegre  az előző 
járatból kilépő hűtendő közeg a következő járatba a fordulókamra, 
illetve csőív jellegétől függően keveredés nélkül, vagy keveredve 
lép be (8. ábra):

nem keveredő csőíves csatlakozásnál:

keveredő fordulókamra esetén:

k-val a járatok sorszámát jelöltük.
Mivel a járatok egymás felett helyezkednek el, ezért a járatvál-

tásnál a numerikus közelítéssel n részre osztott hűtőközeg-áram 
sorszámozását is meg kell fordítani:
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6. ábra. Négysoros szén-dioxid léghűtő hatásossága 
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A 7. ábra egy 2×4 soros kereszt-ellenáramú léghűtő hatásosság 
diagramját mutatja 100/20 °C-os belépő hőmérsékletek mellett.

 

Ha a változó fajhőjű közeg a csöveken kívül áramlik, akkor an-
nak entalpiaváltozása egy dx szélességű sávban is véges érték.  
A j-ik sorban egy adott x helyem az (F/p)dx felületelemre:

A hőmérlegből pedig következik:
    

                 (4)

Kezdeti érték:
tv,j(0)=tv,be  minden j-re.
A numerikus megoldást tehát úgy végezhetjük, hogy minden x 

értéknél először kiszámítjuk az adott helyen érvényes tv értékkel a 
Δh értéket, majd ezzel a hűtőközeg dx szakaszon fellépő hőmér-
sékletváltozását. Mivel dx szakaszt tetszőlegesen kicsire vehetjük 
megengedhető az a közelítés, hogy az adott helyen a Δh számítá-
sánál a szakaszba belépő hűtőközeg hőmérsékletét vesszük.

A 9. ábra egy füstgáz hűtő így számolt hatásosságát mutatja 
100/20 °C belépő hőmérsékletek esetén. 

Sajnos, a tetszőleges függvénnyel felírható hőmérséklet-ental-
pia összefüggések miatt nem tudunk olyan általánosan használható 
dimenzió nélküli összefüggéseket felírni és diagramokat szerkesz-
teni, mint az állandó fajhőjű esetekben. Ugyanakkor a bemutatott 
példák mutatják, hogy az ilyen esetekben a hagyományos diagra-

mok nem használhatók, a tényleges hőmérséklet-lefutási görbék 
jelentősen eltérhetnek a szokásos logaritmikus függvény alakjától.

Arra igyekeztem rámutatni, hogy az entalpia-mező felírásával 
viszonylag egyszerű összeföggéseket kapunk, és a differenciál-
egyenletek numerikus megoldásával könnyen megkaphatjuk az 
elegendő pontosságú méretezési paramétereket. Ezáltal azok a ter-
vezők is eredményesen dolgozhatnak, akik nem jutnak hozzá s drá-
ga, általánosan használható szimulációs szoftver-csomagokhoz.

A hatásosság görbék felrajzolását azért tartom lényegesnek, 
mert rámutatnak arra, hogy változó üzemviszonyokra, főleg a tö-
megáramok arányának megváltozására a hőcserélő mennyire érzé-
keny. Jól látható, hogy nagyon kicsi vagy nagyon nagy kF/m para-
méter esetén a hőcserélő gyakorlatilag nem szabályozható.
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Propán tartály töltésének számítógépes szimulációja
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Ebben a cikkben a cseppfolyósított szénhidrogéngázok, ezen 
belül a propángáz tároló tartályba való töltésének matemati-
kai modellje és számítógépes szimulációja kerül bemutatásra. 
A fizikai folyamat modellezéséhez a tartályt térfogatelemekre 
osztottuk, melyről feltételeztük, hogy termodinamikailag ho-
mogének. A térfogatelemeket nyílt termodinamikai rendszerek-
nek tekintve, felírtuk az állapotukat meghatározó egyenleteket, 
valamint a határaikon bekövetkező hő- és anyagtranszpor-
tot meghatározó egyenleteket. A modellezéshez koncentrált 
paraméterekkel írtuk le a térfogatelemek állapotát, a modell 
validálásához egy elektronikus mérőrendszert alkottunk.

*
In this paper we are going to present a mathematical model 
and a computer simulation of LPG (Liquefied Petroleum Gas), 
especially propane filling into a storage tank as a boiling liquid. 
To represent the physical process we divide the equipment and 
the liquid into homogeneous control volumes. Assuming open 
thermodynamic systems we identify the governing equations 
for each heat and mass transfer process occurring between 
the control volumes. Using the proper conservation of mass 
and energy equations along with the equations of state we de-
termine the values of the lumped parameters describing the 
system. We introduce a measurement system built to validate 
the model and the simulation.

* * *

A propánt és a butánokat cseppfolyósított állapotban, nyomás 
alatt lévő tartályokban szállítják, amelyben az anyag gőz-folyadék 
egyensúlyban van, a forráspontja fölötti hőmérsékleten. A szállítás 
során szükség van a folyadék másik tartálykocsiba való átfejtésére 
vagy tároló tartályba fejtésére.
 

Az 1. ábrán egy tipikus kompresszorral felszerelt propán lefejtő 
berendezést láthatunk. A folyadék átfejtésének lebonyolításához 
a telepített tartály (jobbra) gőzteréből a gőzöket a kompresszor a 
szállító tartály gőzterébe komprimálja, ezzel megnövelve a szállító 
tartály és csökkentve a telepített tartály nyomását. Az így kialakított 

nyomáskülönbség hatására a folyadék a tartálykocsiból a folyadék 
fázisú csővezetéken keresztül a telepített tartályba áramlik.

Célunk egy olyan matematikai modell és számítógépes szimu-
láció megalkotása volt, amely a töltött és lefejtett tartályban kialaku-
ló hőmérséklet és nyomásviszonyokat modellezi. Továbbá a modell 
ellenőrzése egy valóságos átfejtés és gőztér visszanyerés során 
mért adatokkal, amelyből javaslat készíthető az átfejtő berendezés 
esetleges átalakítására, illetve a technológiai eljárás módosítására.

Matematikai modell
A tartályt vízszintes hengernek feltételezve, a kialakult gőz-folya-
dék egyensúlyban a folyadék a tartály alján helyezkedik el, fölötte 
található a folyadék gőze. A tartályt négy térfogatelemre oszthatjuk 
(2. ábra): a gőztér (CVv), a folyadéktér (CVl), a gőztérrel érintkező 
tartályfal (CVw,v) és a folyadékkal érintkező tartályfal (CVw,l).
 

Az így felosztott tartály modellezésében koncentrált paraméterek 
használatával írható le az egyes térfogatelemek termodinamikai 
állapota (3. ábra). A gőz- és a folyadéktér állapotát a nyomása, a 
hőmérséklete és a tömege jellemezi, míg a tartályfal állapotát a hő-
mérséklete és a tömege. A környezet hőmérséklete is szükséges, 
mivel a tartály, töltés közben hőt cserél a környező levegővel.
 

Hő- és anyagtranszport
Minden térfogatelemre felírhatók a hő- és anyagtranszport egyen-
letek (4. ábra): a gőztérből távozó gőz anyag- és entalpiaárama 
(mv,o,hv,o), a folyadékba beáramló töltet anyag- és entalpiaárama 

1. ábra. Propán átfejtő berendezés vázlata [8]

2. ábra. A tartály térfogatelemei

3. ábra. A térfogatelemek koncentrált paraméterei
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(ml,i,hl,i), valamint a fázisok közötti áramok (me,he). Hőtranszport 
egyenletek a tartály fala és a gőztér (Qv,w), a tartály fala és a folya-
déktér (Ql,w), valamint a tartály fala és a környezet között (Qwv,a,Qwl,a) 
írhatók fel.
 

A gőz és a folyadék térfogatelemek anyag- és energiamegmaradás 
egyenletei [2]:

                     (1)

                      (2)

Ahol mv(l) a térfogatelem tömege, Ev(l) a belső energiája, mv(l),i a be-
áramló tömeg, mv(l),o a kiáramló tömeg, me a párolgás anyagárama,   
Qv(l),w a hőáram a térfogatelem és a falak között, QP a hőcsere a fá-
zisok között, mv(l),i hv(l),i az entalpiaáram a térfogatelembe, mv(l),ohv(l),o 
az entalpiaáram a térfogatelemből és mehe pedig az entalpiaáram a 
fázisok között, melyet a párolgás vagy a lecsapódás okoz.

A tartályba beáramló folyadék tömege (ml,i) meghatározható a 
tartályhoz kapcsolt mérleg adataiból, melyet egy hatod fokú poli-
nommal közelítve meghatározható a tömegáram. A gőztérből kilépő 
tömegáram (mv,o) a (3) egyenlet szerint számítható [4].

                    (3)

Ahol C a kompresszor teljesítmény tényezője, Ak a gőz csővezeték 
keresztmetszete, po a kompresszort elhagyó gőz nyomása, pv a tar-
tály gőzterének nyomása, ρv pedig a gőz sűrűsége.

A párolgás entalpiája a (4) egyenlet szerint a filmhőmérsékletű 
telített gőz entalpiája, ahol Tf = (Tv + Tl)/2

he = hv (Tf,psat(Tf))                (4)

A telített gőznyomás (psat(Tf)) az Antoine egyenletből számítható [1], 
a párolgás tömegáramát pedig, a Hertz-Knudsen egyenletből az (5) 
egyenlet adja [3].

                  (5)

Ahol Ap a fázishatár felszíne, αc a párolgás sebesség tényezője,  
M az anyag mól tömege, R az univerzális gázállandó, pv a gőztér 
nyomása, psat(Tl) a telített gőznyomás Tl hőmérsékleten, Tv a gőz 
hőmérséklete és Tl a folyadék hőmérséklete.

A térfogatelemek közötti hőtranszportot természetes konvekció-
nak feltételezve a Newton-féle lehűlési törvényt alkalmazhatjuk [2]:

Q = α A ΔT                  (6)

Az α hőátadási tényezőt a (7) egyenletből számítjuk.
  
                     (7)

Az eltérő alakú és helyzetű felületek közti hőcserére más és más 
Nusselt-számot kell alkalmazni, esetünkben a fázisok közötti hő-
áramlás a vízszintes sík laphoz hasonló, míg a tartály fala és a kör-
nyezete közti hőáram vízszintes hosszú hengerfelülethez hasonló. 
A vízszintes sík laphoz tartozó Nusselt-számot a (9)-es egyenlet 
[2], a vízszintes hosszú hengerhez tartozót pedig, a (8)-as egyenlet 
adja [2].

                   

                  (8)

  
      
                 

(9)

Ahol RaD, RaL és Pr a megfelelő Rayleigh és Prandtl számok.

Állapotegyenletek
A térfogatelemeket a tartályban valódi anyagoknak feltételeztük: a 
gőz valódi gőz, a folyadék valóságos folyadék, ezért a gőztér ál-
lapota az 1976-ban kifejlesztett Peng-Robinson állapotegyenlet [7] 
szerint a (10) egyenletnek megfelelő.

                   (10)

Ahol a, b, α, κ a Tc kritikus hőmérsékletből, a pc kritikus nyomásból, 
az ω acentrikus tényezőből és a Vm,v moláris térfogatból számítha-
tó.

A folyadékot összenyomhatónak feltételezve a sűrűsége a nyo-
más függvénye [6]:

                 (11)

Ahol ρl,sat a telített folyadék sűrűsége és psat(T) a T hőmérsékletű 
telített gőz nyomása.

Az anyag fajlagos entalpiáját és hőkapacitását T hőmérsékleten 
a NASA polinomokból [5] számolhatjuk ki, (12) és (13) egyenletek:

                 (12)

                
(13)

 
A számítógépes szimuláció
A hő- és anyagtranszportot leíró differenciálegyenleteket blokkori-
entált szimulációs szoftverrel a Simulink segítségével oldottuk meg, 
melyhez a Thermolib nevű könyvtárat használtuk föl. Az 5. ábrán a 
szimuláció leegyszerűsített vázlata látható.

A modell hét fő alrendszerből áll: Init, Geometry, Vapor, 
Liquid, Wall, Phase_change, és Thermal_balance.

4. ábra. Hő- és anyagtranszport a tartályban
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Az Init alrendszer feladata a tartály kezdeti állapotának meg-
határozása, a benne uralkodó nyomásnak, a fázisok kezdeti térfo-
gatának kiszámítása a környezeti hőmérséklet, az ismert kezdeti 
tömeg és tartálytérfogat alapján.

A Geometry alrendszer az érintkező térfogatelemek felületét 
számítja ki, mely a tartály töltésekor folyamatosan változik.

A Vapor és a Liquid alrendszerek a gőz és a folyadékfázist 
modellezik: itt történik a kezdeti belsőenergia és anyagmennyiség 
meghatározása. Továbbá ezek az alrendszerek használják az (1) 
és (2) energia- és tömegmegmaradási egyenleteket, illetve az 
anyag termodinamikai állapotát számolják ki a belsőenergiából és a 
sűrűségből a Thermolib könyvtár függvényeit felhasználva.

A Phase_change alrendszer a Hertz-Knudsen egyenletből (5) 
számítja a párolgás és kondenzáció sebességét, valamint a párol-
gáshőt és a telített gőz fajlagos entalpiáját.

A Thermal_balance rendszer modellezi a hőcserét a fázisok 
között, valamint a fázisok és a tartály fala között. A gőz és a folyadék 
anyagjellemzőit használja föl a konvektív hőátadási tényező meg-
határozására a különböző felületeken történő (vízszintes sík lap és 
henger) hőcsere Nusselt-számához. Ezután a Newton-féle lehűlési 
törvényből (6) megadja a hőáramokat.

A Wall alrendszer a levegő termodinamikai tulajdonságait fel-
használva a fal által a környezetnek leadott/felvett hőt számítja ki. 
Modellezi a fal hőmérsékletét a rajta keresztül áramló hőmennyiség 
alapján.

A modell validálása
A matematikai modell és a szimuláció validálásához a 6. ábrán lát-
ható mérőrendszert építettük ki, mely négy nyomásérzékelőből (PI) 
és hat hőérzékelőből állt (TI). A szenzorokat két ioLogik távoli I/O 
eszközhöz kötöttük (moxa), melyek Ethernet kábelekkel egy adat 

rögzítő PC-hez voltak csatlakoztatva. A szenzorok helyét úgy vá-
lasztottuk ki, hogy a szimuláció által megadott adatokat a legjobban 
megközelítse, mint pl. a tartályba beáramló folyadék hőmérsékletét 
és nyomását mértük, illetve a tartály alsó és felső részének hőmér-
sékletét, valamint a kilépő gőz nyomását és hőmérsékletét.

