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2018-ban kezdődhet a Paks II. építése
Öt hónapos intenzív tárgyalásokat követően 2014. december
9-én kedden reggel három, rendkívül jelentős szerződést írtak
alá a paksi erőmű bővítéséről. A szerződés aláírói az MVM Paks
II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. és az orosz Joint-Stock Company
Nizhny Novgorod Engineering Company Atomenergoproekt.
Aszódi Attila, a paksi atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos a keddi budapesti kormányszóvivői tájékoztatón számolt be arról, hogy az első úgynevezett
EPC-szerződés az erőmű tervezésének részleteit tisztázza, a
következő 12 év feladatait rögzíti. A második üzemeltetési-karbantartási szerződés, a harmadik üzemanyag szerződés.
A kormánybiztos hangsúlyozta, hogy az erőmű magyar tulajdonban marad, a teljes, 12,5 milliárd eurós keretbe a beruházás
minden körülmények között belefér. A finanszírozáshoz 10 milliárd euróval járul hozzá az orosz fél, a magyar kormány része
2,5 milliárd euró. A kormánybiztos kifejtette, hogy a 12,5 milliárd
eurós összeg kellő tartalékot tartalmaz, így abból valóban felépülhet a két új blokk.
Arra a kérdésre pedig, hogy nem jár-e úgy az atomerőmű
építése, mint a Déli Áramlat gázvezeték – vagyis hogy eláll tőle
az orosz fél – a kormánybiztos azt válaszolta, hogy többször
rákérdeztek és a szükséges összeg rendelkezésre áll. Ezen túlmenően is számos biztosítékot építettek be a szerződésbe.
A két, egyenként 1200 MWe névleges teljesítményű blokk
3. generációs nyomott vizes reaktorokat tartalmaz. Jelenleg a
világon épülő atomerőművek 80 százaléka ilyen és ez a technológia határozza meg az atomenergetikát 60-80 évre – ismertette
a technikai részleteket Aszódi Attila.
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A most aláírt megállapodások alapján januártól elkezdődhet
az orosz tervek magyar adaptációja. Az építés 2018-ban indulhat, majd az első blokk 2025-ben, a második pedig egy évvel
később indulhat. Az első fűtőanyag töltet költsége része a beruházásnak. A szerződések szerint a reaktor-szigetet az orosz
fél készíti, de a beruházás értékének 40 százalékát külső cégek
végzik. Ezek részvételére az uniós közbeszerzési szabályokat
alkalmazzák.
Arra a kérdésre, hogy a finanszírozási konstrukció nem minősül-e tiltott állami támogatásnak, Aszódi Attila nemmel válaszolt. Mint az EU-ban minden hasonló méretű beruházást ezt
is be kellett jelenteni az Európai Bizottságnak. Hivatalos válasz
azonban onnan még nem érkezett – tette hozzá a kormánybiztos. A fizetési megállapodást pedig még annak megkötése előtt
bemutatta Magyarország a bizottságnak. Az üzemanyag ellátásról pedig – szintén kötelező uniós előírás miatt – az Európai
Ellátási Ügynökséggel egyeztettek – tette hozzá.
Paks II-ről beszélt kedden az új budapesti orosz nagykövet is. Vlagyimir Szergejev a Magyar Hírlapnak nyilatkozva azt
mondta: az atomerőmű bővítésének előkészületei menetrend
szerint haladnak, meggyőződése szerint az új blokkok időre készen lesznek. Mindez a két országon múlik, független a geopolitikától, és reméli, független lesz Brüsszel bürokratáitól is.
Az orosz–magyar nukleáris energetikai megállapodást, a
paksi erőmű új blokkokkal történő bővítéséről szóló szerződést januárban írták alá Moszkvában, az építéshez szükséges orosz hitel felvételéről pedig júniusban döntött az Országgyűlés.
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TUDOMÁNY

A valósidejű optikai sebességmérés potenciálja az égőszabályozásban
Tóth Pál
vegyészmérnök PhD, toth.pal@uni-miskolc.hu

Eric G. Eddings
vegyészmérnök PhD, eric.eddings@utah.edu

Terry A. Ring
vegyészmérnök PhD, ring@chemeng.utah.edu

A fosszilis energiahordozók tüzeléssel való energetikai hasznosításának terén jelentkező trendek olyan új szabályozási és
monitorozási technológiák fejlesztését igénylik, melyekkel a
vizsgált tüzelési technológiáról gyorsan, nagy mennyiségű információ nyerhető. A digitális képalkotással és képelemzéssel
történő égőszabályozás kielégíti ezeket a feltételeket, de, viszonylag új módszerről lévén szó, a már létező technológiák
nem hasznosítják teljes mértékben a képek által tartalmazott információt. Egy megfelelően gyors videófelvételből kinyerhető a
vizsgált láng sebességére vonatkozó információ. E cikkben egy
olyan módszert mutatunk be, mely digitális képalkotáson alapul
és alkalmas a vizsgált láng sebességének mérésére valós időben, ipari környezetben.
*
New trends in the combustion of fossil fuels justify the need for
novel technologies, with which the combustion technology in
question can be harvested for much information in real time. Digital imaging and image processing are promising candidates as
the bases for such technologies, but, being fairly new methods,
have not yet been exploited to their full capabilities. A high-speed
digital recording of a flame contains information regarding the velocity and motion of the flame. In this paper we present a method
that is based on digital imaging and image processing and that
has the potential capability to extract flame velocity in real time,
while operating in an industrial environment.
***
A világ villamos energia termelésének közel 70%-a fosszilis energiahordozók hasznosításával történik (1), az Európai Unióban a
fosszilis energiahordozók energetikai hasznosításának pedig közel
90%-át teszi ki az égetéssel való hasznosítás (2). Napjainkban a jó
minőségű, könnyen elérhető fosszilis energiahordozó források kimerülése miatt jellemzővé vált a nagyobb mennyiségben kitermelhető,
de rosszabb minőségű tüzelőanyagok égetése. Emellett az egyre
szigorodó, szén-dioxid kibocsátással kapcsolatos környezetvédelmi
követelmények hatására egyre gyakoribb a meglévő tüzelőberendezésekben zöld tüzelőanyag, általában biomassza együttégetése
a fosszilis energiahordozóval. Az új, gyengébb minőségű, tüzeléstechnikailag potenciálisan problémás energiahordozók égetésének
térnyerése technikai és környezetvédelmi szempontokból is indokolja és igényli az égőszabályozási és lángmonitorozási technológiák
fejlesztését (3). A fosszilis energiahordozók égetésekor keletkező
ipari méretű lángok általában jelentős sugárzók a látható fény tartományában, ami lehetővé teszi az optikai információ hasznosítását a
rendszer szabályozásához.
A kommersz lángmonitorozási rendszerek általában optikai
pont- vagy vonalintegrált mérések segítségével gyűjtenek információt a vizsgált lángról. Az ilyen technológia többnyire egyetlen optikai
szenzort használ, megfelelő lencsékkel, gyűjtő-, szűrő-, és optikai
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kommunikációs rendszerekkel ellátva. A módszer általánosításaként
képzelhető el a szenzorok sokaságának mátrixát használó képalkotó diagnosztika. A képalkotó diagnosztikában a lencse feladata
fókuszált képet alkotni a szenzorok mátrixára vetítve. Amennyiben
az így kapott jelek mátrixa kvantizált, mind térben, mind a jel erősségét tekintve, a képalkotó technikát digitális képalkotásnak nevezzük.
Az adattárolás digitális képek formájában kényelmes eljárás, mivel
a képek könnyen mozgathatók platformok között, továbbá a képek
nagy sűrűségű információáramlást eredményeznek a vizsgált objektumról, amennyiben rendelkezésre áll megfelelő adatfeldolgozási
procedúra. Mindezek következtében az ezredforduló óta jelentősen
nőtt az érdeklődés a digitális képalkotáson alapuló égőszabályozási
eljárások iránt (4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13). A legtöbb esetben a
publikációk általános célja a vizsgált láng optimálása a láng intenzitása (5; 8; 9), pirometrikus hőmérsékletmérés (12; 13; 14; 15; 16), a
láng geometriája (6), lángstabilitás és villódzási frekvencia (17; 18;
16) vagy a láng spektruma (10; 18) alapján.
Az optikai diagnosztika e formájának előnyei világosak az ipari
lángok monitorozásának területén. A technológia biztos távolságból működtethető a nagy hőmérsékletű zónától és a mérések nem
intruzívak. A fentiekből látható, hogy a vizsgált lángok tulajdonságait az eddigiekben csak kvázistatikus módon vizsgálták e technikákkal. Más szóval, a felvételekből nyerhető tranziens információt
nem, vagy csak korlátozott mértékben hasznosították. A tranziens
információ kinyerése a lángok esetében, legegyszerűbb formában
az áramlási sebesség mérését jelenti, így ebben a cikkben a sebességmérés egyik lehetséges módját ismertetjük, mely módszer eleget
tesz a fenti követelményeknek, azaz nem intruzív, optikai módon történik és elég egyszerű és robusztus ahhoz, hogy ipari környezetben
is alkalmazható legyen.

Optikai áramlás velocimetria
(Optical Flow Velocimetry, OFV)
Az optikai áramlás egy általános fogalom, mely alatt a mozgó objektumokról készült fényképek gyors sorozatán látható, vetített
mozgást értjük. Az optikai áramlás számítását először a számítástechnika területén végezték – a kifejlesztett algoritmusok célja elsősorban a mozgás detektálása volt térfigyelő rendszerek felvételein.
Az optikai áramlás algoritmusok tehát egy videófelvétel szomszédos
képkockái közötti, látszólagos elmozdulást számítják ki. A két legismertebb algoritmus a Horn-Schunck (19) és Lucas-Kanade (20) algoritmusok. Az optikai áramlás számításának alapvető koncepciója
az intenzitás-állandósági kritérium:
l(x, y, t)=l(x + u,y + v,t + 1),
ahol I(x,y,t) az egyik képkocka intenzitása az {x,y} pixelen és t időben; u és v a látszólagos elmozdulás két (x és y irányú) komponensei és t+1 a t időt követő képkocka időpontja. Az optikai áramlás
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algoritmusok tehát az inverz problémát oldják meg, mely során {u,v}
számítható és a kapott {u,v} pár kielégíti az intenzitás-állandósági
kritériumot.
Az összetettebb, kifinomultabb optikai áramlás algoritmusok
nem csak az intenzitás-állandóságot tekintik mérvadónak, hanem a
gradiens-állandóság kritériumát is:
vl(x, y, t)=vl(x + u,y + v,t + 1).
A két kritériumot, egy harmadikkal, az {u,v} mezők simaságának
kritériumával együtt Brox és mtsai. (21) az alábbi formában egyesítették:
E(w) = Ed(w) + αEs(w)
Ed(w) = ∫Ω(|l(x + w)−l(x)|2 + γ|vl(x + w)−vl(x)|2)dx
Es(u, ν) = ∫Ωψ(|v3u|2 + |v3ν|2)dx
ahol w≡{u,v,1}T, x≡{x,y,t}T, v3≡{дx, дy, дx}T, Ω a kép egy kis, lokális
környezete, ψ egy konkáv súlyozási függvény, α és γ pedig szabad
paraméterek, melyek meghatározzák az intenzitás- és gradiens-állandósági kritériumok relatív fontosságát egymáshoz képest. Az algoritmus célja E(w) minimálása – a minimális E(w)-hez tartozó w
elmozdulásmező optimálisnak mondható a szabad paraméterekkel
meghatározott kombinált kritérium kielégítése szempontjából.
Az optikai áramlás algoritmusokkal lehetséges két, szomszédos
képkocka közötti látszólagos elmozdulás számítása. Ennek és a
két képkocka felvétele között eltelt időnek ismeretében számíthatóvá válik a látszólagos sebességmező is. Amennyiben az optikai
áramlást sebességmezők számítására használjuk, a módszert optikai áramlás velocimetriának (OFV) nevezzük. E cikkben az OFV
alkalmazhatóságát vizsgáljuk ipari támasztólángok valós idejű monitorozásához. Az 1. ábra demonstrálja az optikai áramlás használatát
látszólagos sebességmezők számítására.

1. ábra. Balról jobbra és fentről lefelé: Két, egymást követő képkocka
egy szénporlángról készített videófelvételből; a két képkocka szuperpozíciója zöld és piros színekkel és a számított elmozdulásmező
kék vektorokkal ábrázolva; a számított sebességmező magnitúdója,
m/s mértékegységben. A kék szín olyan területeket jelöl, ahol nem
állt elegendő információ rendelkezésre a sebesség számításához.
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Az OFV módszer validációja

A hagyományos sebességmérő optikai diagnosztikai eljárásokkal ellentétben az OFV esetében nem triviális, hogy a mért értékek milyen
fizikai jelentéssel rendelkeznek. A kapott sebesség értékek, röviden
összefoglalva, a képeken látható, látszólagos, vetített elmozdulást
mérik. Az elmozdulások látszólagosak, hiszen azokat befolyásolja
az ismert apertúra probléma (22) és vetítettek, hiszen az önmagában három dimenziós elmozdulásmezőt két dimenzióban, a keletkezett képen követünk. Másrészt, a keletkezett kép maga is egy
vetülete a láng luminanciájának, így az sem világos, hogy a láng
pontosan melyik részéről nyerünk információt.
A fentiek azt sugallják, hogy az OFV módszerrel kapott sebességértékek csak akkor lesznek fizikailag egyértelműek, ha a felvételek kielégítenek néhány követelményt:
1. A képalkotáshoz használt lencse perspektíva-torzítása minimális legyen, vagy a torzulás korrekciója szükséges az utófeldolgozásban,
2. A felvételek olyan irányból készüljenek, hogy azokon a láng
z-irányú (a lencse optikai tengelyére merőleges) elmozdulása minimális legyen; ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy láng
tengelyére merőleges irányból készülnek a képek,
3. A láng átlátszósága olyan legyen, ami lehetővé teszi a láng
középsíkjának leképezését,
4. A láng kellően turbulens legyen, azért, hogy a kapott képeken
az intenzitás gradiense (vl) ne legyen konstans, így követhető
legyen a képkockák között.
A validáció olyan folyamat, mely során egy hipotézis igazságtartalmát ellenőrizzük elérhető, megbízható adatokkal való összehasonlítás módján. A validált hipotézis összefoglalható a fenti négy pontban, a megbízható adatokat pedig két módon állítottuk elő.

OFV eredmények összehasonlítása PIV sebességekkel
A szemcsekép velocimetria (Particle Image Velocimetry, PIV) a nem
intruzív, optikai áramlási sebességmérés hagyományos módja.
A PIV-ben az áramló közegbe szilárd jelzőrészecskéket injektálnak,
majd az áramlást egy lézersíkkal megvilágítják. A lézerfényt a jelzőszemcsék szórják és a szórt fényt egy, a pulzált lézerrel szinkronizált kamera rögzíti. A felvétel sebessége elég gyors ahhoz, hogy a
képkockák között a megvilágított jelzőszemcsék mozgása követhető
legyen. A képeket tipikusan digitális keresztkorreláció segítségével
dolgozzák fel, ami a szemcsék két képkocka közötti elmozdulását
méri. Az általunk vizsgált kísérleti láng egy 120 kW teljesítményű
szénporláng volt, melyben a szénszemcséket használtuk jelzőszemcsékként. Mivel a jelzőszemcsék koncentrációját e módon nem
tudtuk közvetlenül befolyásolni, egy olyan keresztkorrelációs algoritmust választottunk a feldolgozás módjaként, melyet kis jelzőszemcse-koncentrációjú áramlások vizsgálatára javasolnak (23).
A 2. ábra a validációs kísérlet elrendezését mutatja. A kísérlettel
az volt a célunk, hogy a készített PIV és OFV felvételek időben a
lehető legközelebb szinkronizáltak legyenek, de a PIV képek készítéséhez használt pulzált Nd-YAG lézer villanásait az OFV felvételek
készítéséhez használt nagy sebességű kamera felvételein ne látszódjanak. Ezt egy programozható, digitális időzítőegység használatával értük el. A kísérlethez használt szénportüzelésű berendezés
további részletei megtalálhatók korábbi publikációkban (24).
A kísérletekhez két különböző típusú égőt használtunk, egy koaxiális, perdítés nélküli égőt és egy perdítőelemekkel rendelkező
égőt. A két különböző égő használata azért volt indokolt, mert segítségükkel tanulmányozható az OFV módszer pontossága a láng
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turbulenciájának függvényében – a perdítő égő ugyanis jóval turbulensebb lángot állított elő, mint a perdítés nélküli égő. A kísérletek
további részletei megtalálhatók másutt (24).
A 3. ábra a kapott PIV és OFV sebességprofilok összehasonlítását mutatja. Az első szembetűnő eredmény az OFV sebességek
nagyobb időbeli szórása. Mivel a két módszerrel ugyanazt az időtartamot rögzítettük, megállapítható, hogy az eltérő szórás az OFV
módszer sajátosságaiból fakad. A nagyobb szórás azt sugallja,
hogy az OFV sebességeket nagyobb mértékben befolyásolja a láng
z-irányú elmozdulása, mint a PIV mérésekkel kapott sebességeket.
Ez érthető, hiszen a PIV jó közelítéssel síkbeli módszer, míg az OFV
csak vetített képek készítésére alkalmas. A PIV síkbeliségét az adja,
hogy az információ csak a lézersík által megvilágított síkból származhat, a láng többi részét a PIV kamera nem látja.

A másik szembetűnő eredmény az OFV és PIV sebességek
közötti nagyobb eltérés a perdített láng esetében. Ez a fentiekhez
hasonlóan érthető, ha azt tekintjük, hogy a perdített láng z-irányú sebességkomponensei nagyobbak, mint a koaxiális lángé, így az OFV
sebességek kevésbé megbízhatók ebben az esetben.

Validáció lángképek szimulációjával

A validáció másik módjának a lángképek szimulációval történő előállítását választottuk. Fotórealisztikus képek kaphatók szimulált
hőmérséklet és koncentráció adatokból többek között Monte-Carlo
ray-tracing (25) segítségével. A szimulációk egy, a 4. ábrán látható geometriájú földgázlángot vizsgáltak. A szimulációk alapja az
Arches nevű, masszívan párhuzamos, véges térfogatos CFD kód
volt, melyjel a láng hőmérséklet-, sebesség- és koncentrációmezőinek számítása történt. A kapott hőmérséklet- és koncentrációmezőkből, a sugárzási törvények és ray-tracing segítségével számítottunk
virtuális fényképeket. Az így készült virtuális fényképek sorozatot
alkottak, így alkalmasak voltak az OFV módszerrel történő feldolgozásra. Az OFV módszerrel kapott látszólagos sebességeket végül
a szimuláció során számított sebességmezőkkel hasonlítottuk öszsze. A szimulált sebességmezők három dimenziósak voltak, így a
láng középsíkjában számított vetített sebességeket vetettük össze
az OFV sebességekkel. Az OFV sebességek eltérései a szimulált
sebességekhez képest az 5. ábrán láthatók.

2. ábra. A PIV-OFV validációs kísérlet összeállítása. A két kamera kis
szögben döntve volt egymáshoz képest, ami elhanyagolható hibát
okozott a kapott sebességvektorok irányában és nagyságában. A lézer a láng középsíkját világította meg. A kamerák időbeli szinkronizálása úgy történt, hogy az OFV felvételek készítéséhez használt nagy
sebességű kamera expozíciója elkerülje a lézer villanásait, de közelítőleg ugyanazt a pillanatot rögzítse. Ezt az tette lehetővé, hogy a lézer
villanásai nagyon rövid időtartamúak (5 ns) voltak. A teljes rendszert
egy programozható időzítőegység (PTU) irányította.
4. ábra. A szimulált láng geometriája és égőfejek elrendezése. A láng
fő része a központi sugar, melyet négy kisebb támasztóláng stabilizál.
A tüzelőanyag földgáz volt. A teljes szimulált térfogat 1m X 1m X 5m.

3. ábra. Az OFV és PIV sebességprofilok összehasonlítása a radiális
koordináta (r/d) mentén, különböző magasságokban (h). A mérések
két különböző típusú égővel történtek, egy koaxiális, lamináris égővel és egy perdített, turbulens lángot előállító égővel. A felső sor
mutatja a ko-axiális égővel készült eredményeket, az alsó pedig a
perdítő égővel készülteket. A hibasávok a szórást mutatják.
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5. ábra. A szimulált, ray-tracing-gel előállított lángkép és az OFV sebességek magnitúdójának relatív értéke a szimuláció során számított sebességek magnitúdójához képest. A kontúrok az eltérés mértékét mutatják. A 0 érték teljes megfelelést jelent, az 1 100% eltérést
a szimulált sebességekhez képest. Látható, hogy a hiba rendkívül
kicsi a láng azon részein, melyen a láng vastagsága egy kritikus
érték alatt maradt, míg a vastag zónákban 50% körüli.
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Az ábráról az látható, hogy az OFV sebességek elhanyagolható
hibával közelítették a valós (szimulált) lángsebességet a láng azon
részein, melyek vetített vastagsága egy kritikus értéken alul maradt,
míg a hiba 50 és 100% között volt olyan részeken, ahol a láng túl
vastagnak bizonyult. A jelenség magyarázata az, hogy a láng átlátszósága nem volt elegendő e helyeken ahhoz, hogy a virtuális fényképek kellő információt tartalmazzanak a láng középsíkjáról, így az
OFV sebességek lényegében a láng perifériájáról származtak, ahol
a sebességek jelentős mértékű z-irányú komponenst tartalmaztak.