A 7. ábrán a folyadékkal érintkező tartályfal külső hőmérsékle-
tének szimulált és mért értékei láthatók. A töltő berendezés 4500 
másodperc alatt töltötte meg teljesen a tartályt a cseppfolyósított 
propánnal. A tartálytér kezdeti alacsony nyomása miatt a belépő 
folyadék felforr és emiatt lehűl, vele együtt a tartály fala is. Ezután, 
mivel a környezetétől folyamatosan hőt von el, és a belépő folyadék 
hőmérséklete is magasabb, lassan visszamelegszik.
 

A 8. ábrán a tartályban mért és szimulált nyomásérték látható. Kez-
detben a tartályban nem volt folyadék, a benne lévő gőz nyomása  
4 bar volt. A belépő folyadék gyorsan elpárolgott a nyomás elérte a 
telített gőznyomás értékét. A későbbiek során bekövetkezett nyo-
másemelkedés a tartálytöltet hőmérsékletemelkedésének tudható 
be.

Következtetés
A szimuláció és a mérőrendszer adatainak szórásából meghatároz-
tuk a modell és a szimuláció minőségét a (14) egyenlet szerint.

       (14)

A folyadék hőmérsékletének mért és szimulált értékeinek szórása   
σ = 0,7698 volt, a gőznyomás értékeinek szórása, pedig σ = 0,6969. 

5. ábra. A szimuláció alrendszerei

7. ábra. A tartályfal alsó részének szimulált és mért 
hőmérséklete

8. ábra. Szimulált és mért gőznyomás

6. ábra. Mérőrendszer

 ( )
N

fy ii∑ −
=

2

σ



ENERGIAGAZDÁLKODÁS   58. évf. 2017. 4-5. szám 41

Fejes J. P., Buzás J.: Propán tartály töltésének számítógépes szimulációja

A mért adatok és a szimuláció szórásából megállapíthatjuk, hogy 
az elkészített modell alkalmas a cseppfolyósított szénhidrogén-gáz 
átfejtés szimulálására. A továbbiakban különféle kísérletet lehet a 
modellel elvégezni annak érdekében, hogy az átfejtést minél op-
timálisabb rendszerben lehessen megvalósítani, pl. a műveletek 
sorrendje, időtartama, vagy a technológia olyan átalakítása, ami 
figyelembe veszi a termodinamikai állapotokat is. Hőcserélők be-
építését vagy hőszigetelés kialakítását lehet modellezni, gazdasá-
gosságukat megbecsülni.
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Gerse Károly: Megújulóenergia-technológiák
„ Aki lemarad, kimarad”
Az Európai Unió energiapolitikája az ellátás biztonsági kockázatok csökkentésére a megújuló energiafor-
rások növekvő arányú használatát ösztönzi, ezért a hagyományos energiatermelő berendezések helyét 
egyre inkább a megújuló energiát hasznosító berendezések veszik át. Az eddigi fejlesztéseket nem az 
energiaipari befektetők finanszírozták, utóbbiak csak mostanában ébredtek rá arra, hogy megújuló energiát 
hasznosító berendezésekbe történő befektetések hiányában a jövőjüket veszítik el, fokozatosan, gyorsuló 
ütemben kiszorulnak az energiatermelési piacról. A kimaradás a beruházási, üzemeltetési tapasztalatok 
hiányát is jelenti, így egyre nagyobb hátrányba kerülhetnek a nem hagyományos befektetőkkel szemben. 
Ez a helyzet Magyarországra is jellemző. Ez az összeállítás – amelynek első változata az MVM Zrt. tu-
dásátadó anyagaként készült – a szokásos alapismereteket nem megismételve, azokra építve, megkísérli 
összefoglalni a szóba jöhető, kevéssé ismert − biomassza, geotermikus energia, napenergia, szélener-
gia − hasznosítási technológiák sajátosságait. Az ismertetés nem teljes körű, elsősorban az energetika, 
erőgépek szakterületek illetékességi körébe tartozó kérdésekkel foglalkozik és csak ezek megértéséhez 
szükséges mértékben érint más szakterületeket. A szerző szándéka, hogy az anyag közreadásával segítse 
az említett technológiák jobb megismerését, elterjedését, az új eljárások alkalmazásával gyakran együtt 
járó kudarcok lehetőség szerinti elkerülését.

A könyv az Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék gondozásában jelenik meg és a Műegye-
temi könyvesboltban vásárolható meg.

Gerse Károly: Gőzturbinák
A gőzturbinák hőenergia mechanikai energiává történő átalakítására szolgálnak. Ipari elterjedésük a 
XIX. század nyolcvanas éveiben kezdődött, a villamos erőművekben a gázturbinák 1970-es évek-
beli megjelenéséig szinte egyeduralkodóvá váltak, előállításukra számos üzem – hazánkban a Láng 
Gépgyár – berendezkedett. A technikai fejlődés a gőzturbinák kialakításában, hatásfokában, rendel-
kezésre állásában is lényeges javulást eredményezett. Így csökkent a váratlan üzemi események 
száma, a gyakorló mérnökök egyre kevesebb tapasztalatot szereznek az üzemi hibák elhárításá-
ban, egy-egy esemény bekövetkezése esetén külső segítséget kell igénybe venni. Ilyen esetben is 
szükség van azonban annak megítélésére, hogy milyen segítség kell, mekkora lehet a szükséges 
beavatkozás terjedelme, költsége, érdemes-e még költeni a berendezésre A könyv ebben a környe-
zetben kíván segítséget nyújtani. Az elméleti alapok, kapcsolódó alapvető számítások – nemzetközi 
szakirodalomban szokásos tárgyalásmóddal történő – ismertetése mellett, a történeti fejlődésre is 
utalva bemutatja a turbinaépítésben aktuális tendenciákat, lényeges szerkezeti elemeket, ezek üze-
mi viselkedését.

A könyv az Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék gondozásában jelenik meg és a Műegye-
temi könyvesboltban vásárolható meg.

Könyvismertetők
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The most important term within market competition is to pro-
duce goods of good quality, to keep profitability and to meet the 
customers’ needs. The permanent production of these goods 
can only be achieved with machines and assets which are in 
a good condition, working well, so the maintenance of the ma-
chinery is very important. It is worth investing time and energy 
in it, as the extra work concerning the settings to the machinery 
will return its investment many times over.

The subject of our thesis is the monitoring of the effect of dif-
ferent axle-adjustments’ failures regarding a given compound’s 
lifetime being one of the  members of a three man research 
team. Our common target is the mathematical-, and statistical 
procession and evaluation of the bearing vibrations with SPM 
methods and with spectrum analysis and furthermore our target 
is the analysis of the economical effects of the axle-setting and 
the examination of the methodology used. During our work we 
tested the different axle failures. Our measurements support in 
some cases our subject’s literature findings, but we had other 
surprising conclusions as well.

* * *

Napjainkban egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a termelő-
képesség, más néven a produktivitás növelésére. Gondoskodni kell 
a gépek megbízható működéséről, mivel az üzemben a termelés 
nem állhat meg. Az üzembiztos működési feltételek diagnosztikai 
vizsgálatok segítségével biztosíthatók.

A műszaki diagnosztikában a legelterjedtebb vizsgálati módszer 
a rezgésdiagnosztika, amellyel az egyes alkatrészek várható élet-
tartamára tudunk következtetni a gép szétszerelése nélkül. A hibák 
korai észlelése igen fontos, mivel törekedni kell a termelőeszközök 
maximális kihasználására minimális állásidő mellett, az általuk vég-
zett munka minőségi követelményeire, a minél kisebb fenntartási 
költségekre.

A téma aktualitását a bonyolult, komplex gépek és a hozzájuk 
tartozó magas fenntartási költségek adják, ezek minimálása csak 
korszerű rezgésdiagnosztikai eszközök alkalmazásával érhetők el.

A kísérletek során a műszaki diagnosztika gyakorlati kérdéseivel 
foglalkoztunk egy kutatócsoport részeseiként. Egy adott kísérleti be-
rendezésen, módszeresen beállított kitérő tengelyhibák mellett vé-
geztünk rezgéstani vizsgálatokat. Kutatásunk során a rezgésmérés-
ből származó eredmények matematikai-statisztikai feldolgozáson, 
elemzésen estek át, valamint vizsgáltuk a tengelybeállítás és az 
alkalmazott diagnosztikai módszer gazdasági előnyeit. A csapattal 
ezen témakör teljes körű vizsgálatát tűztük ki célul, gondoskodtunk 
arról, hogy a mérések azonos körülmények között játszódjanak le.

Kísérleti berendezés
Az 1. ábrán látható gépcsoport, amelyen a kísérleteket végeztük 
egy bakcsapágyas szivattyúból, egy háromfázisú aszinkronmotor-
ból és az őket összekötő 4 elemes gumidugós tengelykapcsolóból 

áll. A gépalap betonból készült, a géplánc gumiból préselt rezgés-
elnyelő elemeken áll. A szivattyú csővezetékeken és egy tartályon 
keresztül keringteti a vizet. A nyomóoldalon lévő fojtószeleppel a 
szivattyút a névleges szállítómagasságon üzemeltettük, az itt létre-
jövő nyomást manométerről olvastuk le.
 

Alkalmazott műszerek, mérési eredmények 
feldolgozása

• FixturLaser DU-30 lézeres egytengelyűség beállító készülék,
• SPM Leonova Infinity hordozható mérőműszer,
• FLIR T365 Infra hőkamera,
• SKF TMST2 elektronikus sztetoszkóp,
• FLUKE 435 Series II Háromfázisú hálózat- és teljesítmény 

analizátor

FixturLaser DU-30 lézeres egytengelyűség beállító 
készülék
A finom tengelybeállításhoz napjainkban már lézer detektorokat al-
kalmaznak, amelyek akár ezredmilliméter pontossággal is képesek 
a lézer becsapódási helyét érzékelni.

A kísérletek során a FixturLaser egytengelyűség beállító készü-
lékét használtuk (2. ábra). A két lézerdetektort a tengelykapcsoló 
egy-egy felére rögzítettük, mivel a kísérleti berendezésünk kialakí-
tása nem tette lehetővé a tengelyekre való felhelyezését. A detek-
torokat kengyelekre, speciális rudazattal erősítettük, amelyek füg-
gőleges irányban mozgathatók. A detektorok megkülönböztethetők 
aszerint, hogy az álló vagy a forgó részhez helyezzük. A detektoro-
kat a vezérlőegységgel kötöttük össze, a szoftverbe betápláltuk a 
megfelelő paraméterek, majd a tengelyek forgatásával a program 
kirajzolta az aktuális tengelyállást.

A készülék kijelzi az általa mért szög (mm/100 mm) és párhu-
zamossági hibát (mm) és javaslatot ad, hogy a villanymotor hajtás 
vagy hajtás elleni oldalát függőleges irányban merre kellene korri-

1. ábra. A vizsgált gépcsoport
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gálni a tökéletes egytengelyűséghez. Továbbá lehetőséget ad a víz-
szintes eltolódás kijavítására is, ebben az esetben a detektorokat 
90 fokkal el kell forgatni.

A függőleges beállítást esetünkben SKF hézagoló alátétleme-
zekkel végeztük el, mind a villanymotorhoz, mind a szivattyúhoz.  
A horizontális mozgatást a gépegységen található csavarok segít-
ségével valósítottuk meg, hogy a módszeresen kiválasztott tengely-
hibákat beállíthassuk.

SPM Leonova Infinity
E műszer segítségével mértük a villanymotor tengelyének fordulat-
számát, a gépegység csapágyainak állapotát, rezgéseit.

A villanymotor és a bakcsapágyas szivattyú is 2-2db csapággyal 
rendelkezik. Csapágyanként 3 mérési pont lett kialakítva, függőle-
ges, vízszintes, illetve axiális irányban.

A mérési pontok kialakításnál figyelembe vettük, hogy a mérő-
pontok olyan helyre kerüljenek, ahol masszív szerkezetek közvetítik 
a csapágyrezgéseket.
 

A szivattyú hajtásoldali csapágyának állapotát mutatja a 3. ábra. 
Az ordináta tengelyen a dBsv érték (abszolút skálaérték) van fel-
tüntetve, a program a lökésimpulzusok nagyságát decibel skálán 
ábrázolja a tengelyhiba függvényében. Az idő előrehaladtával egyre 
nagyobb tengelyhiba került beállításra.

Ebből az ábrából kiolvashatjuk, hogy a szivattyú hajtásoldali 
csapágya már a tönkremeneteli fázisban van, mivel a 45-ös relatív 
skálaérték már a nem elfogadható tartományba tartozik a szakiro-
dalom szerint. (Dömötör F. et al., 2008)

A 4. ábra jól szemlélteti, hogy adott szöghiba mellett, minél nagyobb 
mértékű párhuzamos tengelyhibát állítottunk be, annál nagyobb lett 
a rezgéssebesség értéke. A párhuzamossági hiba megjelenik a for-
gási frekvencián és a második felharmonikuson, a szakirodalom is 
ezt erősíti meg (Dömötör F. et al., 2010). A magasabb 1000 Hz kö-
rüli frekvenciatartományban megjelenő nagyobb amplitudójú jelek, 
a villanymotor kalickarúdjainak elhaladási frekvenciái. Információnk 
szerint a villanymotor korábban sérült volt, ebből következően úgy 
véljük, hogy villanymotorunk kalickarúdjai kis mértékben megla-
zultak, valamint a forgó és állórész közötti légrés nagysága sem 
egyenletes, így az 1000 Hz körüli alacsonyabb amplitudójú jeleket 
ezen hibák együttes hatása adja. 

Az 5. ábrán látható ISO 10816 szabvány szerinti vízesés diagram a 
tengelybeállítási hibák függvényében ábrázolja azok rezgésspekt-
rumait. A mérések során az idő előrehaladtával egyre nagyobb hi-
bákat állítottunk be. A diagram jól szemlélteti, hogy nagy tengelyhi-
báknál már egyre nagyobb amplitúdójú jelek jelennek meg 

4. ábra. Egytengelyűségi hiba felismerése a spektrumban 
a rezgéssebesség növekedésével

3. ábra. Szivattyú hajtásoldali csapágyának állapota

2. ábra. Egytengelyűség beállítás

5. ábra. Vízesés diagram az ISO 10816 szabvány alapján 
történt rezgésmérésről
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az alacsony és magasabb frekvenciákon is. Az 1000 Hz-es tarto-
mányban pedig megjelenik a forgórész kalickarúdjainak elhaladási 
frekvenciája. (Nagy I., 2006)

Az említettek mellett a csapágyakon vízszintes, függőleges és 
axiális irányú rezgésméréseket is végeztünk az ISO 2372 szabvány-
nak megfelelően. Ezen mérések során kiértékelt rezgéselemzést is 
készítettünk, továbbá burkoló görbe módszert is alkalmaztunk.

FLIR T365 Infra hőkamera
Minden mérés elején és végén hőfénykép készült (6. ábra), ezek 
elemzésével is vizsgáltuk a géplánc hőmérsékletváltozását. Arra 
a következtetésre jutottunk, hogy nem állapítható meg egyértelmű 
összefüggés a tengelybeállítási hiba és a hőmérséklet között, a 
hőfényképek a későbbi célok eléréséhez nyújtanak majd segítsé-
get.
  