Az OFV számítás sebessége és potenciálja ipari
alkalmazásokban

Az előző fejezetekből látszik, hogy bizonyos feltételek teljesülése
esetén az OFV sebességek jól közelítik a fizikai tartalommal bíró
lángsebességeket. Az is világos, hogy egy ipari láng sebességviszonyainak ismerete és valós idejű monitorozása hasznos információ lehet a folyamat energetikai és gazdaságossági optimálásának
szempontjából. A gyakorlati alkalmazhatóságot azonban befolyásolja három tényező:
1. Elég gyors-e a számítás ahhoz, hogy valós idejű információt
szolgáltasson a folyamatról így lehetővé téve a gyors beavatkozást?
2. Elég robusztus-e a hardver megvalósítása ahhoz, hogy elviselje az ipari környezetet?
3. Elég érzékeny-e a módszer ahhoz, hogy a folyamatban végbemenő gyors változásokat érzékelni tudja?
Az első kérdés megválaszolása viszonylag egyszerű. A számítási
sebesség felméréséhez az algoritmust ismételten futtattuk tipikus
képeken, tipikus beállításokkal. A vizsgált képhalmaz négy különböző videófelvételt tartalmazott, melyek a képek felbontásában különböztek leglényegesebben. A felbontás kb. 1, 0.5, 0.3 és 0.2 MPixel
volt a négy sorozat esetében, ebben a sorrendben. A sebesség értékeléséhez két különböző grafikus hardvert (GPU) használtunk, egy
NVidia GeForce GTX680 és egy GTX550 típusút, ezek mindegyike
kereskedelmi forgalomban kapható, 2014-ben középkategóriás grafikus kártyának számított. A 6. ábraáról látható, hogy a legnagyobb
felbontású képek esetében is sikerült elérni az 5 képkocka/másodperc feldolgozási sebességet, ami elegendő ahhoz, hogy a módszer
valós idejűnek tekinthető legyen. A sebesség jelentősen növekszik a
felbontás csökkenésével. Megjegyzésre érdemes, hogy egy tipikus
ipari kamera által készített képek felbontása 0.2-0.4 MPixel. A két
GPU között lényeges eltérés mutatkozott a számítási sebességet tekintve, de a lassabbik (GTX680) is elegendően gyorsnak bizonyult.

A második kérdés megválaszolásával expliciten nem foglalkoztunk. Feltételezhető, hogy az irodalomban található tanulmányok
nagy száma és a nagy érdeklődés a terület iránt azt jelenti, hogy
az ipari alkalmazhatóság megoldható a hardver tartósságának
szempontjából. A nagy hőmérsékletű berendezések által okozott
hőterhelés csökkenthető hűtés alkalmazásával vagy optikai kábelek
közbeiktatásával, miáltal a hőre érzékeny optoelektronikai technológia távolabb kerül a hőforrástól. Mivel nagyon kis apertúrák elegendőek megfelelő képek készítéséhez, nem valószínű, hogy az
apertúrák környezetének hűtése észlelhető mennyiségű hőt von el
az égetőberendezésből.
A harmadik kérdést egy előző publikációnkban megválaszoltuk
(24). Ebben az előző a cikkben azt vizsgáltuk, hogy az OFV eljárás milyen gyorsan reagál valós időben a vizsgált tüzelőberendezés mesterségesen előidézett üzemzavaraira. A munka tanulsága
az volt, hogy a hagyományos, gázkoncentráció-mérésen alapuló
szabályozókörökhöz képest az OFV módszer legalább két nagyságrenddel gyorsabban reagál. Az ily módon realizálható „szabályozórendszer” reakcióideje ms nagyságrendű.

Összefoglalás

Ebben a cikkben egy újszerű, digitális képalkotáson és optikai áramlás számításán alapuló lángdiagnosztikai módszer ipari alkalmazhatóságát vizsgáltuk égőszabályozási célokra. A bemutatott módszerrel,
bizonyos körülmények és feltételek teljesülésekor lehetséges a lángsebesség valós idejű mérése, ami felhasználható a monitorozott láng
szabályozására. Az optikai áramlás számításával kapott sebességeket összehasonlítottuk egy hagyományos módszer, a PIV használatával kapott sebességekkel és azt találtuk, hogy a vizsgált láng esetében
az optikai áramlás kielégítően közelíti a PIV sebességeket. További
validáció céljából szimulált lángképeken használtuk a módszert, így
lehetővé vált a kapott eredmények összevetése megbízható, nagy
felbontású, szimulált sebességadatokkal. Az összehasonlítás rávilágított a módszer geometriai korlátaira – a kapott sebességek csak optikailag vékony lángok esetében rendelkeztek könnyen értelmezhető
fizikai tartalommal. Összességében elmondható, hogy a bemutatott
módszer potenciálisan alkalmas valós idejű égőszabályozásra.
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Átadták a világ első kereskedelmi üzemű
tiszta szén technológiájú erőművét Kanadában
A világ első kereskedelmi üzemű széntüzelésű erőműve - ami képes befogni CO2 kibocsátását - hivatalosan is megkezdte üzemét néhány napja
Kanadában – mérföldkövet állítva a „tiszta szén” technológiában.
A Boundary Dam projekt Saskatchewan-ban célul tűzte, hogy befogjon és értékesítsen nagyjából 1 millió tonna CO2-ot évente – akár 90%át az egyik felújított blokkja kibocsátásának. A vásárló a Cenovus Energy
(Calgary), amely a komprimált gázt mélyen a föld alá vezeti, hogy nehezen kitermelhető olaj tartalékokat hozzon a felszínre. A nem értékesített
gázt az „Aquistore” használja fel, amely a CO2 folyékony formában történő
föld alatti tárolását vizsgáló független kutatási projekt. (az érdeklődőknek
készült az erőművet és a CCS technológiát bemutató videó: http://www.
saskpowerccs.com/tour/)
Ahogy Nature áprilisi cikke is megemlítette a CCS technológia nem lett
olcsóbb. A Boundary Dam felújításának költsége 1,3 mrd $ (kanadai) volt,
ami közel 280 mrd Ft-nak felel meg. Ebből 240 M $ (50 mrd Ft) állami támogatás volt, de a Sask Power – a tartomány egyedüli szolgáltatójaként –
reméli, hogy a hatóság az elkövetkezendő három éven keresztül 15,5%-os
villamos-energia áremelkedést biztosít. Remélik továbbá, hogy a műszaki
szakemberek megfelelő tapasztalatokat szereznek arról, hogyan lehet ezt
a technológiát alacsonyabb költséggel telepíteni.
A kanadai projekt csak az első abból a kívánatos több ezer tiszta szén
létesítményből, amelyekre szükség lesz 2050-re a jelentős emisszió csökkenéshez. (a széntüzelés egyedül 15 mrd t CO2 kibocsátást jelentett világszerte 2012-ben, ami a kibocsátás 43%-át tette ki). Jelenleg azonban a
világ még nagyon távol áll attól, hogy ezt megvalósítsa, mert a technológia
egyszerűen túl drága, és ez idáig nincs politikai akarat a fosszilis tüzelő-
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anyagok kibocsátás alapú megadóztatására, ami ösztönző lehetne a tiszta
szén technológia számára.
2009-ben az IEA publikálta a „100 nagy CCS projektet 2020-ra” tervet,
de 2013 júliusára a projektek meghiúsulása miatt ezt lecsökkentették 30-ra,
ami még így is ambiciózusnak látszik.
Valakinek azonban valahol el kezdenie. Nagyjából egy tucat millió
tonna nagyságrendben működő CCS projekt létezik – jellemzően földgáz
üzemekre települve – de a saskatchewani projekt az első, amely hálózatra
kapcsolt kereskedelmi céllal működő szénerőműként elsőként alkalmazza
ezt a technológiát. Az elsőség elsősorban annak köszönhető, hogy Mississippi állam Kemper megyéjében az idei átadással tervezett 3,5 millió
t/év tároló kapacitású új építésű fejlett szénerőmű átadása 2015-re tolódott.

A Sask Power Boundary Dam erőműve
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TUDOMÁNY

Egy finn fluidágyas elgázosító üzemeltetési tapasztalatai
Szűcs Tibor
energetikai mérnök, Msc, szucs@energia.bme.hu

Szabó Zádor
energetikai mérnök, Msc, szabo@energia.bme.hu

A 2013 februárjában átadott, a finn Vaskiluoto erőműhöz tartozó cirkulációs fluidágyas elgázosító a kb. másfél év alatt 7000 üzemórát
működött, ami során jelentős mennyiségű üzemviteli tapasztalat
gyűlt össze. A felhasznált tüzelőanyag biomassza, aminek a fajtája
és minősége viszont nincs megkötve, ami nagy segítséget jelent
a tüzelőanyag beszerzésének tervezésekor. A termelt szintézisgázt
egy már meglévő szénportüzelésű kazánban égetik el, amihez csak
minimális átalakításra, az új gázégők beépítésére volt szükség. A
névleges gőzparamétereket az átépítés után is gond nélkül tudták
tartani, továbbá javulást tapasztaltak az egyéb üzemviteli paraméterekben, például a füstgáz összetételben is. Egy ilyen elgázosító
hatékony eszköz lehetne a hazai biomassza felhasználására is.
*
The finnish CFB gasifier, belonging to the power plant Vaskiluoto
started its operation in February of 2013. During this one and a half
years it had been in operation for about 7000 hours, which provided
a significant amount of operational experience. The fuel is biomass,
but its type and quality is not defined, which is a great help for the
fuel supply. The produced syngas is combusted in an existing pulverized coal-fired boiler. It required only minor modifications, namely the fitting of the new gas burners. The nominal steam parameters
are easily met after the modification, and there are major improvements related to the other parameters, for example to the flue gas
emissions, too. A gasifier like this could be a great tool to utilise
hungarian biomass, too.
***
Jelenleg a világ legnagyobb biomassza elgázosítója, a Finnország nyugati partján, Vaasa városa mellett található Vaskiluoto erőmű 2-es blokkjának a része, aminek a tulajdonosa a Vaskiluodon Voima Oy. Beruházási költsége 40 millió euró volt (1. és 2. ábra).
A blokk beépített villamos teljesítménye 230 MWe, ami kiegészül 175
MWt távhő szolgáltatással.
A 140 MWt teljesítményű cirkulációs fluidágyas (CFB) elgázosító
üzemet a Valmet (korábban Metso) szállította. Az elgázosító névleges
teljesítménye kb. a teljes blokk 25%-át teszi ki. A tüzelőanyagként használt biomassza minden esetben válogatáson és szárításon esik át. Az
elgázosítóban termelt szintézis gázt a már létező szénporégős kazánban
tüzelik el (3. ábra).
A létesítés illeszkedik a szén felhasználás csökkentését kitűző finn
nemzeti tervbe, aminek fő célja a felhasznált szén jelentős részének kiváltása megújuló biomasszával, ezáltal a CO2 kibocsátás, valamint az
ahhoz kapcsolódó költségek csökkentése volt. Továbbá Finnország jelentős biomassza vagyonnal rendelkezik, aminek a felhasználása jóval
olcsóbb, mint az import széné. Ezen felül a szénpor tüzelésű kazán élettartama is növelhető ezáltal.
A fő üzemeltetési stratégia szerint a blokkszabályozást részterheléses időszakokban (pl. este) a tüzelőanyag keverék széntartalmának
csökkentésével érik el, és igyekeznek a biomassza kihasználást maximumon tartani, ameddig csak lehet. Ezzel a módszerrel a felhasznált
szén mennyisége 25-40%-kal csökkenthető.
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Tervezés és kivitelezés

A tulajdonos (Vaskiluodon Voima Oy) a tervezés során megvizsgálta a lehetőségét a régi szénpor égős kazán egy teljesen új CFB
kazánra, illetve egy biomassza és szén együtttüzelésére alkalmas porégős kazánra való lecserélésével is, de a legjobb megoldásnak az új CFB elgázosító és a régi kazán összekapcsolása bizonyult. Az új CFB kazánok technológiájukból adódóan nagyon jól
kezelik a változó minőségű tüzelőanyagokat, amihez jó hatásfok is
társul, valamint rengeteg üzemeltetési tapasztalat is rendelkezésre
áll. Ez a lehetőség végül a nagy beruházási költség miatt lett elvetve.
A biomassza- és szénporégős megoldás beruházási költsége jóval alacsonyabb lett volna, de csak nagyon jó minőségű (pl. pelletizált) biomaszszát lehetett volna benne tüzelni, ráadásul a tüzelőanyag-keveréknek
csak egy kis hányadát tehette volna ki. Ezzel szemben az elgázosító
szinte mindenféle biomasszát képes felhasználni, és mivel nagymértékben felhasználja a már meglévő kazánt, a beruházási költsége alacsonyabb, és az átépítés időtartama is rövidebb, mint a többi lehetőségé.