SKF TMST2 elektronikus sztetoszkóp
Olyan műszer, amely a hibás gépelemek azonosítását a gépzajok 
kimutatásával teszi lehetővé. Minden egyes mérésnél, csapágyan-
ként hangfelvétel készült. A 7. ábrán ábrázolt módon fejhallgató 
segítségével érzékeltük, számítógép segítségével rögzítettük a 
csapágyhangokat. Különböző tengelyhibák mellett a gépcsoport 
csapágyainak rezgési zaja összevágásra került, így jól érzékelhető, 

hogy az egyre nagyobb mértékű egytengelyűtlenség miként hat a 
csapágyhangra.
 

Fluke 435 Series II Háromfázisú hálózat- és teljesítmény 
analizátor
Az adatok elemzése során a kezdeti, vég és a közöttük lévő hő-
mérsékletekhez rendeltük a hálózatelemzőn mért értékeket, ame-
lyet minden mérésnél elvégeztünk. A tapasztalatok alapján, ennek a 
gépnek kb. 40 °C és 50 °C között van az üzemi hőmérséklete, ezért 
ennek az átlagát, 45 °C-ot vettük fel, majd ehhez a hőmérséklethez 
viszonyítottunk. Ha valós helyzetben nem ezt a 45 °C-ot mérnénk, 
akkor az ott mért hőmérsékletre is át lehetne − a később ismertetett 
korrigálás segítségével − számolni. Az összes mérésnél kb. fél órát 
kellett volna járatni a motort, hogy felmelegedjen a kijelölt 45 °C-ra, 
de erre idő híján nem volt lehetőségünk. 

Ahhoz, hogy a munkánk során bekövetkező hőmérsékletvál-
tozás hatásait elkerüljük, először egy referenciamérést végeztünk, 
amelyben a gépet hosszan járattuk és megvártuk, hogy beálljon 
az állandósult hőmérséklet. Ennek segítségével megvizsgáltuk ho-
gyan változik a hőmérséklet függvényében a teljesítményváltozás.
A referenciamérés során a szobahőmérsékletű (23 °C) villanymotort 
felmelegítettük az üzemi hőmérsékletre (45 °C), miközben mértük a 
hálózatból felvett mennyiségeket.

A melegedési kísérletnek az volt a célja, hogy megvizsgáljuk ho-
gyan változott a hőmérséklettel együtt az impedancia és a telje-
sítményfelvétel, amiből majd vissza tudunk korrigálni. Lineáris ér-
tékekkel számoltunk, mert a szakirodalom is egyenes arányúnak 
veszi az impedanciaváltozást a hőmérséklet függvényében. (Timár 
Peregrin L., 1986)

6. ábra. Egy mérés kezdeti- és véghőmérsékletét ábrázoló 
hőfénykép

8. ábra. A hálózatelemző bekötése a mérőkörben

7. ábra. Az alkalmazott hangfelvételi eljárás vázlatos 
ábrázolása
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Elsőként összimpedanciát számoltunk:

                   (1)

Az egyes fázisok és a nulla közötti feszültségek (U), teljesítmény-
tényezők (cosφ) és teljesítmények (P) segítségével határoztuk meg 
az impedancia összértékét. Ezen mennyiségek méréséhez a 8. 
ábrán látható hálózatelemző nyújtott segítséget. Meghatároztuk a 
fázisok és a nulla közötti impedanciákat is:

                  (2)

ahol I a fázisonkénti áramerősség.
Az így kiszámolt, összesen négy darab értéket a 9. ábrán áb-

rázoltuk:
 

A tengelybeállítás és az alkalmazott vizsgálati mód-
szer gazdasági hatásai
Ebben a részben az állapotváltozások és a tengelybeállítás közöt-
ti gazdasági hatást vizsgáltuk. Ezek között különösen érdekes az 
energiafelvétel változása a különböző tengelyhibákra, a másik ér-
dekesség pedig a gépek rendszeres vizsgálata során kimért hibák 
korrigálása, visszaállítása.

A teljesítményfelvétel elemzésekor a referenciamérés és továb-
bi 4 mérés segítségével megállapítható, hogy mennyire növekedett 
az egyes tiszta párhuzamos tengelybeállítási hibák esetén a telje-
sítményfelvétel.

Az egyes beállítások energiafelvételét a 0 mm-es párhuzamossági 
hibához viszonyítottuk. A tökéletes egytengelyűséghez tartozó telje-
sítményfelvételt a következő diagram összteljesítmény görbéjének 
egyenletéből számoltuk ki. Ezt a metódust a kitérő tengelyeknél is 
alkalmaztuk.

Tehát egy 0,1 mm-es párhuzamossági hiba 2,72%-kal növeli 
meg a hálózatból felvett teljesítményt, ami elég jelentős érték. 
(10. ábra)

Esetünkben kitérő tengelyekkel foglalkoztunk, így figye-
lembe kellett venni az összetett hatást is. Adott szöghibák 
mellett változtattuk a párhuzamossági hibát, ezért a szöghiba 
megnövelésének következményét is vizsgáltuk. Összesen kö-
zel 70 mérést végeztünk, szöghibánként 8 mérés volt, ezért 
átlagot vontunk a teljesítményből. 

A 11. ábrán látható egyenletből kiszámítható, hogy 0,03/100 
mm szöghibánkénti növekedés a párhuzamossági hibán felül, 
még további 0,27%-kal növeli az energiafelvételt. Például egy 
0,1 mm-es párhuzamossági és 0,09 mm/100 mm szöghiba 

melletti tengelyállás esetén, a tökéletes tengelybeállításhoz viszo-
nyítva közel 3,5%-os többlet energiafelvétellel számolhatunk.

A 12. ábrában a vízszintes tengelyen csak a szöghiba került 
feltüntetésre, mivel a párhuzamossági hiba minden mérésnél egy-
forma volt.

9. ábra. Az egyes impedanciák változása a hőmérséklet 
függvényében a referenciamérés során

10. ábra. Az egyes fázisokhoz tartozó teljesítmények és 
összegük a párhuzamossági hiba függvényében

11. ábra. Az egyes korrigált teljesítmények változása a 
szöghiba függvényében

12. ábra. A műszer által mért teljesítmény változása kitérő 
tengelybeállítási hibák során

Párh. 
hiba
[mm]

L1 korr. 
Avg.Telj

[W]

L2 korr. 
Avg.Telj.

[W]

L3 korr. 
Avg.Telj.

[W]

Össz. 
Korr. Telj.

[W]

Trend % % 
vál-

tozás

0,05 804,10 856,52 808,89 2469,51 2464,74 1,36 1,36

0,1 804,59 855,80 817,81 2478,20 2497,77 2,72 2,72

0,2 840,87 899,90 850,34 2591,12 2563,84 5,43 2,72

0,3 851,98 905,88 859,63 2617,49 2629,91 8,15 2,72

1. táblázat. A tiszta párhuzamossági hiba növelésekor kiszámított 
energiafelvétel változás
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Az előzőekben említett 2 kW-os villanymotor adott összetett 
tengelyhiba mellett 3,5%-kal több teljesítményt, azaz összesen  
2,07 kW-ot vett fel a hálózatból. Ha ezt − azonos tulajdonságokat 
feltételezve − egy 200 kW teljesítményű villanymotorra számítjuk át, 
már 7 kW-nyi teljesítményfelvétel többletet jelent. 

Tegyük fel, hogy ezt a gépet évi 250 munkanapon keresztül, 
napi három műszakban használják, kb. 40 Ft/kWh villamosenergia-
ár mellett.

Így meghatározhatjuk 3,5%-os energiatöbblet esetén, az éves 
szinten „kidobott” összeget egyetlen villanymotornál:

7 [kW] ∙ 250 [nap/év] ∙ 24 [h] ∙ 40 [Ft/kWh] = 1 680 000 [Ft/év]   (3)

Ez egy elég jelentős összeg, főleg ha az üzemben több ilyen vil-
lanymotor is működik. Azt nem vizsgáltuk, hogy a 2 kW-os és a 
200 kW-os villanymotor között – azonos tengelybeállítás mellett – 
lineáris összefüggés van-e a teljesítményfelvétel szempontjából, 
itt csupán a tengelyhiba miatt bekövetkezendő többletfogyasztást 
akartuk szemléltetni.

Összefoglalás
Kutatócsapatunk a Szegedi Tudományegyetem kutatólaboratóriu-
mában található villanymotor és az általa hajtott szivattyúból álló 
géplánc kollektív rezgésdiagnosztikai vizsgálatát célozta meg. Kí-
sérleteink során módszeresen beállított szög, párhuzamos és kité-
rő tengelyhibák befolyása mellett vizsgáltuk egy adott gépcsoport 
életciklusát.

A kísérletek során kapott mérési eredmények matematikai- 
statisztikai feldolgozására került sor, amelyben programok dolgoz-
ták fel mérési eredményeinket, majd megtörtént ezek kiértékelése, 

elemzése. A munka végén megállapítottuk, hogy milyen gazdasági 
következményei vannak a rezgésvizsgálatoknak, tengelybeállítási 
hibáknak az állapotra nézve. 

A rendszeres vizsgálatok segítségével csökken a karbantartási 
és üzemeltetési költség, mert ha újból és újból visszaállítjuk a gépet 
egy kisebb igénybevételt adó helyes tengelybeállításra, akkor meg-
növelhetjük a gépek élettartamát valamint csökkenthetjük az üzem 
energiafelhasználását. 

Vizsgálataink során nagyobb jelentőségűnek bizonyult az 
energiamegtakarítás, mint az élettartam növelés, de mindenesetre 
komoly gazdasági hatásai vannak a diagnosztikai vizsgálatok se-
gítségével állandó jó műszaki állapotban tartott gépeknek. Ennek 
megfelelően azt is megállapítottuk, hogy a mért bakcsapágyas szi-
vattyú csapágyai cserére szorulnak.
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Csallóközi Zoltán 70 éves
Csallóközi Zoltán, Egyesületünk elnökhelyettese, a Fővá-
rosi Gázművek, nyugalmazott műszaki igazgatója, a Magyar 
Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari Tagozatának, valamint a 
Budapesti Tenisz Szövetség elnö-
ke, változatlanul aktív a társadalmi 
munkában.

A vegyipari gépészmérnöki 
diploma megszerzése után, 1970 
szeptemberében kezdett dolgozni 
a Fővárosi Gázműveknél, élete első 
és utolsó munkahelyén, ahol 41 évet 
töltött. Végigjárva a „szamárlétrát”, 
műszaki titkár, osztályvezető, főosz-
tályvezető, majd 1994-től – 17 éven 
át – a társaság műszaki igazgatója 
volt.

Részt vett, illetve irányította a 
gázipari tevékenység teljes spektru-
mát, a városi gázgyártástól kezdve 
a főváros földgázra átállításáig, az 
5500 km-es gázhálózat kiépítéséig, 
illetve több mint 800 000 fogyasztó 
részére történő gázszolgáltatásig.

A főváros biztonságos gázszolgáltatásáért végzett tevé-
kenységéért 2010-ben Magyar Köztársaság Érdemkereszt ki-
tüntetést kapott.

A Nemzetközi Gáz Unióban (IGU) 
14 éven át képviselte Magyarországot. 
A magyar gázipart koordináló Magyar 
Gázipari Egyesülés Műszaki Bizottsá-
gában 15 éven át dolgozott, 11 évig, 
2000-2011. között a bizottság elnöke 
volt.

Több mint 420 előadást tartott kü-
lönböző konferenciákon és emellett 
52 szakmai cikke jelent meg szakla-
pokban. Az elmúlt 30 évben a Nem-
zetközi Gázkonferencia szakmai szer-
vezője.

Rendszeresen teniszezik, számos 
amatőr teniszversenyen ért el sikere-
ket. 

Csallóközi Zoltán 70. születésnap-
ja alkalmából gratulálunk, további te-
vékenységéhez jó erőt és egészséget 
kívánunk.



K Ö R N Y E Z E T V É D E L E M 

47ENERGIAGAZDÁLKODÁS  58. évf. 2017. 4-5. szám

A Párizsi Megállapodás az USA nélkül
Reményi Károly

okl. gépészmérnök és okl. villamosmérnök, remenyi@energia.bme.hu
                                                         

Párizsban 2015. december 15-én 196 ország klímaegyezményt 
írt alá, amelyet 2017 júliusáig 196 ország szignált és 154 rati-
fikált is. Az Európai Unió 2030-ra az 1990-hez képest 40%-kal 
csökkenti a kibocsátást, az Egyesült Államok 2025-ben 26-28%-
kal kevesebbet bocsát ki, mint 2005-ben, és Kína emissziója 
2030-ban tetőzik. Az államok a Nemzetileg Meghatározott Vál-
lalások nevű (Indendid Nationally Determined Contributions, 
INDCs) dokumentumokban rögzítik vállalásaikat. A légköri CO2 
koncentráció 1990-2014 között 354-397,2 ppm között változott.  
Az UN elemzése szerint a vállalások teljesítése mellett is még 
2,7-3 °C felmelegedés lenne az évszázad végére. Tényadatok 
alapján végzett számításaim szerint az adatok lényegesen túl-
zottak és a tudományos életben vitatottak. Az USA kilépett a 
Párizsi Egyezményből. Az USA vállalása az egyezményben azt 
jelenti, a 6,7 GtCO2e/év kibocsátás helyett 2025-re 5,3 GtCO2e/
év értékre csökken. A globális  éves emisszió 573 GtCO2e/év 
helyett 558 GtCO2e /év  lesz  A globális hőmérsékletre való ha-
tás mértékében a különböző számítások között jelentős eltérés 
van, és 0,1-0,3 °C-ra becsülik.

*
Representatives of 196 parties at the 21st Conference of the Par-
ties (COP21) of the UNFCCC in Paris adopted a agreement  by 
consensus on 15 December 2015. As of July 2017, 196 UNFCCC 
members have signed the agreement, 154 of which have rati-
fied it. The governments of 196 nations  discussed in Paris in 30 
Nov.–15 Dec. 2015 a possible new global agreement on climate 
change, aimed at reducing global greenhouse gas emissions. 
Atmospheric CO2 concentrations increased by 1.9 ppm in 2014, 
reaching a global average of 397.2 ppm for the year. This com-
pares with a global average of 354.0 in 1990 when this report 
was first published just 25 years ago. The EU will cut its emis-
sions by 40%, compared with 1990 levels, by 2030. The US will 
cut its emissions by 26% to 28%, compared with 2005 levels, 
by 2025. China will agree that its emissions will peak by 2030 
Analysis of the INDCs, endorsed by the UN, has suggested that 
these pledges are enough to hold the world to about 2.7 °C or 
3 °C of warming. The US withdrawal from Paris Deal on Climate 
Change, The difference  between the US pledge business as 
usual is the US emissions are estimated to be 6,7 GtCO2e by 
2025 compared to emission 5,3 GtCO2e. If US follow business as 
usual the world warm an additional 0,1-0,3 °C.