1. ábra. A Vaskiluoto erőmű
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2. ábra. Az erőmű látképe

A projekt kezdete előtt a Vaskiluodon Voima készített
egy CFD modellt a kazánról, amit a pályázók rendelkezésére bocsátott. A modell célja az új gázégők elhelyezésének
az optimalizálása volt, az ideális együtttüzelés érdekében,
valamint megadta a várható fali hőfluxusokat is.
A nyertes Valmet vállalta a kiszolgáló létesítmények
szállítását is, vagyis a tüzelőanyag válogatása, előkészítése és szárítása, a meglévő kazán módosítása és az kapcsolódó irányítástechnikai rendszer (a blokk eredeti irányítástechnikája is a Metso-tól származik) egy garantáltan jól
illeszkedő rendszert alkot.
A tervezés során az új gázégők kilépése kiemelt figyelmet kapott, hogy a kazán körül található membránfalakban
az elgőzölgés egyenletes maradhasson. A későbbi üzemeltetési tapasztalatok azt mutatják, hogy az elgőzölögető legalább annyira stabil, mint
az eredeti állapotnál volt.
A tüzelőanyag előkezelése során eltávolítják a túl nagy darabokat és
a vastartalmú fémeket. A gázosítás előtti szárítás mértékét úgy állítják
be, hogy az ne befolyásolja a kazán jelenlegi üzemelési paramétereit. A
szárító 73-85 °C-os glikol munkaközeggel dolgozik, és kb. 10 t/h nedvesség elpárologtatására képes.
Az elgázosítóban termelt szintézisgáz hőmérséklete kb. 700 °C,
elsősorban a szénhidrogén tartalom miatt, ami a szintézisgáz energiatartalmának akár a 20%-át is kiteheti. Azonban a gáz nem tartalmaz
nehéz szénhidrogéneket, így nem kell tartani a kátrány képződéstől.
Emiatt azonban nagyon jó minőségű szigetelésre van szükség a gázvezetékeken.

Üzemeltetés

A próbaüzem 2012. november 21-én kezdődött, és 2013. február
1-jén adták át a Vaskiluodon Voima Oy-nak, a kivitelezésre szerződött 20 hónapot nem lépték túl. Az építés során csak egy hétre kellett leállnia az átépített kazánnak az égők átalakítására, amit a nyári
4 hetes karbantartás kitolásával oldottak meg, így a termelés kiesés minimális volt. A szénégőket az eredeti állapotban hagyták, hogy szükség
esetén a régi szénportüzeléses módon is tudjanak üzemelni. Az új gáz-
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3. ábra

égőket a szénporégők alatt építették be.
Az elgázosító indítása is zökkenőmentes volt, a kezdeti sűrű újraindítások ellenére is. Nagy kihívást jelentett a gázégő megfigyelő rendszerének a kivitelezése, elsősorban a gázláng elkülönítése a körülötte
lévő szénlángtól.
A kereskedelmi üzem az átadást követően rögtön elkezdődött, majd
2013 áprilisában leállították a nyári szezonra. A piaci körülmények változása miatt nem érte meg az addig használt, az erőmű 100 km-es körzetéből származó fa alapú biomasszákat (pl. erdészeti fahulladék, fatönk,
fűrészpor, fakéreg, tőzeg) távfűtés nélkül, kizárólag elektromos áram
termelésre használni.
Az elgázosítót 2013 októberében indították újra, és azóta üzemel,
2014 áprilisáig összesen 7000 órát teljesítettek. A leállásokra stratégiai,
és nem technológiai okok miatt volt szükség. Az elgázosító rendelkezésre állása a 2013 tavaszán 97% volt, ami 2013 őszére néhány kezdeti
probléma megoldása után még nagyobb lett.
Összesen hatszor voltak kénytelenek üzemhiba miatt leállni, amik viszont nem akadályozták a kazán működését, a termelésben nem történt
kiesés. A kazán teljesítménye nem csökkent az átállás miatt, az együtttüzeléssel gond nélkül elérték a névleges túlhevítési hőmérsékletet maximális szintézisgáz részaránnyal is. Ez egy fontos szempont volt a tervezés során, nagy hangsúlyt fektettek a keletkező gázok elemzésére és a
kiszolgáló létesítmények méretezésére.
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Kibocsátás

A tervezés során egyedül a CO2 kibocsátás csökkenését várták, viszont
a tapasztalatok azt mutatják, hogy a szintézisgáz arány növelésével az
NO2 kibocsátás is csökken, kb. 350 mg/m3-re.
A füstgáz CO tartalma nem változott az eredeti állapothoz képest.
A szintézisgáz elemi összetételéből következően a kazánba kerülő
kén mennyisége is csökkent, ezzel arányosan lett kisebb az SO2 kibocsátás is. Azonban az ezzel magyarázhatónál nagyobb mértékű csökkenést tapasztaltak, ami a biomassza alapú szintézisgáz nátrium, kalcium
és kálium tartalmához köthető.

Irányítástechnika

Fontos szempont volt az elgázosító minél magasabb szintű integrálása a
már létező irányítástechnikai rendszerbe. Alap esetben a szintézisgáz mindig névleges terhelésen megy, és a szabályozás a szénnel történik, de lehetőség van az elgázosítón keresztül kiigazító szabályozásra is. A tapasztalatok szerint az elgázosító válaszideje jobb, mint a szén őrlőmalmoké.
A megfelelő üzemállapot kialakításában fontos szerepe van a levegőrendszer szabályozásának is, hiszen a gázégők a kazán többi részével (a
szénporégőkkel és az utánégetőkkel) közös levegőrendszert használnak.
Az ezekbe vezetett megfelelő mennyiségű levegő a stabil üzem kulcsa.
A sok kiszolgáló létesítmény és az elgázosító nagyfokú automatizáltsággal rendelkezik, ezért a személyzetet nem kellett bővíteni, a főoperátor kézben tud tartani mindent. Az automatizáltságnak köszönhetően
operátori szemmel az elgázosító üzem csak még egy tüzelőanyag-áramot jelent, ami kivált egy szénpor malmot.

Korrózió

A fa alapú biomasszák összetétele miatt fennáll a forró környezetben
történő alkáli-kloridos korrózió lehetősége, ezért az üzembe helyezés
előtt a Valmet készített egy tanulmányt a különböző tüzelőanyagokhoz
tartozó biztonságos üzemeltetési tartományok meghatározására. Az
eredmények validálására 2013 tavaszán végeztek egy korrózió mérési
sorozatot az üzemelő kazánon. 50%-os szintézisgáz részaránynál se
találtak korrózióra utaló jeleket. További cél, hogy a kazán hosszú távon
képes legyen csak biomasszával üzemelni, ami azonban még sok tesztelést igényel. A nagyobb szintézisgáz részaránynál előforduló korrózió
vizsgálatára 2014 őszén végeztek méréseket.

Üzembiztonság

Már maga a szárított biomassza kezelése is fokozott elővigyázatosságot
követel, amit csak fokoz a kb. 1000 m3-nyi éghető gáz jelenléte. Ezért az
egész tüzelőanyag előkészítő alrendszer komoly tűzvédelmi hálózattal
és robbanás elvezető panelekkel van felszerelve, amiknek köszönhetően tűzeset még nem történt.
Az elgázosító kb. 20 mbar-os túlnyomással üzemel. A gyúlékony és
mérgező gázok kitörésének elkerülése miatt gáztömörre építették az
egész létesítményt, amit rendszeresen ellenőriznek. Mindenhol, ahol
fennáll a gázszivárgás lehetősége CO érzékelőket helyeztek el, valamint
az elgázosító egész területe részben, vagy teljesen nyílt területen található a megfelelő szellőzés miatt.
Továbbá, az elgázosító tartalmaz vészégőket is, amik akkor lépnek
működésbe, amikor a kazán gázégői kiesnek. Célja a fel nem használt
szintézisgáz elfáklyázása. A biztonságtechnikai rendszer az IEC 61511
szabvány szerint készült.

Összegzés

Több, mint egy éves működése során a Vaskiluoto felújított blokkja megmutatta, hogy a fluidágyas elgázosítás egy jól megbízható technológia
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biomassza együtttüzelésre. Az elgázosító jól összeilleszthető volt a már
meglévő kazánnal, egyedül az új gázégők beépítésére volt szükség, így
az átépítés miatti kiesés elhanyagolható volt. A blokk rendelkezésre állása és üzembiztonsága is megfelelő, valamint gazdaságilag is felveszi a
versenyt a fosszilis alapú blokkokkal, amit a környezetterhelés-csökkenésből adódó előnyök csak javítanak.
A felépített tüzelőanyag szárító jó befektetésnek bizonyult, az elfogadott szint alatt tartja a tüzelőanyag nedvességtartalmát esős időszakban
is, ami jelentősen javítja a blokk rendelkezésre állását.
Az elgázosítóban lehetőség van változó minőségű és összetételű
tüzelőanyag hasznosítására, ami jelentősen bővíti a potenciális beszállítók számát. Ez növeli az ellátásbiztonságot, és a tüzelőanyag árát is
alacsonyan tartja.
Ezen felül az átalakított, szenet és szintézisgázt együtt tüzelő kazán
SO2 és CO2 kibocsátása jelentősen, valamint az NOx kibocsátása is kis
mértékben csökkent az eredeti értékekhez képest.

Hazai helyzet

Magyarországon, a világ többi részéhez hasonlóan központi téma
a megújuló energiaforrások felhasználása. Azonban a sok helyen népszerű szél-, nap-, és vízenergia felhasználásnak hazánkban nincs komoly realitása, egyszerűen a földrajzi helyzetünk miatt.
A valós potenciál a biomassza tüzelésben lehet, hiszen ugyancsak a földrajzi helyzetünkből adódóan nagy területű és jó minőségű termőföldekkel
rendelkezünk, amelyeken már hagyományos mezőgazdasági termelés
mellett is hatalmas mennyiségű eltüzelhető biohulladék keletkezik, ami
tovább fokozható lenne speciális energiaültetvények telepítésével.
A hazai erőműparkban több olyan régi blokk található, amik könnyen
kiegészíthetően lennének egy elgázosítóval a finn példa alapján. Ezzel,
és néhány egyszerűbb átalakítással és javítással (pl. a gőzoldalon) egy
köztes megoldást érhetnénk el a teljesen új erőművek költséges telepítése és a régi, rossz hatásfokú blokkok használata között. Hosszú évekre biztosítható lenne az erőműveink versenyképessége akár az európai
piacon is.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszékén folyamatosan folynak fluidizációs
tüzeléshez kapcsolódó kutatások. A tanszék rendelkezik egy kísérleti
berendezéssel, amely üzemeltethető cirkulációs és buborékos üzemmódban is. A berendezés korszerű mérés- és irányítástechnikával van
felszerelve, többek között füstgáz elemzővel, frekvenciaváltóval és nagy
teljesítményű PXI vezérlőegységgel, amik segítségével különböző szabályozási algoritmusok is tesztelhetők. Jelenleg különböző alternatív tüzelőanyagokat vizsgálunk, amiknek a hatékony tüzelése lehetetlen lenne
egyéb tüzelési technológiával. A berendezés nagy előnye a modularitása, könnyen átalakítható az aktuális projekt igényeinek megfelelően.
Jövőbeli terveink között szerepel elgázosítási technológiák kutatása is.

Források
[1] Juhani Isaksson, Matti Tiilikkka: Operating Experience with the
World’s Largest Biomass Gasifier, Report from Vaskiluoto, Modern Power Systems, 2014 Augusztus 1
[2] http://biomassmagazine.com/articles/8722/metso-revealsworlds-largest-biomass-gasifier-financial-results
[3] http://www.valmet.com/en/products/energy.nsf/WebWID/WTB131030-2257B-D4FD2?OpenDocument#.VHWC3ouG-7M
[4] http://metso.com/news/newsdocuments.nsf/web3newsdoc/49
50FCC1037AC5A2C2257B2B003E89E8?OpenDocument&ch
=ChMetsoPaperWebEng#.VHWFM4uG-7N
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Hazai szénbázisok bevonása az energiatermelésbe
megújuló források felhasználásával
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okl. kémia-fizika tanár, CSc, habil, enviro-pharm@chello.hu

Raisz Dávid
okl. villamosmérnök, PhD, enviro-pharm@chello.hu

A bemutatásra kerülő szén-dioxid felhasználó rendszer 10,5 MW
energia felhasználásával 52% hatásfokú (16.8% elektromos,
28.9% termikus és 7.3% oxigén termelés). A rendszer alkalmas
szén erőművek szén-dioxid kibocsátásának megszüntetésére,
de megújuló energiák esetében is 2 perc alatt üzemképessé tehető. Ez nagy segítség a villamos irányító rendszer energia tárolójaként. A másodlagos energia hordozójaként metil-alkoholt
állít elő. Segítségével a CCS technológiák oxigén előállítására
és a szén-dioxid kezelésére nincs energia felhasználás. Mikrogrid rendszerekben alkalmazva jelentősen csökken a gázturbinák nitrogen-dioxid kibocsátása, valamint az energia szállítási
veszteség.
*
The presented carbon dioxide capture system has 10.5 MW
rating and its overall energy efficiency is 52% (16.8% electric,
28.9% thermal and 7.3% in oxygen production). The system
ready for coal-fired power plants, but process can be started
within 2 minutes so that it can be used also for providing secondary control reserve for the power grid, allowing the extended application of renewable energy plants. Thus the volatile and
weather-dependent generation of renewable sources (like wind
or PV) will be available for the power system in a balanced and
predictable way. The secondary energy holder is liquid methanol. Further benefits can be realised if the energy storage system is placed at a plant using CCS technology, since carbon
dioxide condensation and transport can be saved. Mechanical
energy is not needed for the use of CCS technology for the production of oxygen, because our system has provided it. With
this system we will reduced the fuel oil and gas application in
the energy sector and parallel reduced the carbon dioxide and
nitrogen oxide emissions.
***

Megoldandó probléma
A fosszilis energia hordozók energetikai felhasználása jelentős szén-dioxid felhasználással jár. BUDAY GÁBOR [1], jellemző
tüzelőanyag típusok felhasználásához köti a szennyezőanyagkibocsátásokat (1000 MW-os teljesítmény, évi 6600 órás kihasználtság mellett (6.600 GWh villamos energia termelése esetén). Ebből kiemeljük az adataiból számítható szén-dioxid fajlagos emiszsziókat (1. táblázat).
1. táblázat. Villamos energiatermelési fajlagos szén-dioxid emisszió
eltérő alapanyagokhoz
Jellemző
anyag

Szénerőmű

Ligniterőmű

Olaj
erőmű

Földgáz
erőmű

Fajlagos CO2
emisszió, kg/MWh

787

1000

681

333
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Atomerőmű

Az EU szabályozás (IPCC 2006 guidelines [2]) már a termikus energiatermelési fajlagos szén-dioxid emisszió eltérő alapanyagokhoz
készült, melyeket a 2. táblázatban mutatunk be.
2. táblázat. Termikus energiatermelési fajlagos szén-dioxid emisszió
EU normái eltérő alap-anyagokhoz
Tüzelőanyag

CO2 emissziós faktor,
(kg/GJ)

CO2 emissziós faktor,
(kg/MWh)

94,6

340, 6

Barnaszén

101, 0

363,6

Tüzelőolaj

77,4

278,6

Egyéb olajok

74,1

266,8

Gáz

56,1

202,0

Kőszén

Az alapanyagra és az erőmű funkciójának hatékonysága valójában
az 1 MWh termikus energia termelésre jutó szén-dioxid kibocsátással jellemezhető. A két táblázat összevetéséből látható, hogy
erőteljesen csökkentenünk kell a szén-dioxid kibocsátást és a korrekt számításokhoz az alapanyag kitermelésére és szállítására jutó
környezetterhelések is figyelembe veendők. A fentiekre jelentette
ki Brüsszel, 2008. május 8-án Brüsszelben Chris Davies [3] EPképviselő, a téma parlamenti jelentéstevője, hogy a jövőben nem
engedélyezné a széndioxid megkötése és tárolása (CCS) nélkül
új szénerőművek üzembeállítását. Szerint hasztalan a megújuló
energiára fordított sok adó euró, ha nem teszik kötelezővé belátható időn belül az új technológiát a széndioxidot kibocsátó erőművek
esetében. A jelentéstervezet szerint minden újabb üzembe állított
szénerőmű 2000 szélturbina által elért széndioxid-kibocsátás csökkenést tesz semmivé. Erre a kérdésre munkánk energiatárolással
foglalkozó részében visszatérünk.
Miközben a közhangulat és bizonyos befektetői körök befolyásolása céljából a szén-dioxid kibocsá-tás megszüntetéséért komoly küzdelem folyik, a szintén erőteljes környezetterhelést jelentő
nitro-gén-oxid kibocsátása mintha hidegen hagyná a fejlesztések
tervezőit.
A szokványos fosszilis tüzelőanyagokkal működő erőművek
égésterében levegő alkalmazásával történik a tüzelés. Ennek eredménye a füstgázokban a jelentős nitrogén-oxid tartalom. Ebből a
cse-kélyebb mennyiségű dinitrogén-oxid GHG fajlagos mutatója 314,
légköri tartózkodási ideje 120 év. A nitrogén-dioxidok asztmát és
krónikus légúti megbetegedést okoznak. Katalitikus redukciós eljárások alkalmazása esetén a fajlagos kibocsátás 5,5 tonna/MWév,
ha nem használjuk, akkor 17,2 tonna/MWév. Ezért is érdemes megnézni az European Environment Agency (EEA)[4] nitogén-oxidokra
vonatkozó határértékeit is (3. táblázat).
A táblázat adataiból jól látszik, hogy a levegő, mint égést tápláló közeg alkalmazása rendkívül megnöveli a határérték feletti NOx
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3. táblázat. Termikus energiatermelési fajlagos nitrogén-oxid emisszió
eltérő alapanyagokhoz
Tüzelőanyag

NOx emissziós faktor,
(g/GJ)

NOx emissziós faktor,
(g/MWh)

Kőszén

292

1051

Barnaszén

183

659

Tüzelőolaj

195

702

Egyéb olajok

129

464

Gáz

93,3

336

kibocsátást, ugyanakkor jelenléte drasztikusan lecsökkenti a füstgázban a szén-dioxid koncentrációt (nem a mennyiséget!) és ezzel költségessé teszi a füstgáz szén-dioxid tartalmának kinyerését.
A lánghőmérséklet és az NOx koncentráció közötti összefüggés is
nyilvánvaló.

Tiszta szén technológia

Döntően a fenti két kibocsátás csökkentési igénye vezetett a CCS
technológia fejlesztéséhez. A „CCS” kifejezés az angol mozaik szó
Carbon Capture and Sequestation, ami a széndioxid leválasz-tását
és földalatti elhelyezését jelenti, a módszert az olajipar már korábban is használta. A ma kísérletbe vont technológiák 80-100 euro
költséget jelentenek tonnánként.
A problémát Schweizer Ferenc [5] atomenergia alkalmazásával
látja megoldhatónak, hiszen „egy 1000 MW-os korszerű szénerőmű
7000 t szenet fogyaszt naponta, évi kibocsátása: 6 500 000 t CO2,
4500 t NOx, 900 t SO2, 400 t nehézfém (As, V, Cd, Pb). A hazai
erőművek 2001-ben mintegy 12,037 millió tonna szén-dioxidot bocsátottak ki. Ezzel szemben egy 1000 MW-os korszerű atomerőmű
naponta 80 kg uránt használ fel, és az éves üzemanyag-szükséglet
egyszeri beszállítással megoldható. A nukleáris üzemanyag, mint
nagy energiasűrűségű energiaforrás, könnyen készletezhető. Figyelemmel az atomerőművek lassú alkalmazkodását a terhelések
megváltozására, további költségeket vennénk magunkra a völgy és
mélyvölgy időszakú fölös energia elhelyezésével. Önmagában tehát ez nem a járható út.
Erre utalhat Hugyecz Attila [6] is tanulmányában, ahol kifejti,
hogy a széntüzelésű erőművek fejlesztései a hatásfok javítására,
valamint rugalmas üzemvitel biztosítására, a minimális/maximális
terhelésarány csökkentésére, a terhelésváltoztatási sebesség növelésére irányul. Ez azért rendkívül fontos hazánk számára, mert
a széntüzelésű erőművek akkor jelenthetnek nagy előnyt a hazai
villamosenergia-rendszerben, ha képesek menetrendtartó erőműként üzemelni. Közreadja 2009-ben, hogy a menetrendtartó gáztüzelésű erőműveinkből 2173 MW szűnik meg, ezek helyettesítésére
menetrendtartó erőmű szükséges. Ez lehet földgázra épülő erőmű,
valamint modern (menetrendtartásra képes) széntüzelésű erőmű is.
Vizsgáljuk meg, hogy a régóta használt villamos irányítási rendszer működésében milyen nehézségek vannak [7]. Meghatározó
jellemzői:
● A rendszerszabályozási feladatokat jelenleg más funkcióra,
állandó terhelésű „alapüzemre” épített 30-40 éves erőművek
látják el.
● A rendszerszabályozási feladatok ellátását jelenleg főként a
részterheléssel üzemelő gáztüzelésű egységek vállalják.
● A rendszer „merevsége” növekedett a bekövetkezett változások miatt is: a piacnyitás és a megújuló energiát használó, kötelező átvétel alá eső termelés részarányának növekedése.
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● A magyar villamos energiarendszerből hagyományosan hiányzik a modern szabályozó kapacitás a megfelelő rugalmassággal és a szükséges terhelésváltási sebességekkel.
● Az éjszakai terhelési minimumok is nehezen kezelhetők.
Ennek következtében a rendszer minden nagyobb termelő
blokkját – gazdaságilag indokolatlanul és a piaci szándékokkal ellentétesen – rendszeresen vissza kell terhelni. Példaként említhető, hogy a Paksi Atomerőmű 2009 első negyedében 44 alkalommal került visszaterhelésre.
● Megkerülhetetlen előfeltételt jelent a rendszerrugalmasság
megteremtése a megújuló energia hasznosítás sokak által
remélt további növekedéséhez.
Ennek megfelelően a megoldásnak az alábbi feltételrendszer kielégítésére kell törekednie [7]:
● A hatékony támogató rendszer biztosítja a rendszer rugalmasságát, ami a különböző időtartamú változások zavartalan
áthidalását eredményezi. Az alkalmas eszközök többsége az
energia tároláson alapul, és lényegében a rendelkezésre álló
villamos energia felhasználását helyezi át más időpontokra.
A tárolt energia mennyisége, illetve a tárolási képesség időtartama tág határok között változhat.
● A közepes időtartamú tároló képesség néhány perctől néhány óráig terjed. Itt említhető a frekvenciaszabályozás a
gyors mobilizálású tartalék teljesítmények biztosítása, illetve
a megújuló forrást hasznosító termelők véletlenszerű termelésének korrigálása. Ugyancsak ide sorolható a terhelési
csúcsok levágása.
● Az energia tárolás minőségét az élettartam és a ciklushatásfok szempontja szerint vizsgálják. Eljárásunk főbb jellemzői
alapján felveszi versenyt a szivattyús energia tárolással. Az
akkumulátorok megengedhető terhelési ciklusainak száma
mindössze töredéke a megengedettnek.
Ezeket is figyelembe véve fejlesztettük ki energia tároló eljárásunkat [8]. Az eljárás a villamos irányítási rendszer által fel nem vehető megújuló és bázis erőműi villamos teljesítményeket veszi fel,
amihez széndioxidot használ fel és a tiszta szén technológiákhoz
szükséges tiszta oxigént produkál.