* * *

Korábbi munkáimban alapjaiban bíráltam a globális hőmérséklet ér-
telmezését, mérését és a  mérések feldolgozását. A klímát, az időjá-
rást démonizálják, vallássá alakult. A Párizsi Egyezmény különböző 
változatainak összehasonlításához (pl. a Párizsi Egyezmény USA 
nélkül), azonban csak az irodalomban található adatokat tudom 
felhasználni. Ehhez egy általam kidolgozott egyszerűsített képletet 
használok, amelynek felállításához a múlt tényadatait vettem figye-
lembe, és így valóban még elfogadható, létező tényadatokkal jól 
egybevágó globális értékeket kaptam. Az egyetlen paraméterként 

az Egyezményben is központi szerepet játszó szén-dioxid mennyi-
ségekre van szükség. Ez valójában  nem elég, mert legalább három 
szempontból szemfényvesztés: 

•  a klímát számtalan hatás befolyásolja, csak komplexen érté-
kelhető

• a Föld régiói hőmérsékletének átlagolásából nyert hőmér-
séklet fizikailag nem értelmezhető 

• a kitűzött cél elérésének nincs realitása (pl. zéro kibocsátás 
2050-re, stb.).

Az elemzésünkhöz a levegőben lévő szén-dioxidkoncentrációra , 
a tényleges szén-dioxid, illetve karbon tömegre és a kettő közötti 
kapcsolatra van szükség. 

A levegő alapszámítási összetétele
Komponens            Térfogatszázalék             Tömegtört
N2                                 78,095                               0,755
O2                                 20,939                               0,232
Ar                                   0,933                             0,0128
CO2                                0,003                           0,00046

A levegő összes tömege: Glev = 5,275 · 1018 kg, a táblázat szerinti le-
vegőben 2,4265 · 1015 kg CO2 és 671,7 GtC karbon van, a 280ppm-
nél 627 GtC.

A jelenlegi 408 ppm-es levegőben 913,5 GtC. A 280 ppm-ről 
408 ppm-re való 128 ppm változás során a levegőben 296 GtC 
többlet halmozódott fel.

Ebből kiszámítható az 1 ppm növekedéshez szükséges karbon 
mennyisége.

     Δ1ppm = 296 : 128 = 2,3 GtC/ppm.

A kibocsátásból a különböző nyelők (biológiai, kémiai, vizek stb.) 
által lekötött mennyiségek számításához az 1870-2014 közötti idő-
szakban megbízhatóan rendelkezésre álló tényadatokat vesszük 
figyelembe. Az időszak alatt kibocsátott összes karbon mennyiség 
545 GtC, a szén-dioxidkoncentrációk 287, illetve 397 ppm. A két 
koncentrációhoz tartozó karbon tartalom különbsége a légkörben 
maradt szén-dioxid mennyiség. E mennyiség: 889 – 642 = 246 GtC, 
a lekötött mennyiség pedig 545 – 246 = 299 GtC. A lekötés hatás-
foka:

ƞ = 299/545 = 55%

A globális hőmérsékletváltozás számítására az elméletileg is leg-
inkább elfogadható, a termikus egyensúlyt kifejező képletet hasz-
nálom. A képlet állandóinak meghatározásához a korábbról már 
rendelkezésre álló tényadatokat alkalmazom.

ΔTF = α·ln C/C0, 

ahol C az aktuális és C0 (280 ppm) a vonatkoztatási szén-dioxid-
koncentráció
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        ΔTF − az ismert hőmérsékletváltozás (400 ppm, 0,74K)
        α −  számítással, 2,07

Így a képlet: ΔTF = 2,07 · ln C/C0.

Értékelés
A klímával kapcsolatos adatok összegyűjtése és értékelése rend-
kívül problémás. Megbízható forrást nehéz kiválasztani, és a né-
hány ilyen között is gyakran jelentős különbségek találhatók. To-
vábbi nehézség az, hogy nincs mindig egyértelműen megadva, 
hogy mit tartalmaznak az adatok. Nagyon gyakori, hogy egyszerű 
CO2 jelölés a többi üvegházgázt (ÜGH) amit a CO2e (equivalens 
egyértelműsíthet) is magában foglalja. A Párizsi Egyezményhez 
tett vállalások külön rejtvényfejtést jelentenek. Erre nem vállalkoz-
tunk, hanem megbízható irodalmi forrásból választva, annak ada-
tait átvettük (ilyen is több van). Sajnos a legmegbízhatóbb források 
hitelessége is elgondolkoztat néha, például amikor az energetika 
környezetszennyezését illusztráló hamis képek, sok ezer számra, 
a népszerű tájékoztató publikációktól a legmagasabb tudományo-
sokban is megtalálhatók. A hűtőtornyokból kiáramló gőzt (H2O) áb-
rázoló hatásos fényképét „csodálhatjuk” (1. ábra). Ezen az alapon 
a húsleves párolgó gőzének fényképével is környezetszennyezést 
bizonyíthatunk.
           

A kibocsátott CO2 (GHG)-nek a hőmérsékletnövekedés számítá-
sára szolgáló képletben való alkalmazásához a rendelkezésre álló 
adatnak bizonyos átdolgozására van szükség. Ennek menete a kö-
vetkező:

Az adatokat általában CO2 Gt/év-ben közlik, ennek kb. 50%-a 
marad a légkörben (2-vel osztás), GtC/év miatt 3,67-tel osztás és 
2,3 GtC/ppm miatt ezzel további osztás. Ezzel a képlet:
 

A különböző szcenáriók alapján jelenleg a számos változat közül 
következő változatot választottam ki példának: 

Jelenleg 2014 (NOAA - ESRL forrás); 397ppm CO2 /481ppmCO2e; 
54,96 Gt   

A 2015-ben az ENSZ Klímaváltozási Konferenciát (2015 United 
Nations Climate Change Conference) a Párizsban tartották meg 
november 30. és december 12. között. Ez volt a 21. éves ülés, a 
Conference of Parties (COP 21). 

A konferencián 196 ország kötelezte el magát az éghajlatválto-
zás és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére, a globális felmele-
gedés legfeljebb 2 °C, de lehetőség szerint 1,5 °C alatt tartására. 
Egy pénzügyi alap létrehozásában is megegyeztek, 2020-ig tartó 
időszakra évenkénti 100 milliárd dollár, a fejlődő országoknak ígért 
támogatás. Párizsi Megállapodás egyetemes, azaz minden ország 
számára általánosságban előír klímapolitikai feladatokat. A hatá-
rozat szerint 2030-ban 55 milliárd tonna üvegházgáz kibocsátásra 
lehet számítani, ez pedig a határozat szerint több a +2 °C fokos 
küszöbértékhez ez időre szükséges 40 milliárd tonnánál Az Európai 
Unió 2030-ra az 1990-hez képest 40%-kal csökkenti a kibocsátást, 
az Egyesűlt Államok 2025-ben 26-28%-kal kevesebbet bocsát ki, 
mint 2005-ben, és Kina emissziója 2030-ban tetőzik. Az államok 
a Nemzetileg Meghatározott Vállalások nevű (Indendid Nationally 
Determined Contributions, INDCs) dokumentumokban rögzítik vál-
lalásaikat. Az UN elemzése szerint a vállalások teljesítése mellett is 
még 2,7-3 °C felmelegedés lenne az évszázad végére. Tényadatok 
alapján végzett számításaim szerint az adatok lényegesen túlzot-
tak és a tudományos életben vitatottak. Még vitatottabbak a finan-
ciális kérdések, az évi 100 milliárd USD feltöltésének megoszlása.  
A legfontosabb üvegházgázok (szén-dioxid, metán, di-nitrogénoxid)  
koncentrációja folyamatosan növekedik. A szén-dioxid koncentráció 
az 1990-es 354 ppm-ről 2014-re 397,2 ppm-re növekedett, az utol-
só évben 1,9 ppm-mel.

A világ 1850 és 2100 közötti teljes szén-dioxid kibocsátása  
2. ábrát figyelembe véve összesen 7200 GtCO2 volt. Ez 429 ppm 
koncentrációnövekedést okozott. Ennek megfelelően a hőmérsék-
letnövekedés várható érték 2100-ig: 

        ΔT = 2,07 ∙ ln 709/280 = 1.93K ~ 2K

Ha a párizsi vállalások teljesülnének a diagram szerint, akkor ez az 
érték 1,27K lenne. 

A világ ÜHG gázkibocsátása túlnyomórészt az első 10-20 nagy-
kibocsátótól származik. Az első 5 gyakorlatilag mindig szerepel, míg 

1. ábra. Széntüzelésű erőmű „szennyezése” a Pricewaterhouse 
Cooperations tanulmányban. 
Foto: Pawel Kopczynski/ Reuter

1. táblázat. Különböző szcenáriókra prognosztizált 
globális felmelegedés
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ció (2100)
CO2 /CO2e

Éves CO2e 
Gt

Emisszió 
(2100)

Megerősített 4 800/1060 103,4

2011. március 1.

Felajánlás szigorú 3,5 670/855 81,33

2015. december 14.

2 °C irány 2 475/485 6,01

2015. október 27

1,8 °C irány 1,8 450/455 2,93

2015. december 14.

1,5 °C irány 1,5 425/420 0,92

2015. december 14.
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a hátrébb lévők között a sorrend néha kissé változik. A kibocsátás 
kb. 88%-áért felel az első 20, amelyeknél 347%-os növekedés volt 
1990 óta. A 2015. év első 5-ben a következők foglaltak helyet:

Ez idáig 164 – a globális kibocsátások  93 százalékáért felelős – fél 
nyújtott be INDC-t (CAIT Climate Data Explorer). A táblázat néhány 
kulcsszereplő nemzeti vállalását foglalja össze: 
Nemzetileg Meghatározott Hozzájárulások a párizsi klímacsúcsra, 
2015-ös top rangsor [1]: 
Kína: Legkésőbb 2030-ra a kibocsátás maximumának elérése, és 
ugyanezen évig: a kibocsátás intenzitásának, vagyis az egységnyi 
GDP-re jutó CO2-emissziónak 60-65 százalékkal való csökkentése; 
a nem fosszilis energiahordozók arányának  20 százalékra növelé-
se;  az erdővagyon  4,5 milliárd köbméterrel való növelése. 
USA: 2025-re 26-28 százalékos csökkenés 2005-höz viszonyítva. 
Ebben benne van a föld szektor is.
Európai Unió: 2030-ra legalább 40 százalékos csökkenés 1990-hez 
viszonyítva.
India: 2030-ra 2005-höz viszonyítva 33-35% emisszió intenzítás 
csökkentés. 2030-ra a nem fosszilis energiafejlesztés beépített ku-
mulatív villamosenergia-kapacitás eléri a 40%-ot.  Az erdővel fedett 
terület növelése további 2,5-3 Gt CO2 egyenértékű emisszió csök-
kenést biztosít.
Oroszország: 2030-ra a kibocsátás csökkentése az 1990-es év 
szintjének 70-75 százalékára. Oroszország maximálisan kihasznál-
ja lekötés lehetőségét. 
Japán: 2030-ra 26 százalékos csökkenés 2013-hoz viszonyítva. 
Irán: A kibocsátás 4%-os csökkentése 2030-ra a szokásos üzleti 
kibocsátáshoz képest, vagy 12%-os csökkentés 35 milliárd dollár 
feltételezett nemzetközi támogatás mellett. Mindkét elem feltétele a 
szankciók megszüntetése. 
Dél Korea: 2030-ra 37%-os emisszió csökkentés. Intézkedés nélkül 
az emisszió 2030-ra 50,6 Mt CO2e lenne. 
Kanada: 2030-ra 30 százalékos csökkenés 2005-höz viszonyítva. 

Ez magában foglalja az esetleges nemzetközi kreditet és a föld 
szektort is. 
Szaúd-Arábia: Jelentős megújuló program. 2030-ra 130 MtCO2e 
emisszió csökkentést vár.
Ausztrália: 2030-ra 26-28 százalékos kibocsátás-csökkenés a 
2005-ös emisszióhoz viszonyítva. 
Mexikó: Az ÜHG-k és a rövid távú éghajlat befolyásolók emissziójá-
nak 25 százalékos csökkenése 2030-ig a jelenlegi trendhez képest. 
  Ha csak a CO2-re koncentrálnánk, akkor az EU Comission 
EDGAR-nak (http//edgar.jrc.ec.europa.eu) [2] az IEA 2014-es mér-
legére alapozott számításai szerinti adatok a fosszilis energetikai 
tüzelés, cementipar, egyéb mészkő és dolomit és nem energetikai 
tüzelés által 1990-2015 között a világ éves széndioxid-kibocsátásá-
nak az alakulása (GtCO2/év) a következő:

A világ összes kibocsátásának változásában és a Párizsi Egyez-
mény teljesülésében Kína, USA és az EU jelenti a fő szerepet. Kína 
vállalását a 3. ábra, az USA és az EU vállalását a 4. ábra, a vállalá-
sok hatását az 5. ábra illusztrálja.[3]
   
3. Ábra. Kína ÜHG kibocsátása 1990 – 2030 között
    
4. Ábra. Az USA és az EU28 vállalt ÜHG kibocsátása 1990 – 
2030 között 

   
     

Az USA kilépése az Egyezményből az államokon belül az energia-
hordozók arányának a megváltozását is jelenti. A szénipar, az atom-
ipar, a szénhidrogénipar és a megújulók között részben felszabadí-
totta a piaci lehetőségeket és ezen a belül a részesedéseknek az 

3. ábra. Kína ÜHG kibocsátása 1990 – 2030 között

4. ábra. Az USA és az EU28 vállalt ÜHG kibocsátása 1990-2030 között

2. ábra. A  LULUCF-et is magábafoglaló emisszió szcenáriók az 
intézkedések különböző eseteire. Forrás, IIASA/Joeri Rogelj.  

(Land Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF))

2. táblázat. 2015. év legszennyezőbb öt országa

3. táblázat. A fosszilisok használata által kibocsátott szén-dioxid

MtCO2 MtCO2

Kína 10967 Japán 1253

USA 5172 Irán 634

EU 3470 Dél-Korea 617

India 2455 Kanada 555

Oroszország 1760 Szaúd-Arábia 506

1990 22,7 1999 24,9 2008 32,4

1991 22,8 2000 25,8 2009 32,0

1992 22,7 2001 26,1 2010 33,9

1993 22,9 2002 26,6 2011 34,9

1994 23,1 2003 27,7 2012 35,2

1995 23,8 2004 29,0 2013 35,9

1996 24,3 2005 30,0 2014 36,3

1997 24,6 2006 31,0 2015 36,2

1998 24,8 2007 32,2
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újra osztását. Bár a legjelentősebb kibocsátó, mégis új lehetőségek 
nyíltak meg a szénipar előtt is, amely eredetileg elsorvadásra volt 
ítélve. Az USA teljes széntermelésének változása az ipari forrada-
lom kezdetétől napjainkig alapvető jelentőségű volt az energiaellá-
tásban (6. ábra) [5].

A széntermelés 2015-re 996,9 rövid tonnára esett vissza (Short Ton = 

907,18 kg), 1986 óta a legalacsonyabb érték. A szénerőművek leállí-
tása, illetve szerepüknek a csökkentése része volt az USA vállalásá-
nak. A jövőre vonatkozólag is egyes szakértők szerint valószínű, hogy 
a földgáz fogja a legjelentősebb szerepet játszani az energiaigény nö-
vekedés kielégítésében, és az USA kibocsátása csökkenni fog.  

Világviszonylatban is még jelentős szerepet szánnak a szén-
erőműveknek. Egy IISA/Joeri Rogelj tanulmány szerint a jelenleg 
üzemben lévő szénerőművek kumulatív ÜHG kibocsátása GtCO2e  
2050-ig és 2100-ig:

Az „America First Energy Plan” megszünteti „az energiaiparra ne-
hezedő” nehézségeket és az amerikai szénipart újjáéleszti. „Ener-
giagazdasági függetlenségéről” szóló végrehajtó rendelet szerint 
elkezdik a „meglévő politikák felfüggesztését, felülvizsgálatát és 

visszavonását”, beleértve a Tiszta Energia Tervet (CPP) is. A CPP 
leállítása azt jelenti, hogy 2025-ben az USA emisszió 7%-kal lesz 
magasabb a 2005 évinél. Megszűnt a klímaváltozási terv is. Az USA 
vállalása az egyezményben azt jelenti, a 6,7 GtCO2e /év kibocsátás 
helyett 2025-re 5,3 GtCO2e /év értékre csökken. A globális  éves 
emisszió 573 GtCO2e /év helyett 558 GtCO2e /év  lesz. A globális hő-
mérsékletre való hatás mértékében a különböző számítások között 
jelentős eltérés van, és 0,1-0,3 °C-ra becsülik. A diagram alapján 
ki lehet számítani, hogy az USA az Egyezményből való kilépéssel 
mennyi többlet szén-dioxidot bocsát ki, és az a globális hőmérsék-
letemelkedésben mennyi többletet jelent [6].

2012-től 2100-ig a görbe alatti terület alapján (feltéve, hogy a 6,7- 
6,8 GtCO2 /év nem növekszik) az összes kibocsátás többlet:
   ΔCO2 többlet: 331,5t CO2, ami 20 ppm koncentrációnövekedést 
eredményez. Az, hogy a koncentrációnövekedéshez  milyen hőmér-
sékletemelkedést rendelünk, az a viszonyítási alaptól és a felmele-
gedési szakasz elhelyezkedésétől függ. A kezdeti szakaszban ez

      ΔT = 2,07∙ln 300/280 = 0,15 K,

többlet hőmérsékletemelkedést okoz. Ha csak a CPP (Tiszta szén) 
programot megvalósítanák, a többlet 0,12 K lenne. Ha a teljes 1850 
– 2100 közötti 280 – 700 ppm átlag 490ppm-et tekintjük, akkor:

ΔT = 2,07∙(ln 490/280 − ln 470/280) = 0,087 ~ 0,1 K.

Összefoglalva, a nemzetközi irodalomban található és fóru-
mokon elhangzó értékek erősen eltúlzott mértékű felmelegedést 
prognosztizálnak a jelenlegi szén-dioxid változási trend alapján.  
A tényadatokból alkotott képletemet használva, ez a trend lényege-
sen mérsékeltebb változást eredményez. Az USA kilépése a Párizsi 
Egyezményből, az előzőleg vállalt szén-dioxid kibocsátás csökken-
tésének elmaradása 0,1-0,15 °C többlet hőmérsékletemelkedést 
eredményez.

Irodalom
[1]  COP 21 - the 21st session of the Conference of the Parties
[2]  http//edgar.jrc.ec.europa.eu/news_docs/jrc-2016-trends-in-global-

co2-emission-2016-report
[3]  Pamela Duncan:Critical mass of states will reach emissions peak by 

2030 under climate deal December 2015 https://www.theguardian.
com/environment/datablog/2015/dec/13/emissions-peak-by-2030-
climate-deal-co2

[4]  https//www.co2.earth/2100-projection 
[5]   Annual Coal Report US 2016. november
[6]  Climate Action Tracker Partners USA2017 (climateactiontracker.

org/countries/usa.html)

6. ábra. Az USA széntermelésének változása 
az ipari forradalom kezdetétől

5. ábra. A világ ÜHG kibocsátási trendje és a vállalások [4] 

7. ábra. Az USA vállalásától függően a kibocsátási értékek alakulása 

4. táblázat. A szénerőművek szén-dioxid kibocsátása 2050-ig és 2100-ig

2050 2100
GtCO2e / Arány 2050 GtCO2e / Arány 2100

Világ jelenleg 268 / 214% 314 / 250%

Világ ismert 396 / 317% 530 / 422%
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E N E R G I A P O L I T I K A 

Az EU és Magyarország gázellátásának legújabb kérdései
Dr. Molnár László  

okl. gépészmérnök, lmolnar@t-online.hu 

Egy sor vállalat, intézmény és állami vagy nemzetközi szervezet (pl. 
BP, OECD IEA, US EIA, EU stb.) készít energiafogyasztási prognó-
zisokat. Ezek előrejelzései kisebb-nagyobb mértékben eltérnek, de 
a 2040-ig, illetve 2050-ig tartó főbb trendeket nagyon hasonlóan vá-
zolják fel.

Az egyik ilyen meghatározó előrejelzés a globális energiafo-
gyasztás növekedésével foglalkozik. Eszerint 2040-ig 30% növeke-
dés várható (IEA WEO-2016). 

Az energiafogyasztás növekedése megnehezíti a Párizsi klí-
macsúcson megfogalmazott-megígért klíma ígéretek és célok telje-
sítését. A jelen helyzet szerint az országok teljesítik a vállalt klíma 
ígéreteiket, de ez nem elég a max. 2 °C növekedés teljesítéséhez. 
Sokkal több energiahatékonysági és klímavédelmi intézkedés meg-
hozatalára lenne szükség.

Azonban nehezíti a helyzetet, hogy az amerikai elnök felmondta 
az amerikai részvételt a klímaváltozás elleni küzdelemben. Ez a tény 
azonban nem jelenti a teljes US kivonulást a mozgalomból, mert szá-
mos US állam és privát cég továbbra is finanszírozza a klímavédelmi 
akciókat, intézkedéseket. (Friss hír, hogy az USA vezetése megle-
begtette, lehet, hogy mégsem lépnek ki a klímamegállapodásból.)

A globális energia-mixen belül a globális földgáztermelés nő. Ezt 
elősegíti, hogy számos földgáztermelő ország sikeresen növelte ter-
melését, és új szereplők is megjelentek a földgáz piacon, pl. Auszt-
rália, Afrika stb. Mára az USA a legnagyobb termelő (köszönhetően 
az amerikai palagáz forradalomnak), és Oroszország a legnagyobb 
exportőr. 

Az utóbbi években a gázpiacok alapvetően változtak, a gáz – az 
olajhoz hasonlóan – az LNG (cseppfolyósított földgáz) révén igazi 
globális termékké vált. Megszűnt a kontinensekhez kötött vezetékes 
szállítás egyeduralma, és a gázt LNG formájában hajóval óriási tá-
volságokra, kontinensek között lehet szállítani. A szállításban nő az 
LNG részaránya (mára 1/3), és a gáz terén erős túlkínálati piac ala-
kult ki, melynek következtében a gázárak világszerte esnek. 

A globális felkutatott gázvagyon évről évre nő, és ez garantálja a 
növekvő gázfogyasztás biztonságos ellátását.

A gázvagyon a glóbuszon nagyon egyenlőtlenül helyezkedik el. 
Két régióban, a Közép-Keleten (Irán, Katar, Szaudi Arábia, Irak stb., 

összesen 81 ezer milliárd m3) valamint Kelet-Európa és Eurázsia te-
rületén (Oroszország, Türkmenisztán stb., összesen 73 ezer milliárd 
m3) található, mely a világkészletek több mint 2/3-a. Őket követi csök-
kenő sorrendben Afrika,  Ázsia, OECD-tag Amerika, a nem OECD-
tag amerikai államok, majd Európa. Láthatjuk, Európában messze 
legkisebbek a készletek, lásd 1. ábra. 

Az ábrán látható készletek még erőteljesen növekedhetnek, mert 
a Föld még messze nincs felkutatva a konvencionális gázkészletek 
vonatkozásában. Még kevésbé ismertek a nem-hagyományos gáz-
készletek.

Az EU a környezetvédelmi lobbi miatt nem foglalkozik a nem-
hagyományos gázkészletek felkutatásával, így az EU gáztermelése 
a következő negyed században csökkenni fog, és a gázimport növe-
kedésére lehet számítani. Más, optimista prognózisok szerint (pl. US 
DoE EIA) Európában is megindul a palagáz termelés.

Az Európai Unió gázellátásának helyzete
Európa gázimport függősége 2015-ben rendkívül magas volt, 20 eu-
rópai országnak 90%-nál nagyobb a gázfüggősége. Az EU tagálla-
mok gázimport függősége kereken 70%-os, míg az olajimport függő-
ség közelíti a 90%-ot. Az OECD Európa tagállamok gázfogyasztása 
2016-ban 502 mrd m3, a belföldi termelés 244 mrd m3 volt.

A gázimport kb. 2/3-a Oroszországból, illetve Norvégiából érke-
zik vezetéken. A maradék rész Észak-Afrikából érkezik, ugyancsak 
vezetéken, illetve LNG formájában különféle LNG exportáló orszá-
gokból (Afrikából, a Közép-Keletről és Észak- és Dél-Amerikából). 
Újdonság, hogy az USA is exportál LNG-t Európába.

Az EU-ban egyre nagyobb verseny dúl a vezetékes és az LNG 
gázexportőrök között. A jövőben nő az LNG export részaránya.

 
Látható, hogy az EU gázimportja 2040-re eléri a 400 mrd m3-t, és 

ebből kb. 1/3 LNG formájában (az ábra fölső, csíkozott része) érke-
zik. A gázexportőrök száma nő, elsősorban az LNG fejlődése miatt. 

De még 2040-ben is dominál az orosz és norvég vezetékes ex-
port. Az oroszok a jövőben is mindig alá tudnak ígérni az LNG-nek. 
Egyrészt, mert a kitermelés olcsó Oroszországban (1000 m3-enként 
50 dollár), miközben az eladási ár a csúcson 450 dollár is volt, de 

1. ábra. A Világ bizonyított földgáz készletei régiónként, 
2016. január 1. ezer milliárd köbláb (35,3 köbláb = 1 m3) 

(Forrás: US DoE EIA)

2. ábra. Az EU gázimportja exportőrök és szállítási módok szerint, 
Mrd m3, 2014-2040.  

(Forrás: OECD IEA WEO)
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még a mostani árakon is nyereséges a gázbiznisz. Másrészt, mert 
létfontosságú az orosz gazdaság részére, és még veszteséges gáz-
termelés esetén is folytatnák a gázkereskedelmet (bízva egy kedve-
ző jövőben).

Az LNG kereskedelem alapvetően befolyásolja a gázipari szer-
ződéseket, és világszerte egyre több a rövid távú szerződés (az osz-
lopok jobb oldala), de a hosszú távú szerződések (az oszlopok bal 
oldala) – a kiszámíthatóság miatt – még dominálnak (lásd 3. ábra).

  

Japán, Dél-Korea és Európa rendelkezik a legnagyobb LNG 
szerződésekkel. A rövidtávú szerződések aránya és volumene min-
denütt nőtt, kivéve Európában. Ennek egyik oka az Északi Áramlat 
(direkt gázvezeték kapcsolat Orosz- és Németország között) lehet.

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 hajók 
a 8-10 szállító országból a Föld bármely pontjára képesek gázt 
szállítani. A sok szállító versenyez egymással, a verseny az árakat 
lenyomja. Nagy jelentősége van egy technológiai újdonságnak, az 
úszó visszagázosító és tároló termináloknak, melyek rugalmasan al-
kalmazkodnak az igényekhez. Ezek igény szerint vándorolnak kikö-
tők között, és így olcsóbbá teszik az LNG szállítás utolsó lépését, az 
LNG eljuttatását a gázvezeték rendszerbe.

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 ke-
res 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 veze-
tékrendszerek azonban olcsóbban tudnak szállítani, így megmarad 
fontos szerepük a gázellátásban.

Az LNG termelés növekedése várható, de a tartósan alacsony 
olajárak veszélyeztethetik az LNG jövőjét. 

A gázellátást befolyásoló világgazdasági törekvések, 
folyamatok
A globális gázkereskedelmet, gázellátást nem csak a gazdasági-ke-
reskedelmi szempontok, érdekek befolyásolják, hanem egyre inkább 
megjelennek politikai szempontok is. Ezeket foglaljuk össze röviden 
néhány pontban:

•  Az olaj és gázárak letörése a politikai-gazdasági riválisok 
meggyengítésére (USA kezdeményezés, a cél Oroszország 
és egyéb olaj- és gáztermelő országok meggyengítése);

•  LNG terminálok építése az EU államokban (cél: az orosz gáz-
függés csökkentése, az import diverzifikációja); 

•  Az EU-ba irányuló US LNG export felfejlesztése (USA kezde-
ményezés, cél az EU US függőségének növelése és Oroszor-
szág meggyengítése);

•  A North Stream 2 gázvezeték megépítése (német érdek, a 
tranzit gondok elkerülésére és az európai gázközpont szerep 
megszerzésére);

•  A North Stream 2 gázvezeték megépítésének megakadályo-
zása (USA kezdeményezés, cél az EU és Oroszország meg-
gyengítése; US LNG);

•  Az Ukrajnán, a Testvériség vezetéken keresztül érkező orosz 
export leállítása 2019 végén, és a gázexport átirányítása a 
NS 2-be (orosz érdek, Ukrajna meggyengítésére és a német 
kapcsolat fejlesztésére);

•  a Déli Áramlat valamilyen feltámasztása (orosz és balkáni ér-
dek, Dél-Kelet Európa ellátásbiztonságának növelése).

Az Északi Áramlat 2 hatásai Európára
Az ÉÁ 2-t a már üzemelő ÉÁ 1 mellé fektetnék le, célja Németország 
és Nyugat-Európa gázellátásának megnövelése (55-ről 110 mrd m3-
re) úgy, hogy a közvetlen orosz-német kapcsolat miatt nincs tranzit 
probléma. Dél-Kelet Európa (a Balkán) ellátását vagy a meglévő, Uk-
rajnán át haladó Testvériség gázvezeték vagy egy új „Déli Áramlat” 
látná el.