Metanol, mint a villamos energetikai hálózat által fel
nem vehető villamos energia tárolója

A megújuló energiaforrásokból nyert villamos energia mennyisége a környezeti elemek állapotának függvénye és nem illeszkedik
a villamos energia igényekhez. Mindkét probléma megoldásához
Hazánkban többször 10 MW teljesítményű tároló kapacitásra volna
szükség, amely tárolók hasznos töltés felvételének nincs kapacitás korlátja (mint pl. a klasszikus és új fejlesztésű reverzibilis elektrokémiai folyamatokon alapuló akkumulátornak).
Az eljárásunk lényege, hogy a völgy és mélyvölgy időszakban
megtermelt olcsóbb villamos energiával hidrogén gázt állítunk elő
nyomás alatti alkalikus vízbontó készülékben és a megtermelt
hidrogént tárolás és nyomás változás nélkül a rendelkezésre álló
cseppfolyós szén-dioxiddal azonnal metilalkohollá alakítjuk át. Az
üvegházgáz hatás csökkentésére az erőműi füstgázokból kivont
cseppfolyós szén-dioxid alapanyag és a megtermelt folyékony
metilalkohol egyaránt kockázat nélkül tárolható és szállítható.
A szél- és napenergia felhasználása egyenértékű szénhidrogén
energetikai felhasználását megtakarítja (importfüggés, szállítási
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biztonság). A megtermelt metilalkohol a kívánt helyen és időben
villamos energiává alakítható kogenerációs rendszerben a fejlődő
hőenergia hasznosításával. Az elektrolízis során melléktermékként
keletkezett oxigén biztosítja a tiszta szén technológiák oxigén forrását és azt nem levegőből kell előállítani, energia emésztő PSA
technológiával. Így e megújuló energiaforrások változékony, időjárásfüggő termelése a villamosenergia-rendszer számára kiegyenlített, előre jelezhető módon válik hozzáférhetővé.
Az eljárást tehát annak a felismerésnek köszönhetjük, hogy
a CCS eljárás során gazdasági teherként jelentkező cseppfolyós
szén-dioxid és az adott pillanatban feleslegként jelentkező villamos energiából nyerhető elemi hidrogén (annak tárolása nélkül),
megfelelő előkezelést követően alkalmas és mennyiségi korlátozás
nélkül felhasználható folyékony metilalkohol gyártására, a rendszer
indítását követően 120 másodpercen belül. A metilalkohol a szükséges helyen és időben gázturbina és/vagy metanol motor által hajtott generátorral villamos energiát és kapcsolt hőenergiát termelhet.
A melléktermékként keletkező tiszta oxigén, jelentős energiatartalma révén kvázi energiahordozó és külön energia befektetés nélkül
a szokásos ipari célokra, illetve OXYFUEL technológiákban a levegőmentes égést segítő anyagként használható fel.

Hőmérséklet lengetéses eljárás a szén-dioxid elnyeletésére
A szén-dioxid eltávolítás jelentős költségnövelője a hagyományos
tüzelő szerkezetekben [9] ami a 4. táblázatban látható adatokból
következik.
4. táblázat. Erőművi füstgázok szén-dioxid tartalma
Forrás

CO2koncentráció
tf%, száraz

A gázáram
nyomása,
MPa

A CO2
parciális
nyomása, MPa

Átlagos
kibocsátás
forrásonként,
Mt CO2/év

7-10

0,1

0,007-0,010

1,01

Erőművi
füstgázok
gázkazánok
gázturbinák

3-4

0,1

0,003-0,004

0,77

olajkazánok

11-13

0,1

0,011-0,013

1,27

szénkazánok

12-14

0,1

0,012-0,014

3,94

keztében. Különösen jelen-tős a szén-dioxid kompresszió és az
oxigén termelés költsége. A Carbon Capture & Storage Association
legújabb vizsgálata [10] megállapítja, hogy az első CCS projektek a
valószínűleg költsége 60-90 € közötti egy tonna szén-dioxid eltávolításra a villamos energia ágazatban, de ezek a költségek várhatóan
jelentősen csökkennek € 35-50 re a 2020-as évekre.
Erre, valamint az aminok környezeti kockázatára tekintettel
abszorbens folyadékként kálium-karbonát oldatot választottunk
a szén-dioxid megkötésére. Ennek tenziójáról, csak mint a víz
tenziójáról beszélhetünk, nem kerülnek belőle kritikus komponensek a levegőbe, alkalmas cseppleválasztók esetén. Ugyanakkor
nem igénylik a jelentősen növelt nyomást az elnyeletéskor. Az
elnyeletés hideg abszorbenssel történik, ugyanakkor a deszorpció
magasabb hőmérsékleten, aminek elérésére a füstgázok veszteségi hő árama tökéletesen elegendő.
A széleskörűen alkalmazott Benfield eljárás K2CO3 oldattal túlnyomáson végzett abszorpció, vagy a Catacarb eljárás, melyben
molekulaszitán végzik az adszorpciót. Mindkét esetben folytonos
ciklusban kompresszió és expanziót követően deszorpció játszódik
le, melynek villamos energia igénye jelentős.
Kálium-karbonát oldattal túlnyomáson végzett abszorpció:

K2CO3

+

p1 = 20 bar,

CO2

+

H2O

t1 = 105 °C,

2KHCO3

p2 = 1 bar,

t2 = 105 °C,

Érdekesen alakul a kinyert szén-dioxid nyomása. Ha a megfelelő
szén-dioxid móltörtű, immáron kálium-hidrogén-karbonát oldatot
melegítjük, akkor a „kiforralt” szén-dioxid nyomása megközelíti a
20 bar értéket, persze az oldatot szivattyúval kell továbbítani e
magasabb hőmérsékletű deszorpciós térbe. Példaként a 6. táblázatban bemutatjuk a szén-dioxid tenziót (kPa) a hőmérséklet és a
CO2/K2CO3 mól-arányok függvényében 20% kálium-karbonát oldat
fölött.
6. táblázat. Szén-dioxid tenzió (kPa) a hőmérséklet és a CO2/K2CO3
mól-arányok függvényében 20% kálium-karbonát oldat fölött
Hőmérséklet, °C

25

70

90

110

130

1,50

750

1700

2500

3000

5500

0,82

37

85

120

200

280

0,333

2,3

3,5

6
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CO2/K2CO3 mól-arány

A fentieknek megfelelően az égetés utáni szén-dioxid eltávolítás
nagy füstgáz mennyiségekből közel atmoszférikus nyomáson extrém reagensekkel nagy beruházási és műveleti költséggel végezhető. Ezt erősíti az abszorpció azon feltétele, hogy a beoldódás érdekében minél alacsonyabb műveleti hőmérsékletre van szükség.
A nyomáslengetéses eljárásoknál jelentős tömegű inert gázt is
komprimálni szükséges. Abszorbens folyadékként zömében a vegyipari eljárásoknál alkalmazott amin származékok (MEA, DEA,
TEA) 15-30%-os vizes oldata, sok esetben a korrózió elleni inhibitorokkal kiegészítve. A környezet védelme érdekében nem érdektelen, hogy ezek a reagensek milyen figyelmeztető mondatokkal
ellátottak, illetve az alkalmazott hőmérsékleti tartományban milyen
gőznyomásuk van a tiszta vegyületeknek.
Az abszorpciós technológiák jellemzői kémiai oldószereknél az
energiaigény és nagy berendezések miatti jelentős költségigény,
de már 7% szén-dioxid koncentráció tartománytól használhatók.
A fizikai oldószerek kisebb energia igényűek, viszont csak 15% fölötti szén-dioxid koncentrációtól működőképesek. A széntüzelésű
erőművek esetében 20-25%kal, míg földgáztüzelés esetén mintegy
15%-kal nő a fűtőanyagigény a CO2-befogás, komprimálás követ-
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Oxigén és szén-dioxid elegyét használva égést tápláló közegként,
a rendszerből távozó füstgázok-ban 90 % fölötti a szén-dioxid koncentráció és elegendő csak az eltüzelt szénből keletkezett széndioxid eltávolítása. A betáplált gázelegy összetételét úgy választjuk
meg, hogy a több évtizede megépített rendszerek tervezett üzemelési hőmérsékletét ne lépjük túl. Mellék hatásként a nitrogén gázalkotó hiánya miatt, csak a szénben kötött nitrogén tud átalakulni
nitrogén-oxiddá. Ez a kálium-karbonát oldatban kálium-nitráttá alakul, mely haszonanyagként leválasztható. Hasonlóan megkö-tődik
minden olyan szennyező savanyú gáz, ami a kalcium-oxidos por
befúvás után még a füstgáz-ban maradt.

A hidrogén előállítás és biztonságos effektív felhasználása
energia tárolásra.
Oláh György a hidrogén fossziliákból történő előállításának nagy
hátrányaként említi [11] a jelentős mennyiségű szén-dioxid kibo-
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csátást, melyre „egyetlen ma ismeretes szeparáló és befogadó
techno-lógiát sem adaptáltak még üzemi méretű felhasználásra”.
Szintén Oláh György [12] az, aki a metanol hidrogén alapú előállításakor következetesen CO és CO2 együttes reakcióját említi a
hidrogénnel.
A Duke Energy Renewables [13] létrehozott egy36 MW tároló
kapacitást savas ólom akkumulátorokból Notreesben. Az akkumulátorok 15 percig képesek töltődni, utána már csak fogyasztani lehet
a betárolt energiát. Dolgoznak szilárd elektrolitos akkumulátor telepeken, melyek 95%-ban reciklálhatóak.
Peter Radgen [14] elég egyértelműen írja le a ma favorizált
litium-ion akkumulátor működésével kapcsolatos észrevételeket:
● az üzemi hőmérsékletnek 20 °C körül kell lennie
● saját „kisülés“ következtében a veszteség 5-10% havonta
● 500-1200-szor lehet feltölteni, ez kevés az energiahálózatba
való integrációhoz
● külső és belső rövidzárlatok tűz kitöréséhez, illetve robbanáshoz vezethetnek, ezért sokszoros biz-tonsági és ellenőrző berendezések szükségesek.
Másik elterjedt lehetőség a hidrogén tüzelőanyag cellák alkalmazása. Ez természetesen jelentős veszteséget jelent az oda-vissza
alakításban. Ma az ipari méretű tüzelőanyag cellák villamos hatásfoka 40% körüli (Ballard modell 63 kg hidrogénnel 1 MWh villamos
teljesítmény hő hasznosítás lehetősége nélkül), ez a további években vélhetően fejleszthető 65%-ig. Lényeges ugyanakkor az üzemanyagként szolgáló hidrogén tárolási költség és energia igénye,
350-700 bar nyomásnál kompozit tankokat használnak. A LINDE
már használ 1200 bar nyomású hidrogén tárolót, de nem osztotta
meg a tároló kialakítási és kompressziós költségeket. Belső hőcsere nem biztosítható, így nagyobb mennyiségeknél nem ajánlott. A
tárolási kapacitás kiépítése 500-600 USD/kg H. Energetikai költsége kedvezőbb, mint a nem gáz állapotú hidrogén tárolása, ugyanakkor a komprimálási veszteség akár 40% is lehet. A tárolás és a
tüzelőanyag cella veszteség így meghaladja a 70%-ot.