Ha megépül az új ÉÁ 2, akkor Németország az EU vezető tran-
zit-államává és gázközpontjává válik. Ha leáll a Testvériség, az nem 
csak Ukrajnának, hanem a mi régiónknak (Kelet-Közép-Európa) is 
nagy veszteséget jelent. Ha Németországon keresztül kell orosz gázt 
importálnunk, az áremelkedéshez vezethet.

 

Az ÉÁ az oroszországi Vyborgot köti össze a német Greifswalddal, 
és így közvetlen gázszállítási kapcsolatot terem Orosz- és Németor-
szág között.

3. ábra. A globális LNG kereskedelem szerződés típusai a világ kü-
lönböző régióiban-országaiban, 2010 és 2014 (milliárd köbláb/nap)  

(Forrás: US DoE EIA)

4. ábra. Az Északi Áramlat gázvezeték nyomvonala 
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Kell-e Európának egy újabb gázvezeték?
Az EU gázfogyasztása az utóbbi időben csökkent, majd nőni kez-

dett. A gáz relatív szerepe a jövőben növekedhet. Az EU-ban ambici-
ózus célkitűzések vannak az alacsony CO2 kibocsátású energia-fel-
használásra, ezért jelentős szénerőmű-bezárásokkal, és a megújuló 
energia felfutásával számolhatunk. Más okokból, de több európai 
ország is nukleáris erőműveinek leállítására készül. Alacsony CO2 
kibocsátása miatt a földgáz lehet leginkább a leállított szenes és nuk-
leáris kapacitások helyettesítője, rugalmas működése miatt pedig a 
véletlenszerű működésű megújulók kiszabályozója. 

Mindebből következik, hogy még az energiahatékonyság intenzív 
fejlődése mellett is az EU gázkereslete a jövőben szinten marad, de 
inkább növekszik.

Egyéb kelet-európai gázvezeték-építési és LNG tervek 
Az elmúlt években a megbukott-leállított Nabucco, illetve Déli 

Áramlat helyettesítésére számos új vezetékterv merült föl. Ezek a 
vezeték tervek kisebb kapacitással és részben a meglévő vezetékek 
felhasználásával épülnének. Sajnos azonban a gyenge finanszírozá-
si háttér, illetve a magas költségek miatt évek óta nem történt sem-
milyen előrelépés ezekkel a vezetékekkel kapcsolatban. Tekintsük át, 
melyek ezek a vezeték tervek, és hogyan állnak.

•  Déli Áramlat: Moszkva arra vár, hogy a meghiúsult Déli Áram-
lat gázvezeték újraéledjen, szerb, magyar, osztrák részvétel-
lel, de kisebb kapacitással.

•  AGRI vezeték: Azerbajdzsán, Grúzia, Románia, Magyaror-
szág, nincs haladás.

•  Tesla vezeték: Törökország, Macedónia, Szerbia, Magyaror-
szág, nincs haladás.

•  Eastring vezeték: Bolgár-román-magyar-szlovák vezeték, 
nincs haladás.

•  BRUA vezeték: Bulgária, Románia, Magyarország, Ausztria 
vezeték, új terv, nincs eredmény.

Régiónkban számos LNG terminál építését tervezik. Ezek egy 
része késlekedik, így a horvát krk-i és a román constantai termi-

nál. Megépült viszont a lengyelországi Swinonjscie terminál, melyet 
2015-ben helyeztek üzembe és 4 mrd m3 kapacitással üzemel. Az 
Olaszországban tervezett két adriai (Trieszt (2020), Eagle (2018)) 
terminál várhatóan az adott határidőkre elkészül. 

Magyarország gázellátása
A hazai gázimport lehetőségek az alábbiak:

•  Keletről: Ukrajnán át orosz gáz;
•  Nyugatról: Ausztrián át nyugat-európai vagy orosz gáz;
• További vezeték-kapcsolatok: horvát, román, szlovák 

interkonnektor. Meg kell oldani a horvát és román inter-
konnektor kétirányúsítását az ellátásbiztonság növelése érde-
kében.

•  A jövőben: ÉÁ-on, Németországon keresztűl. 
Lehetséges szerződés típus: az oroszokkal hosszú-távú TOP 

(Take-or-Pay) szerződés. Vita folyik arról, hogy 2019 után kötünk-e 
még TOP szerződést a Gazprommal. A nyugati import alkalmi, spot-
piaci  szerződés lehet.

Hazai földgázellátás biztonsági kérdések
Felvetünk néhány kérdést, melyre a hazai gázellátás biztonságának 
érdekében a közeljövőben válaszolni kell.

•  Lehetséges, hogy Paks 2 építése miatt Paks 1-et egy időre le 
kell állítani, mert épül a dunai hűtővíz bevezetési és elvezetési 
csatorna. Ebben az esetben van-e elég gáz kapacitás a Paks 
1-et helyettesítő gázüzemű erőművek működtetésére? 

•  Beregdaróc: ha a Testvériség 2019-ben leáll, akkor mi lesz a 
hazai földgáz ellátással? Jön-e elég gáz nyugatról? Segít-e a 
szlovák interkonnektor?

•  Mi történik, ha a hazai fogyasztás nő, és a termelés lecsökken 
1 mrd m3 alá. Honnan lesz gázunk? Lesz-e gázhiány lesz Ma-
gyarországon 2020 után?

Összefoglalás: Magyarországon a 2020 utáni időszakra ellátás 
biztonsági kockázatok láthatók, de a helyzet megoldható. 

Dr. Molnár László 75 éves
Dr. Molnár László, Egyesületünk főtitkára, folyóiratunk „Ener-
giainformációk” rovatának vezetője mind a mai napig aktívan 
részt vesz az ETE és a hazai energetika szakmai munkájában, 
a Stratégiai és Szabályozási Szakosztály elnöke, továbbá az 
ETE Energetikai Tudományos Tanácsának is az elnöke. Ezen 
kívül évente 10-15 konferencián szerepel előadóként, tanít a 
Budapesti Műszaki Egyetemen és a Mérnöktovábbképzőn, 
valamint alkalmanként vállalati továbbképzési előadásokat is 
tart. Ezen túl számos szakmai fórumon is részt vesz, és hozzá-

szólásaival segíti a vitás 
kérdések megoldását.

Szabadidejében so-
kat sportol, úszik, teni-
szezik, és nagyon örül 
öt unokájának.

Dr. Molnár László 
75. születésnapja alkal-
mából gratulálunk, to-
vábbi tevékenységéhez 
jó erőt és egészséget 
kívánunk.

Szabó Benjamin 85 éves
Szerkesztő bizottságunk tagjaként az Energiagazdálkodás 
2011. évi 1. számában mutattuk be, 80. születésnapja alkalmá-
ból lapunk 2012. évi 4. számában rendhagyó módon, az uno-
kája számára tollba mondott, a békés együttélésre példát mu-
tató vallomásának a szemlélet rovatunkban való közzétételével 
gratuláltunk Szabó Benjáminnak, az ETE Szenior Energetikus 
Klubja vezetőjének, aki 1932. augusztus 20-án született Mező-
berényben, a törökdúlás után elnéptelenedett, majd az 1700-as 
években háromajkú nemzetiséggel betelepített, 1989-ben vá-

rosi rangot kapott alföldi 
nagyközségben. 

Most, a 85. születés-
napja alkalmából − az öt 
évvel ezelőtti lapszám-
ban közzétett vallomá-
sát olvasóinknak ajánl-
va − csak egyszerűen 
gratulálunk. A fiatalokat 
sokszor felülmúló aktivi-
tásához, jó erőt, egész-
séget kívánunk. 
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A gázipari számítások cikksorozat következő részének célja 
a gázkeveredés elméletének bemutatása, valamint az ehhez 
kapcsolódó mérnöki számítások levezetése. A gázkeveredé-
si számítások által meghatározhatjuk, hogy eltérő összetéte-
lű földgázok hálózati betáplálása esetén, mekkora lesz a gáz 
energiatartalma a keverést követően az egyes kiadási végpon-
tokban. 

Minden földgázmezőből kitermelt gázhoz egy adott összetétel, és 
ebből következően egy megadott hőérték tartozik. Akkor van szük-
ség földgáz keverő állomás létesítésére, ha egy adott területen nem 
kaphatnak különböző hőértékű földgázt a fogyasztók. A keverő állo-
máson a hőértéket beállítják egy adott értékre. 

Ahogy az 1. ábrán is látható, a keverő állomást úgy kell kialakítani, 
hogy minél többféle szabályozási feladat megoldható legyen vele. 
A cél, a fő gázáram energiatartalmának javítása, beállítása, besza-
bályozása egy megadott értékre. A Wobbe-szám vagy a hőérték (a 
pontos definíciót lásd. a cikksorozat korábbi részében) beállítása 
esetén viszont gond lehet a szabályozó szelephez kapcsolódó va-
lódi szabályozási kör kialakításával. A távvezetékeknél megszokott 
áramlási sebességek esetében a szabályozó szelep és a kevere-
dési szakasz végpontján lévő gázminőség mérő közötti táv meg-
tétele az áramló gáz számára idővel jár. Amikor visszacsatolásra 
kerül a sor, ez a holtidő labilitást okozhat a szabályozó körben. To-
vábbi probléma, hogy a Wobbe-szám mérése sem egy pillanatig 
tart. Megfelelő számítógépes szoftver alkalmazásával a szabályo-

zási kör stabilitása biztosítható. A szoftver folyamatosan számítja 
az áramlási sebességet, tárolja a mérési adatokat, ezáltal megoldja 
azokat a problémákat, amelyet a holtidők okoznak.

A szabályozási feltétel matematikai formában történő felírásá-
hoz három paraméterre vonatkozó mérlegegyenletet szükséges fel-
írni. A keveredési pontban is teljesülnie kell bizonyos feltételeknek:  

• be- és kilépő anyagáramok egyenlősége, (q) [m3/h]
• be- és kilépő gázáramok energiatartalmának az egyenlősé-

ge, (H) [kWh/m3]
• a Wobbe-szám meghatározásához a belépő, a kilépő és a 

kevert gázáram relatív sűrűségégének ismerete is szüksé-
ges, (d) [-]

Ezen paraméterekre a következő mérlegegyenletek írhatók fel:

q1 + q2 = q3

q1 · Ha1 + q2 · Ha2 = q3 · Ha3

 
q1 · d1 + q2 · d2 = q3 · d3 

Az alsó Wobbe-szám az alsó hőérték és a relatív sűrűség közötti 
összefüggés alapján írható fel a következő formában:

   

A keveredés szabályozásánál hasznos paraméter továbbá a fő- és 
szabályozott gázáram aránya, ezért fontos figyelembe venni ezt is 
az egyenletek felírásánál is:

A fő- és szabályozott gázáram aránya az alsó hőértékek különbsé-
géből is meghatározható:

 

Ha a q2 gázáram szabályozása az alsó hőérték szerint történik, 
akkor a szabályozási kritérium a következő egyenlet segítségével 
határozható meg:

 

Ha ismertek a fő- és a szabályozott gázáram paraméterei, akkor R 
segítségével a kevert gáz Wobbe-száma az alábbi egyenlet segít-
ségével meghatározható:

A gázkeveredés számítás szabályai a földgázszállításban
Szolyák Zsuzsanna

okl. olaj- és gázmérnök, PhD hallgató, szolyak.zsuzsanna@gmail.com

1. ábra. Földgázkeverő állomás vázlata
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W: Wobbe-szám mérés 
[kWh/m3] 

SG: Relatív sűrűség  mérés [ -] 

D: Sűrűség  mérés  [kg/m3] 

F: Térfogatáram mérés  [m3/h] 

P: Nyomás mérés  [bar] 

T: Hőmérsékletmérés [oC] 

2. ábra. Keverőkör vázlata
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A fenti képletek alkalmazása az alábbi mintapélda segítségével 
kerül bemutatásra. 

Mintapélda:
Adottak a következő paraméterek: 

• Fő gázáram gázának alsó hőértéke: 8,72 [kWh/m3]  
• Szabályozott gázáram gázának alsó hőértéke: 9,24 [kWh/m3] 

Mekkora lehet maximum a szabályozott gázáramok aránya ab-
ban az esetben, ha a kimenő gáz minősége 2H, valamint az alsó 
hőértéke 9,16 [kWh/m3] érték feletti lehet?

Ha a kevert gáz beállított alsó hőértéke 9,16 [kWh/m3] és a ke-
vert gázzal 9000 [m3/h] gázigény kielégítése valósul meg, akkor 
mekkora a szabályozott gázáram nagysága?

 

Mekkora a kevert gáz Wobbe-száma, ha a fő áram gázának 
Wobbe-száma 11,45 [kWh/m3] relatív sűrűsége 0,58, a szabályozott 
gázáram gázának Wobbe-száma 12,23 [kWh/m3], relatív sűrűsége 
0,57, és a fő és szabályozott gázáram aránya 0,18.

Irodalomjegyzék
[1]  Dr. Tihanyi László: Gázszállítás I., Egyetemi jegyzet, Miskolci 

Egyetem, 2004.
[2]  Tihanyi László, Zsuga János: Földgázszállító rendszerek tervezése 

és létesítése, Miskolc, 2012. ISBN 978-963-661-999-2 pp. 86-89.
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Hozzájárulás a virtuális erőmű 
épitéséhez: 
82,8 kW  

Energia hatékonysági beruházások folytatása a Continental 
Automative Hungary Kft-nél1

Dömök Ferenc                                                                     László Tamás
         energetikai mérnök, ferenc.domok@continental-corporation.com                       okl. bányamérnök; tamas_laszlo@chello.hu 

A Continental Automotive Hungary Kft. veszprémi telephelyén 
végrehajtott energiahatékonysági beruházások hét éve foly-
nak. Az előző hat évben végrehajtott energiahatékonysági be-
ruházásoknak köszönhetően 160 ezer m3 földgáz és 3,88 GWh 
villamos energia került megtakarításra, illetve 987 kW került 
bebankolásra a VEP programba. 2016. évben a vállalat lecserélte 
a hűtőberendezéseit és üzembe helyezte a távfelügyeleti rend-
szerét, amelynek segítségével a mindenkori termelési folyama-
tokhoz igazítottan alkalmazza az épület gépészeti berendezésit.  
A megvalósított fejlesztések eredményeként évi 915 MWh villa-
mos energia került megtakarításra.1

*
The energy efficient investments are introduced at the field of 
the above mentioned company at the last seven years. These 
investments all together at the first six years resulted saving of 
natural gas 160 thousand m3 and power 3,88 GWh, as well 987 
kW was banked in to the Virtual Power Station system.  At the 
last year the cooling system was changed and the distance con-
trol system was introduced, which is helping to use the heating-

1   A cikk a Virtuális Erőmű Program megbízásából készült.

cooling system following the technological process.  The in-
vestments resulted saving of electrical power is 915 MWh.

* * *
A Continental Automotive Magyarország Kft. veszprémi gyáregysé-
ge célul tűzte ki, hogy évente minimum 3%-kal csökkenti a vállalat 
fajlagos energia fogyasztását. A célkitűzés végrehajtását saját erő-
ből oldotta meg részben a dolgozók energiatudatosságának állandó 
fejlesztésével, részben energiahatékonysági beruházások megva-
lósításával, megfelelő prioritás alapján. Ezen tevékenység eredmé-
nyeképpen közel 160 ezer m3 földgáz és 3,88 GWh villamos ener-
gia került megtakarításra és 987 kW került bebankolásra a Virtuális 
Erőmű programba. A hatéves energiahatékonysági program folyta-
tásaként a vállalat új beruházásokat valósított meg, amelyekről az 
alábbiakban számolunk be. 

Technológiai hűtővíz rendszerhez kapcsolódó 
hagyományos folyadékhűtők cseréje adiabatikus 
evoporatív hűtőgépre
Az energiahatékonysági beruházás során két hűtőgép és a hoz-
zátartozó technológia cseréjére került sor. A csere előnye, hogy a 
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lényegesen kisebb teljesítmény mellett a külső hőmérséklet rugal-
masan lekövethető. Az energiatakarékossági és megtérülési számí-
tások végzésénél megbecsültük az évszakok során a külső hőmér-
séklet követéséből származó kihasználtság adta lehetőségeket. Így 
adiabatikus folyadékhűtő üzemét a nyári (2544 óra), téli (1872 óra) 
és az átmeneti (3744 óra) időszakra a kihasználtságok becslésével 
végeztük el. A számításaink az alábbi összefoglaló táblázat szerinti 
eredményeket hozták.

Az új technológia megvalósítása a Continental Automotive Hungary 
Kft.-nek 27,75 millió Ft. beruházási költségbe került. A 776 MWh/év 
villamosenergia-megtakarítás 25 Ft/kWh villamosenergia-áron szá-
molva  évi 19,4  millió Ft éves megtakarítást hozott, ami azt jelenti, 
hogy a befektetés mintegy 1,5 év alatt megtérült, ami az energeti-
kában kiváló eredmény.

Távfelügyeleti rendszer segítségével a mindenkori 
termelési folyamatokhoz igazított épületgépészeti 
berendezések üzemeltetése során elért villamosener-
gia-megtakarítás
A termelési területektől kapott információk alapján a hétvégi és 
munkaszüneti napokon az épületgépészeti igények rugalmasan 
kezelhetők otthoni távfelügyelettel. Az épületfelügyeleti rendszer 
részét képezi a villamos energia fogyasztások online mérése. A be-

rendezések lekapcsolása előtti és a lekapcsolás utáni villamosener-
gia-fogyasztás különbségének összege adja a villamosenergia- 
fogyasztás megtakarítását, ami 217,4 MWh/év. 

A fentebb ismertetett két fejlesztés megtakarításának összege: 
993,4 MWh/év.

Az energiatakarékosság eredményeinek bevitele a Virtuális 
Erőmű Program számításába
Az összegezett villamosenergia-megtakarítás 993,4 MWh.

A VEP szempontjából elfogadható villamos teljesítménycsökkenés: 

PVEP = QVE × η / τCS = 993,4 MWh × 50% : 6000 h = 82,8 kW 

ahol: 
PVEP – a VEP szempontjából értékelt villamos teljesítmény csök-
kenés, 
QVE – a teljesítmény számítás alapját képező hőenergia megtaka-
rítás, 
η – átlagos erőműi hatásfok 
τCS – erőműi éves csúcsidei üzemóraszám

Összegezve a Continental Automotive Hungary Kft.-nél meg-
valósított energiahatékonysági beruházások 82,8 kW értékkel 
járultak hozzá a Virtuális erőmű építéséhez.

 

Meglévő 
technológia Új technológia

Adatok
AQUACIAT 

POWER 1800  
serie LDH R 410 A

CABERO GCD-
SO99A2X4-4.4-72-N 
D (ZA) +AQUACIAT 
POWER 1800 serie 

LDH R 410 A

Elektromos 
teljesítmény (kW) 172 86

Villamos energia 
fogyasztás/év 
(MWh)

1404 628

Különbség/év 
(MWh) 776

Gratulálunk!

Dr. Kamarás Béla Egyesületünk tagját, 
a Pécsi csoport vezetőjét 

A Magyar Kapcsolt Energia Társaság
2017 évi közgyűlésén

HELLER LÁSZLÓ Díjban részesétette

Dr. Kamarás Béla 1961-ben 
a BME Hőerőgépész Ága-
zaton, 1967-ben Erőművi 
Energetikus szakmérnöki 
diplomát kapott. 1967-ben 
a Műszaki Doktori értekezé-
sében a kapcsolt energia-
gazdálkodás témakörében 
kidolgozta az elvételes-kon-
denzációs erőművekből tör-
ténő hőenergia szolgáltatás 
értékelését. 

Ezt követően Pécsett az 
erőműre meghatározta „a 
növekmény-arányos terhe-
léselosztás”-t, melynek ered-
ményeként a többlet 1 MW 
hőenergia kiadást abból a turbinából szolgáltatta, ahol a villamos 
teljesítmény csökkenés a legkisebb. Munkássága során közel 
100 publikációja jelent meg (konferenciák, cikkek, tanulmányok). 
A kitüntetéshez gratulálunk, további jó egészséget kívánunk.



57ENERGIAGAZDÁLKODÁS   58. évf. 2017. 4-5. szám

H Í R E K

Horn János: Életutak
EGY SOROZAT VÉGET ÉRT − Élt tizenöt évet (2002-2017)

Rendhagyó könyvismertető − felkérésre készített öninterjú

2017 októberében jelenik meg dr. Horn János gyémántokleve-
les olajmérnök szerkesztésében az életút sorozat 20. kötete.  
A kötetekben a bányászat, energetika, földtan, kohászat, kör-
nyezetvédelem akadémikusai (rendes – levelező – külső ta-
gok), egyetemek rektorai és egyetemi tanárok, a szakmák ko-
rábbi és jelenlegi elismert személyiségeinek – köztük igen sok 
energetikai szakember – életútja olvasható. Szerkesztőségünk 
a szerzőt kérte fel, hogy öninterjú formában ismertesse sikeres 
sorozatának előzményeit és megvalósításának történetét. 

Hogyan kezdődött?
Javaslatomra, Schalkhammer Antal (1946-2002) a bányász-szak-
szervezet elnöke, országgyűlési képviselő 2000. november 23-ára, 
a szakszervezet székházába, kötetlen beszélgetésre hívta meg a 
földtan, bányászat korábbi tizenöt vezetőjét, akik abban az évben 
ünnepelték 65-70-75-80 születésnapjukat. Nagy örömmel tapasz-
talta – számomra is meglepetés volt – hogy tizennégyen elfogadták 
a meghívást, a tizenötödik is köszönte a meghívást, de hosszú útra 
már egészségi állapota miatt nem tudott vállalkozni. A közel öt órán 
át tartó program protokolláris módon kezdődött, de a folytatásban, 
amikor az asztalon már csak folyékony nedű volt, akkor megkez-
dődött a kötetlen beszélgetés, ami során számtalan érdekes és 
talán soha nem hallott, de írásban bizonyára sohasem megjelent 
történet hangzott el. A legtöbb mondat így kezdődött: „Most már el-
mondhatom” vagy „Tudjátok meg az igazságot” stb.
A megvalósítás? 
Ez adta az ötletet – a programon, mint ötletgazda és szervező, én 
is részt vettem – hogy meg kellene szólítania szakmák korábbi első 
számú vezetőit. Megkerestem a szénbányászat több korábbi, első 
számú vezetőjét és ismertettem azt a tervemet, hogy a szénbányá-
szati vezetőinek kötetlen gondolatai betekintést nyújtsanak a szén-
bányászatunk eddigi történetébe, hátterébe, azokba a gazdasági 
és politikai hatásokba, amik az ágazat működését akár pozitív akár 
negatív irányba befolyásolták. Egy kivételével mindenki elfogadta a 
felkérést. A könyv kiadásához támogatókat kértem fel, tájékoztatva 
elképzelésemről. Szinte hihetetlen volt: majd minden megkeresett 
(tíz társaság és három magánszemély) azonnal válaszolt és meg-
kezdődhetett a munka, amelynek eredményeként 2002-ben megje-
lent, az „Egy szakma tündöklése és hanyatlása, 
avagy hogy látják a szénbányászat elmúlt ötven 
évét azok, akik művelték és irányították” címmel. 
A könyvben kilenc volt vállalati vezető minden 
változtatás nélküli visszaemlékezése volt olvas-
ható, 257 oldalon. Az ötszáz példányban megje-
lent könyv kereskedelmi forgalomba nem került, 
kiadását csak a nyomdai költség terhelte, senki 
semmilyen címen tiszteletdíjat nem kapott, én is 
támogattam anyagilag a kiadását. A támogatás 
összege olyan kedvező volt, hogy megjelenhetett 
2002-ben „A földtan és bányászat Kossuth −, Ál-
lami-, és Széchenyi díjasai”, majd a „Képeslap – 
Bányászat” c. könyvek is.
Ki volt a kiadó?

A könyv kiadója minden esetben a Bányász Kultúráért Alapítvány.
Hogyan történt a könyv terítése?
A „megszólalók” tíz, a támogatok öt-tíz tiszteletpéldányt kaptak.  
A további példányok elosztása: MTA-, Parlament-, szakmai egye-
temek-, és érintett városok könyvtárai, az MTA közel 50 tagja, a 
szakmai egyetemek tanszékvezetői – és tanszékei, a szakmai tár-
saságok vezetői, a szakmák nagy „öregjei” és jelenlegi vezetői.
...és a folytatás?
A fogadtatás számomra nagyon hízelgő volt, hiszen közel kétszáz 
gratulációt kaptam és ezekben szinte minden esetben benne sze-
repelt, hogy a nemcsak a földtan és bányászat további területeinek 
a vezetőit szólaltassam meg és több levélben azonnal felajánlották, 
hogy folytatás esetén természetesen anyagilag is támogatják a ki-
adást. Éltem a lehetőséggel és sorozatban jelentek meg az újabb 
kötetek, mind hasonló feltételek mellett. Már 2006-ban terveztem 
a sorozat befejező kötetét és ezt a szerkesztői előszóban meg is 
írtam. Ebben jelent meg Meskó Attila, az MTA rendes tagja, az MTA 
akkori főtitkára epilógusa (Minden könyvben megjelent ajánlás, amit 
az MTA tagjai és a szakma kiemelkedő személyiségei írtak). Az ed-
digi kötetek visszajelzése minden esetben meghaladta a kétszázat, 
de a 2006-os könyv után – amit záró kötetnek jeleztem – több mint 
háromszáz levelet és telefonhívást kaptam és szinte „követelték” 
a folytatást. Ezeknek ismételten nem tudtam ellent állni, de most 
már biztosan a sorozat utolsó kötete jelenik meg, aminek nyomdai 
munkái szeptemberben már megkezdődtek.
A könyvekben nemcsak – mint először gondoltam – a földtan 
és bányászat szakemberei életútja olvasható.
Valóban, ugyanis az energetika, környezetvédelem, kohászat szak-
embereinek életútja is  olvashatók a könyvekben. A 20 kötet után az 
oldalszám 6731, a megszólalok száma 205.
„Társadalmi munkában” és támogatóként végeztem a munkát, 
milyen elismerést kaptam?
Sok nagy megtiszteltetésben volt részem a teljesség igénye nélkül 
sorolom. Kétszer kaptam meg a „Magyarországi Rekorder” diplo-
mát, négy éven át – először 2011-ben – terjesztett fel az MTA X. 
osztálya + több osztály akadémikusa és külföldön élő magyar MTA 
tagok- „Akadémiai Újságíró díj”-ra. (Nem véletlen, hogy egyszer 
sem kaptam meg) Először 2011-ben terjesztettek fel, addig szinte 

minden évben három díjat adtak ki, 2011-ben csak 
egyet, ezért írásban kértem 2015-ben az MTA X. 
osztály minden tagját, hogy a jövőben ne terjesz-
szenek fel. De a legnagyobb elismerés, hogy min-
den könyv megjelenése után több száz elismerő, 
köszönő levelet kaptam, nemcsak itthonról, hanem 
külföldről is.
Egy utolsó kérdés: Hol olvashatók a könyvek?
Minden könyv a korábban közölt helyeken is olvas-
ható, de nagyon örülök annak, hogy a sorozat min-
den könyve felkerült a Széchenyi Könyvtár Magyar 
Elektronikus Könyvtárába (www.mek.oszk.hu).  
A Magyar Elektronikus Könyvtárban olvasható még  
a „Képeslap – Bányászat” és a „Kossuth- Állami és 
Széchenyi díjasai (1948-1999)” c. kötetek is.
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ESZK Jubileum 
Tizenöt évvel ezelőtt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem mérnök hallgatóinak egy csoportja egyetemi oktatóik se-
gítségével, az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület (ETE), 
a Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) és a Magyar Energeti-
kai Társaság (MET) támogatásával, egy új szervezet létrehozására 
vállalkozott, és 2002. október 17-én megalapították az Energetikai 
Szakkollégiumot (ESZK). Az elmúlt 15 év során számos mérföld-
követ tudhat maga mögött a Szakkollégium: külföldi konferenciák, 
üzemlátogatások és nívós nemzetközi elismerések tették színessé 
az együtt eltöltött időt. Rendezvényeikre minden félévben szakmai-
lag elismert előadókat hívnak meg a hallgatók körébe, folyamatosan 
lépést tartva a technikai fejlesztésekkel és gazdasági aktualitásokkal. 
Az ESZK a BME-n és országosan működő legelismertebb, legaktí-
vabb diák- és szakmai szervezetek egyike. Rendszeres programja-
ikon évi 2500 érdeklődő és szakmabeli vesz részt. A fő célkitűzés, 
hogy tagjaik, a következő mérnökgenerációk elméleti és gyakorlati 
szinten egyaránt hiteles, és a lehetőségekhez mérten teljes képpel 
rendelkezzenek e sokrétű és szerteágazó tudományterület múltjáról, 
jelenéről és a jövőbeni fejlődési lehetőségeiről. A folyamatos fejlődés 
eredménye többek között a Szakkollégium által gondozott Summer 
Academy on Energy nemzetközi nyári egyetem, valamint az Interna-
tional Youth Conference on Energy nemzetközi konferenciasorozat 
magas szakmai színvonalon történő lebonyolítása is.

A 2017-es év őszi félév kö-
zéppontjában a tizenöt éves ju-
bileum megünneplése áll. Egy 
zártkörű pártolói est keretében a 
volt és jelenlegi tagság ünnepel-
het együtt, idézheti fel a szebbnél 
szebb pillanatokat, emlékeket.