Energiatároló célú metanol gyártó üzem
Fenti okok miatt rendszerünket úgy kellett kialakítani, hogy néhány
perc alatt mind villamos energia felhasználásra, mind termelésre készen álljon a rendszer. Az áram felvétel transzformátor és egyenirányító rendszeren keresztül nyomás alatti alkálikus víz elektrolizáló
rendszerben valósul meg. Erre nézve több rendszer van üzemben,
célszerűen, a további technológiai lépések figyelembe vételével 30
bar nyomású rendszert választottunk. A teljesítmény fajlagosok változóak, a nagyobb kapacitásúak 4,1-4,35 ±0,1 kWh/Nm3H2 (NEL A
rendszer) jellemzővel bírnak és a kisegítő rend-szerek fogyasztását
is figyelembe véve 10,5 MW teljesítménnyel szolgáltatják a termelési egységnek tekintett 200 kg/h 30 bar nyomású 99,9% tisztaságú
hidrogént. Mellette szintén 30 bar nyomással 99,5% tisztasággal
keletkezik 1600 kg/h oxigén keletkezik.
Egy speciális hőtároló egység segítségével a szokványos metanol reaktor 210 °C hőmérséklete 2 perc alatt biztosítható. Így megindul a hidrogén fejlesztő energia felvételén keresztül az energia a
metanol és a mellette képződő víz képződés hőjeként akkumulálódva. A reakcióhő és kondenzációs hő segítségével melegítjük fel a
reakciókomponenseket.
A metanol és a víz gőz állapotú elegyét rektifikáló oszlopban
választjuk szét szelektív kondenzációval és külön fűtés nélkül csak
hűtővíz biztosítása szükséges.
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Az eljárás energetikai hatásfoka 52% (16.8% villamos, 28.9%
termikus és 7.3% oxigén gyártásban). Még kedvezőbb a helyzet,
ha figyelembe vesszük, hogy a metanol mint energiahordozó szállítási energia vesztesége 1%/100 km, szemben a villamos energia
10%/100 km szállítási veszteségével.

A tiszta szén technológia és az energia tároló
rendszer összekapcsolása
Az energia tároló rendszer sematikus vázlatát az 1. ábrán mutatjuk
be. Bemenő anyagáramai a víz-bontáshoz szükséges víz, melyből
a metanol reakció egyik alapanyagát állítjuk elő és a metanol reakció másik alapanyagaként a széndioxid. Kibocsátott áramok a víz
elektrolízisekor keletkezett oxigén, valamint az energiát hordozó
metilalkohol.
Transzformátor
Egyenirányító
10.5 MW

Input
energia

Alkáli
elektrolizáló
vízbontó
rendszer

Oxigén 30 bar,
1600 kg/h

Oxigén
tartály 30 bar
nyomás

Ionmentes víz
Retur

víz

Hidrogén 30 bar,
200 kg/h

Metanol
víz
szeparátor

Metanol
reaktor 30 bar,
210 °C

Metanol
tartály

Gáz turbina

Szén-dioxid

Output
energia

1. ábra. Energiatároló metanol üzem blokk vázlata

A reakciók anyagmérlegéből következik, hogy minden felhasznált
szén-dioxid móljára 1,5 mól fejlesztett oxigén jut. Ez lehetőséget teremt arra, hogy ha nem áll rendelkezésre alaperőművekből
származó rendszerfelesleg energia, illetve az időjárási viszonyok
nem teszik lehetővé a megújuló fotovoltaikus-, illetve szél energia
felhasználását, a tiszta szenes erőmű a tárolt oxigénnel működhessen, miközben az égetésből származó szén-dioxidot ilyenkor
cseppfolyós formában tudjuk tárolni. Most nem térünk ki a metanol
felhasználásának sokrétű lehetőségére. A rendszer input és output
anyagáramait a 2. ábrán mutatjuk be.

szén-dioxid
víz
Metanol üzem
oxigén
metilalkohol
2. ábra. Energiatároló fő anyagáramai

A tiszta szén technológiának két fő elemét ábrázoljuk a 3. ábrán a
megfelelő fő anyag áramokkal. Ezek a tüzelő szerkezet, valamint a
füstgáz elosztó és szén-dioxidot kimosó egység.
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szén

oxigén

füstgáz

Erőmű
blokk

salak

Füstgáz (>90%
inert
CO2) elosztó, széndioxid elválasztó
egység
cirkulált
szén-dioxid
szén-dioxid
energia tárolóba

3. ábra. Tiszta szén rendszer szén-dioxid hasznosító anyagáramai

A rendszer lényege tehát az, hogy az érdemi szén-dioxid kibocsátás nélküli megújuló energiaforrások villamos energia termelését az adott állapotú energiaigénytől függően tárolni tudjuk, miközben az átalakított szénbázisú erőművek szén-dioxid terhelését
metanollá alakítjuk.
Hogyan csökken tehát a villamos energia termelés szén-dioxid
kibocsátása?
A metanol energia tartalmát felhasználva, célszerűen
MIKROGRID RENDSZEREK villamos és hőenergia fogyasztók
igényeit elégítjük ki. Előnyös gázturbinák és/vagy metanol üzemű
robbanó-motorok használata. Ezzel az energia többlettel drasztikusan csökkenthető az import földgáz energetikai felhasználása, miközben a metanol üzemanyagú gázturbinák nem csak kisebb széndioxid kibocsátásúak, mint a földgáz üzemű gázturbinák, de egy
nagyságrenddel kisebb az NOx kibocsátásuk is, az alacsonyabb
lánghőmérséklet miatt. A szén-dioxid kibocsátások összehasonlítását az alábbi adatokon mutatjuk be. Rendszerünk minden MWh
felvett energia kapcsán (melyek zéró szén-dioxid kibocsátással
nyertek) felhasznál 146,7 kg szén-dioxidot. A megtermelt metanol
energiatermelési szekunder fajlagos kibocsátása 282 kg/MWh termelt energia, szemben a földgáz alapú gázturbinák 420 kg/MWh
fajlagos kibocsátásával. A nitrogén-oxid kibocsátások megmutatkozó drasztikus különbség a fűtőolajjal működő és a metanollal működő rendszerek között a 4. ábrán látható.
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Az MKET következő konferenciáját tavasszal rendezi, amelyen a kapcsolt energiatermelők az új, megváltozott jogi
környezetben kialakult helyzetet, fölmerült aktuális témákat
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4. ábra. NOx emisszió összehasonlítása [13]
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20-ig (további információ, jelentkezési
lap az MKET honlapján elérhető:
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TERMOÖKONOMIA

Jelentősebb termoökonómiai módszerek értékelő áttekintése
– Kalkulációs eljárások
Groniewsky Axel
okl. gépészmérnök, groniewsky@energia.bme.hu

Termodinamikai rendszerek I. főtételén alapuló gazdasági értékelésének egyik nagy hiányossága, hogy kapcsolt energiatermelés esetén az előállított termékekhez nem képes szakmai
alapokon nyugvó, egymástól független költségeket rendelni.
Kogeneráció (vagy poligeneráció) esetén az együttes tüzelőanyag-felhasználás szétosztása a minőségükben eltérő termékekre elvi alapon nem lehetséges, a felosztásnak termodinamikai alapja nincs. Termoökonómia a kutatók azon törekvésének
eredménye, hogy a minőségükben eltérő termékeket be lehessen árazni objektív módon. Alábbi publikáció célja a kalkulációs eljárások exergoökonómián belüli bemutatása.
*
The major failure of Energy-based costing is that in case of
cogeneration (or polygeneration) it cannot allocate the cost of
obtained products based on solid technical grounds. The allocation of fuel consumption of cogeneration systems for different products based on pure thermodynamic principles is not
possible. Exergoeconomic analysis combines economic and
Second Law based thermodynamic analysis by applying the
concept of cost, originally an economic property, to exergy,
allowing the determination of cost associated with qualitative and quantitative losses, also allocating different products
gained from the same thermodynamic process. The aim of this
paper is to describe calculus procedures of exergoeconomics.
***
A termoökonómia olyan tudományterület, amely ötvözi a termodinamikai és ökonómiai számításokat. A II. főtételen alapuló költségszámítási eljárások alkalmazás szempontjából három csoportra: az algebrai módszerekre, a kalkulációs módszerekre és a diagnosztikai
módszerekre oszthatók. Kalkulációs módszerek alkalmazása során
felmerülő, leggyakrabban használt fogalmak:
Árnyékár (Shadow price): feltételes ökonómiai optimumkeresési
problémáknál az árnyékár megmutatja a célfüggvény optimális értékének változását a korlátok enyhítésének függvényében. Vagyis az
árnyékár megmutatja a korlát enyhítésének határhasznát (marginal
utility), vagy szigorítás esetén határköltségét (marginal cost).
Belső ökonómia (internal economy): rendszeren belüli egységek költségstruktúrája, amely lehetővé teszi a lokális disszipációk
(veszteségek) relatív ökonómiai értékelését.
Decentralizáció (Decentralisation): egy komponens önmagában történő optimálása a teljes rendszer optimálását eredményezi.
(Lásd: termoökonómiai izoláció)
Egység (unit): termodinamikai rendszert felépítő berendezés
vagy berendezéscsoport, melynek célja kizárólag egy bizonyos
funkció ellátása.
Funkció (function): egy konkrét cél vagy munka, melynek elvégzését egy adott egység vagy rendszer végzi.
Költséghatár diagram (interval-cost-diagram): forrás- és termékelosztás vizuális megjelenítése az erőművön belül. Komplex rendszerek termelési szerkezetének előállítását segíti.
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Termoökonómiai dekompozíció (thermoeconomic decomposition): egy rendszer tervezési, vagy döntési változóinak matematikai
úton történő, egymástól független alcsoportokra bontása.
Termoökonómiai izoláció (thermoeconomic isolation): Egy termodinamikai rendszerkomponens termoökonómiailag izoláltnak (elszigeteltnek) tekinthető, ha gazdasági kölcsönhatásai teljes egészében leírhatók stabil Lagrange szorzók halmazával. Termoökonómiai
izoláció szükséges és elégséges feltétele annak, hogy egy rendszerkomponens önmagában, a rendszer többi elemére gyakorolt
hatás vizsgálata nélkül is optimálható legyen, lehetővé téve a teljes
rendszer optimálását. Amennyiben egy egység termoökonómiailag
nincs izolálva, úgy a növekményköltségét reprezentáló Lagrange
szorzók iterációról iterációra változnak.