Egy nyilvános rendezvény 
keretein belül az érdeklődők 

részt vehetnek egy nagyszabású panelbeszélgetésen, melyen a 
Szakkollégiumot évek óta támogató ipari partnerek lesznek a fő-
szereplők. A 2017. november 2-án a BME IB028-as termében meg-
rendezésre kerülő program keretében az energiaszektor elkövetke-
zendő tizenöt évben várható fejlődésről hallhatnak a résztvevők. Az 
egyes vállalatok felsővezetői a rövid előadások során ismertetik a 
cég stratégiáját, jövőbeni fontos lépéseket, lehetőségeket. Az elő-
adások után egy moderátor által vezetett párbeszéd veszi kezdetét, 
melyben az iparág szereplői reflektálhatnak egymás előadására, 
illetve a kérdések során elhangzó válaszokra.

Tomasics Sára
Az Energetikai Szakkollégium tagja

IYCE’17
Az Energetikai Szakkollégium 2017 júniusában hatodik alkalommal 
rendezte meg a 2007-ben elrajtolt konferenciasorozatát, az Inter-
national Youth Conference on Energy-t (IYCE). A konferencia célja 
idén is az volt, hogy egy helyre gyűjtse a világ minden tájáról az 
energetikában kutatást végző hallgatókat és emellett nemzetközi 
publikációs lehetőséget biztosítson számukra. Nem szabad elmen-
ni a tény mellett, hogy a konferencia a magyar fiatalok számára is 
kiváló lehetőség nemzetközi kapcsolatok, barátságok kiépítésére, 

mások munkájának megismerésére. A konferencia támogatóinak 
hathatós közreműködésével a konferencia ismét remekül sikerült, a 
világ 29 országából 131 résztvevő érkezett Budapestre.

Idén a szervezők igyekez-
tek szélesíteni a palettát, így a 
szakmai program tekintetében 
a már megszokott plenáris, 
szóbeli és poszterszekció mel-
lett megrendezésre került egy 
panelbeszélgetés a nukleáris 
energetikáról és egy energetikai 
audittal, energiamenedzsment-

tel foglalkozó workshop is. A szakmai program részeként egy Young 
Professional Career Development Workshop került megszervezés-
re, melynek célja az volt, hogy a fiatal kutatók képet kaphassanak 
jövőbeni lehetőségeikről. Három előadás keretén belül az egyetemi 
doktori képzésről, non-profit szervezetekben való részvételről, illet-
ve multinacionális cégekben rejlő munkalehetőségekről hallhattak 
az érdeklődők. Az előadások végén a résztvevőknek lehetősége 
volt, hogy az előadóknak kerekasztal-beszélgetések formájában 
személyesen is feltegyék kérdéseiket.

 Június 24-én, a konferencia utolsó napján a résztvevők 
megtekinthették a Paksi Atomerőművet és a perkátai alállomást.  
A szakmai kirándulás résztvevőinek nem mindennapi élményben 
lehetett részük, az atomerőmű és a 400/120 kV-os alállomás be-
járása során, számos külföldi vendégnek ez volt az első ilyen ta-
pasztalata.

 A konferencia 
szakmai programját 
minden este szórakoz-
tató közösségi prog-
ramok egészítették ki, 
például a résztvevők 
bejárhatták Budapes-
tet egy városvetélkedő 

során, valamint megtapasztalhatták a város pezsgő éjszakai életét.
A konferencia létrejöttét az egyetemi kapcsolataink (BME GPK, 

BME VIK, BME NTI) mellett nemzetközi szervezetek (IEEE, AEE), 
korábbi szervezők, pártoló tagjaink, rendezvényszervező és céges 
partnereink segítették.
www.iyce-conf.org

Veres Dániel
Az Energetikai Szakkollégium tagja

Energetikai Szakkollégium Jubileum és IYCE’ 17
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Jubileumi emlékfélév 

Az Energetikai Szakkollégium 2017/2018-as tanév őszi féléves programterve 

2017. szeptember 14. LNG hatása a gázpiacra Szabó Gergely (MET Hungary Zrt.) 

2017. szeptember 21. Megújulók mint befektetési 
lehetőség? Gulyás Olivér (UniCredit Bank) 

2017. szeptember 22. Tatabányai biomasszaerőmű  
és hőtároló ÜZEMLÁTOGATÁS 

2017. szeptember 29. Kutatók éjszakája: 
Fiatal kutatók az energetikában Helyszín: BME V1 épület aulája 

2017. október 05. IoT az energetikában: a jelen 
forradalma, a jövő víziói Antal Lajos (Deloitte) 

2017. október 05. Bátaapáti Nemzeti 
Radioaktívhulladék-tároló ÜZEMLÁTOGATÁS 

2017. október 12. 
A rendszerirányítás változó 

szerepe a megújuló európai 
villamosenergia-rendszerben 

Előadó felkérés alatt 

2017. október 26. 
Energetikai innovációk és 

fejlesztések: 
középpontban a MOL 

Előadó felkérés alatt 

2017. november 02. 
Stratégia és jövőkép -  

Az energiaszektor következő 
 15 éve 

JUBILEUMI PANELBESZÉLGETÉS 

2017. november 09. Öregedéskezelés és leszerelés 
atomerőművekben 

Dr. Czifrus Szabolcs (BME-NTI) 
Rátkai Sándor Imre (MVM Paks) 

2017. november 09. Albertirsa Kimpián Aladárral ÜZEMLÁTOGATÁS 

2017. november 21. Dél-pesti szennyvíztelep ÜZEMLÁTOGATÁS 

2017. november 23. A budapesti kötöttpályás 
közlekedés fejlődése Előadó felkérés alatt 

 
Előadásaink helyszíne, időpontja: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Q épület BF12-es terem, 18:00 
Bővebb információ a www.eszk.org honlapon olvasható.  

A programváltozás jogát fenntartjuk. 
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Az MTA Energetikai Tudományos Bizottságának állásfoglalása
 a biztonságos villamosenergia-ellátásról 

Hazánk villamosenergia-ellátásának biztonságosnak, az energiának hozzá-
férhetőnek, megfizethetőnek és környezeti szempontból fenntarthatónak kell 
lennie. Az elkövetkező tizenöt év alatt a meglévő erőműpark beépített telje-
sítőképességének mintegy 3500 MW-os csökkenése várható a selejtezések 
miatt. Ennek, valamint a várható igénynövekedésnek a kompenzálására egy 
évtized alatt legalább mintegy 5300 MW új erőművet kell létesíteni, tizen-
öt év alatt pedig valamivel több mint 7000 MW-ot, ha a jelenlegi importot is 
teljes egészében ki akarnánk váltani. Ezt a kapacitásigényt részlegesen és 
átmenetileg, a meglévő atomerőművi blokkok leállításig, fedezi Paks II. 2400 
MW-os kapacitása, a fennmaradó különbözetet pedig új termelő kapacitások 
létesítésével, illetve az import növelésével lehet kielégíteni. Ebből kiindulva 
az MTA Műszaki Osztályának Energetikai Tudományos Bizottsága szüksé-
gesnek látta, hogy állást foglaljon és javaslatot tegyen a villamosenergia- 
kapacitások fejlesztésére. 

A keletkező erőművi kapacitás hiány kezelése során – a hazai kapacitá-
sok fejlesztése és az import célszerű aránya meghatározásánál – figyelembe 
kell venni az alábbiakat:

• A külföldön létesülő, időjárásfüggő megújuló erőművek (napenergia, 
szélenergia) jórészt kiszorították a nagyon jó hatásfokú, ottani ha-
gyományos erőműveket a saját piacaikról. Az így kialakult túlkínálat 
a hazai villamosenergia-import jelentős növekedését, egyes termelők 
piacvesztését eredményezte. A határkeresztező vezetékkapacitások 
növelése esetén az import- növekedés további hazai termelőket szo-
ríthat ki a piacról, így a kritikus helyzetekben jelenleg még elégséges 
hazai erőműkapacitás az ellátásbiztonság érdekében szükséges szint 
alá csökkenhet. Ugyanakkor számolni kell azzal, hogy kedvezőtlen 
időjárási körülmények esetén az importálható villamos energia 
mennyisége nagyon lecsökken és a hazai forrásokkal együtt sem 
lesz elegendő a fogyasztói igények kielégítésére. Ezért fel kell ké-
szülni az ilyen helyzetek kezelésére, és az ekkori igények kielégí-
téséhez szükséges nagyságú forrást kell tartani a rendszerben. 

• Az időjárásfüggő megújuló erőművek részarányának növekedésével 
várhatóan csak az atomerőmű tud majd alaperőmű üzemmódban ér-
tékesíteni, az egyéb erőművek csupán változó teljesítménnyel tudnak 
piacra lépni, illetve tartalékban állnak. A piacra termelő, vagy ilyen 
lehetőségre váró erőművek mellett a frekvenciamegtartó (korábban 
primer) és frekvencia visszaállítási (szekunder) tartalékok európai 
szabályoknak megfelelő nagysága mellett helyettesítő (tercier) tar-
talékokat is készenlétben kell tartani. 

• A jelenlegi árak a meglévő erőművek költségeit nem fedezik teljes 
mértékben. A csak az energiapiacra alapozó modell a meglévő ha-
gyományos erőművek egy részének üzemben tartását s majdani 
kiváltását nem teszi lehetővé. A támogatott, nem szabályozható meg-
újuló kapacitások létesítése is indokolja, hogy az ellátásbiztonság 
érdekében a hagyományos erőművek rendszerben maradjanak, s 
újak létesüljenek. Ezért az erőművek számára kiegészítő bevételt 
kell biztosítani. Ez a meglévő erőművek esetében valamilyen, 
az EU elvárásainak is megfelelő támogatási mechanizmussal, 
új források esetén létesítési pályázat kiírásával vagy egységes 
kapacitásfenntartási és -fejlesztési mechanizmussal lenne lehet-
séges. Az idő sürget, mivel bármilyen támogatási rendszer bevezeté-
se alapos, az EU szabályozásoknak megfelelő előkészítést, az Euró-
pai Bizottság általi jóváhagyást igényel, így tényleges alkalmazására 
csak több év múlva kerülhet sor. Meg kell előzni, hogy szabályozás 
hiányában a hazai energiapolitika beavatkozási lehetőség nélkül 
maradjon.

• Magyarországnak a megújuló energia felhasználására és az 
atomenergiára egyaránt szüksége van. Az erőműrendszer fejlesz-
tésében ezek egymás kiegészítői, nem pedig riválisai. A megújuló 

energiaforrások versenyképességének folyamatos javulása lehetővé 
teszi ezek intenzívebb fejlesztését. Az ország villamosenergia-igényét 
megújulókból azonban sem technikailag, sem a még nélkülözhetetlen 
támogatás terhei miatt nem lehet kielégíteni, de a helyi alkalmazások 
javíthatják a villamosenergia-ellátottságot. Az időjárásfüggő források 
a szabályozási, energiatárolási lehetőségektől függően integrálhatók 
a villamosenergia-rendszerbe. Ezt elősegíthetné a szivattyús energia-
tárolók létesítése, de az ezekre vonatkozó döntést komplex műszaki, 
gazdasági és környezetvédelmi vizsgálatoknak kell megalapozniuk.  
A biomassza erőművek közül az ipari, kommunális és mezőgazda-
sági hulladék, illetve gáztüzelésűek építése ösztönözhető, viszont 
a fatüzelésűeket inkább megszüntetni kellene. A hazai geotermikus 
források villamosenergia-termelésre történő alkalmazhatósága − 
alapvetően a hazai kutak jellemzően 100 °C alatti hőmérséklete mi-
att − korlátozott. Komplex műszaki, gazdasági és környezetvédelmi 
vizsgálatokkal megalapozott politikai döntés indokolt a vízerőművek 
jövője, újak létesítése ügyében. 

• A biztonságos ellátáshoz még a Paks II. Atomerőmű blokkjainak 
tervezett időpontokban történő üzembe helyezése esetén is szükség 
lesz rugalmas, kis kihasználású, piacra és tartalékként is értéke-
síthető erőművek építésére. A nagy egységteljesítmény következ-
tében a rendszerüzemeltető által lekötendő tartalékteljesítményeket 
is növelni kell. A tartalék részben fedezhető importtal. Ezt a le-
hetőségek és várható fogyasztói költségek figyelembevételével 
mérlegelni lehet, de a nemzeti szuverenitásból adódóan, s a vál-
sághelyzetekben várható piaci intervenciókra tekintettel, minél 
nagyobb hányadát hazai forrásból indokolt lekötni.

• A Paksi Atomerőmű működő blokkjainak a 2030-as években tör-
ténő leállása miatt új erőművek – jelen ismereteink szerint alap-
erőművek – építésére lesz szükség. A helyzet újraértékelése és az 
aktualizált prognózisok alapján erről dönteni 2022-25 között kell majd. 

Az erőmű-létesítés liberalizált energiapiacon nem feltétlenül az állam felada-
ta. Ugyanakkor az állam érdeke, hogy az erőműépítések iránya garantálja az 
ellátásbiztonságot és az ezt megvalósító rendszerösszetételt, továbbá bizto-
sítsa a villamos energia hozzáférhetőségét és megfizethetőségét a szociáli-
san hátrányos helyzetű fogyasztók számára is. 

Az állam érdeke az ellátásbiztonság garantálásához szükséges beavat-
kozási lehetőségek megteremtése, amelyre egy megfelelően szabályozott 
kapacitáspiac létrehozása adhat lehetőséget. 

Az állam a saját eszközeivel segítheti a szükséges új források várható 
piacra lépését, a kedvező befektetői magatartást ösztönző, stabil szabályo-
zással, a rendelkezésére álló pénzügyi eszközökkel (adók, támogatások), a 
jól követhető engedélyezési rendszerrel és az engedélyezési követelmények 
meghatározásával. Ez különösen a Paks II. kapacitását kiegészítő, tarta-
lékként támogató erőművek befektetők általi időben történő megvalósítása,  
illetve a nemzeti Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv teljesítése 
szempontjából lenne indokolt. Ezekkel összefüggésben az állam lehetősége 
és kötelessége az energiaellátás költségterheinek igazságos megosztása a 
piac szereplői között.

Az állam a támogatásra fordítható pénzeszközök megfelelő allokálásával 
– az EU-s szabályokkal összhangban – optimalizálhatja a kívánatos célok, 
elsősorban a megújulók alkalmazására vonatkozó vállalások teljesítéséhez 
szükséges pénzügyi ráfordításokat.

Az állam a piaci befektetőkkel azonos feltételrendszerben, mint tulajdo-
nos vagy résztulajdonos, piaci szereplőként is részt vehet az erőműépítés-
ben, ezzel az erőműrendszer összetételének közvetlen alakítójává válhat. 

Az Energetikai Bizottság javasolja, hogy az illetékesek mielőbb tűz-
zék napirendre a felvetett kérdések megvitatását és hozzák meg a meg-
felelő döntéseket.
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