Kalkulációs eljárások módszertana

Az optimumkeresést végző kalkulációs módszerekkel döntően az
ideális struktúra alakítható ki, vagy az optimális üzemeltetési feltételek teremthetők meg. A módszerek célja a vizsgált rendszerek
ideális növekményköltségének (határköltségének) meghatározása, ami megmutatja, hogy mennyi többletforrás felhasználással jár
egy egységnyi többlettermék előállítása rögzített feltételek mellett.
A kalkulációs eljáráson alapuló optimumkeresési módszerek a növekményköltség segítségével arra adnak becslést, hogy az üzemeltetési feltételek módosítása esetén egységnyi termék előállításának
mekkora lehet a költségnövekménye. A növekményköltség számítására vonatkozó összefüggést a (2.15) mutatja:
cmar,i =

∂C i
,
∂E

(2.15)

i

ahol cmar,i az i. berendezés növekményköltsége, Ci a berendezés
exergia jellegű költségárama, Ei pedig a berendezés exergiaárama.
A kalkulációs eljárások módszertana alábbiakban a
termoökonómiai funkcionális megközelítés (TFA) alapján kerül bemutatásra, mivel valamennyi, a jelentősebb kalkulációs eljárások
közül a TFA megközelítésen alapul [1], [2], [3], [4], [5].
Az eljárás célja az állandó és változó költségek minimalizálása a bevételek, mint költségcsökkentő tényezők figyelembevétele
mellett. Az optimumkeresési eljárás célfüggvényét a (2.16) mutatja
állandósult állapotra, rögzített minőségű, változó mennyiségű termék esetén
σ

l o + mo

r =1

k =1

F = ∑ Z r +

∑ Γ

0.k

(2.16)

,

ahol F a teljes rendszer eredő költségárama, Zi az r. egység beruházási, üzemeltetési és karbantartási költsége, Γ0.k pedig az y0.k-hoz
tartozó költségáram. Γ0.k a 1 ≤ k ≤ lo tartományban pozitív és a rendszer
környezettel kapcsolatos kiadásait (pl.: környezetterhelési díj), míg
lo +1 ≤ k ≤ lo + mo tartományban negatív és a rendszer termékértékesítésből származó bevételeit tartalmazza, σ a rendszer egységeinek száma, míg mo és lo a rendszer és környezete közötti bemenetek és kimenetek száma. Az egyenletben szereplő költségáramok
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leírhatók döntési változók, továbbá vásárolt (forrás) és eladott (termék) mennyiségek függvényeként:

Γ0.k=Γ0.k(y0.k) ≡ Γ0.k,

(2.18)

F = F(x,y) ≡ F.

(2.19)

A célfüggvény ezek alapján:
σ

l o + mo

r =1

k =1

F ( x, y) = ∑ Zr ( xr , yr .1 ) +

∑Γ

0.k

( y0.k ).

(2.20)

A (2.20)-hoz tartozó feltételek pedig:
Yr,j = Yr,j(xr,Yr.1) ≡ Yr,j (r=0,1,...,ω, j=1,2,...mr),

(2.21)

Yr’,k =yr,j (r’=0,1,...,ω, j=1,2,...mr).

(2.22)

Az (2.21) feltétel az r egység belépő yr.1 forrását, mint az r egység
termékének és döntési változóinak függvényét határozza meg, míg
a (2.22) feltétel az egyes egységek, illetve egységek és környezet
közötti kapcsolatot írja le.
Az optimálási probléma megoldása Lagrange féle szorzók segítségével történik a (2.23) szerint, ami megkönnyíti a rendszer
dekompozícióját és az egyes egységek termoökonómiai izolációját. Annak érdekében, hogy az optimálás során az alrendszerek
egymástól izolálva legyenek, minden egységre független változók
egy külön csoportja kerül felírásra (függvények függő változói vagy
döntési változók). Azok a változók, amelyek több egységnél is jelen
vannak állandó értéket kapnak (paraméterek), amely értékek végső
megválasztása iteratív módon, a teljes rendszer vizsgálata mellett
történik.

L=

l0 + m0

ω mr

∑ Z + ∑ Γ + ∑∑ λ ⋅ (Y
r =1

r

0.k

k=1

r = 0 j =1

r, j

r, j

ω

lr '

) ∑∑ λ ⋅ ( y

− yr , j +

r ' = 0 k=1

r '.k

r, j

− yr '.k

)

(2.23)

∇ x L( x, y, λ ) = 0,

(2.24)

∇y L(x , y , λ ) = 0,,,,,,,
,

(2.25)

∇ λ L( x, y, λ ) = 0 .

(2.26)

A [2]-ben részletezett levezetés alapján (2.23) átírható az:
ω



lr

∑  Γ − ∑ λ
r =1 

r

k =1

r .k

 l0 + m0
⋅ yr .k  +
( Γ0.k − λ0.k ⋅ y0.k )

 k=1

∑

(2.27)

alakra, ahol
Γ r ≡ Zr +

mr

∑λ
j =1

r, j

⋅ Yr , j

(2.28)

A (2.26) segítségével a (2.21) és a (2.22) feltételek új alakra hozhatók, míg a (2.24) és a (2.25) az:
 τ

∂  Γr 
 r =1  = 0
∂xri

∑

ENERGIAGAZDÁLKODÁS

( k = 1,2,...,l0 + m 0),

(2.30)

λr .k =

∂Γ r
∂yr .k

( r = 1,2,...,ω , k = 1,2,...,lr )

(2.31)

( r = 1,2,...,σ , i = 1,2,..., nr ),
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egyenletekhez vezetnek. Az EL-SAYED és EVANS által kidolgozott
belső ökonómia fogalomkörben a megfelelő Lagrange szorzók, mint
az árak ökonómiai indikátorai jelennek meg. Ezek alapján a (2.30)
és (2.31) Lagrange szorzók megfeleltethetők a hozzájuk tartozó (y)
függvények vagy termékek növekményköltségének.
Az optimálási probléma TFA alapú megoldása az alábbi lépésekben történik:
1. döntési változók (x) halmazának kiválasztása;
2. függő változók (y) meghatározása (2.21) és (2.22) segítségével;
3. Lagrange szorzók meghatározása (2.30) és (2.31) segítségével;
4. 1-3. közötti lépések iteratív ismétlése mindaddig, míg az
eredmények ki nem elégítik (2.29) szerinti feltételt.
A módszer lehetőséget biztosít az állandó termék melletti optimálásra is, amennyiben a forrásfunkciók Γ0.k (y0.k), lo +1 ≤ k ≤ lo + mo
ismeretlenek, de a termékek mennyisége ismert és rögzített:

(2.29)

( k = l0 + j ,

y0.k = yˆ 0, j

j = 1,2,..., m 0)

(2.32)

A probléma célfüggvénye ebben az esetben a (2.33) alapján írható
fel:

F( x, y ) =

σ

∑Z (x , y
r =1

r

r

r .1

l0

) +∑ Γ0.k ( y0.k )

(2.33)

k =1

Amennyiben Γ0.k összegzése 1 és lo között történik, úgy (2.23) szerinti rögzített termékmennyiség mellett is érvényes. A (2.27) azonban módosul:

L=

A szélsőérték keresés szükséges feltételei:

L=

∂Γ 0.k
∂y0.k

(2.17)

Zr = Zr (xr, yr.1) ≡ Zr,

σ

λ0.k =

ω



lr

∑  Γ − ∑ λ
r =1 

r

k =1

r .k

 l0
⋅ yr .k  + ( Γ 0.k − λ0.k ⋅ y0.k ) +

 k=1

∑

m0

∑λ
j =1

0, j

⋅ yˆ 0, j .

Az optimálási folyamat megoldásának lépései megegyeznek a korábban részletezett lépésekkel.
Egy tetszőleges energiaátalakítási rendszer TFA vizsgálata és
optimálása az alábbi lépések alapján történik:
1. funkciók azonosítása a rendszer egészére és a rendszeren
belüli egységekre külön-külön;
2. rendszer funkcionális diagramjának elkészítése;
3. optimálási probléma meghatározása
a. döntési változók kiválasztása
b. származtatott költségfüggvények (Zr (xr,yr.1) és Γ0.k (y0.k))
létrehozása;
c. származtatott feltételek (Yr,j (xr, yr.1) létrehozása;
d. célfüggvény explicit alakjának létrehozása;
4. optimálási probléma egyenletrendszerének megoldása;
5. amennyiben szükséges, úgy érzékenységi vizsgálat végezhető.
A kezelhetőség javítása érdekében FRANGOPOULOS továbbfejleszti modelljét és megalkotja az Intelligens Funkcionális Megközelítést (Intelligent Functional Approach - IFA), azonban a modell nem
váltja be a hozzá fűzött reményeket [6].
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A kalkulációs eljárások jelentősebb módszerei

Mérnöki funkcionális analízis (Engineering Functional
Analysis - EFA)
Mivel EFA a FRANGOPOULOS által 1983-ban kidolgozott TFAra épül, a módszer jelentős egyezést mutat a korábban ismertetett TFA-val. Az eltérés döntően abban jelentkezik, hogy az EFA a
COURANT-HILBERT féle szimmetrikus nemlineáris programozási
problémamegoldást (NLP) [7] követi, és teljesen szimmetrikus Lagrange szorzó módszert használ. Ennek következményeképpen a
csomóponti egységekre érvényes az elágazásokra felírható összefüggések fordítottja (TFA-val ellentétben itt minden csomópont két
bemenettel és egy kimenettel, ill. minden elágazási pont egy bemenettel és két kimenettel rendelkezik.). A módszer dekompozíciós
eljárása ugyan a FRANGOPOULOS által kidolgozott algoritmuson
alapul, de egy módosított multi-dimenzionális REGULA-FALSI eljárást követ [8]. Az EFA megközelítés minden termodinamikai modellt
két szinten kezel. A rendszer egyrészt megjelenik, mint bázismodell,
másrészt, pedig mint kirészletezett részrendszerek halmaza. Ez a
két modell tartalmaz információt valamennyi részrendszerre vonatkozóan. Annak mértéke, hogy az egyes alrendszerek optimuma milyen összhangban van a teljes rendszer optimumával, a részrendszerek a rendszer bázismodelljének optimálása során kialakított
izolációjától függ. A két összefüggő modell optimálása a modellek
és a rendszer belső ökonómiája között felírt összefüggések iteratív
megoldásával történik.
Termoökonómiai strukturális elmélet (Structural Theory of
Thermoeconomics – STT)
Annak ellenére, hogy a módszer egy, az eltérő (algebrai, kalkulációs és diagnosztikai) exergoökonómiai modellek összehasonlítására alkalmas matematikai eljárás, és nem tekinthető önálló
termoökonómiai módszernek, irodalomkutatások gyakran sorolják
a kalkulációs eljárások közé (lásd [9]).
Az STT egy olyan matematikai formalizmus, amely karakterisztikus egyenletek halmazával modellezi egy rendszer komponenseinek viselkedését, így határozva meg a költségegyenleteket. Karakterisztikus egyenletek a komponensek fizikai viselkedését leíró
olyan elsőrendű homogén függvények, amik a belépő- és távozó
áramok nagysága és a komponensek belső változói között teremtenek függvénykapcsolatot. A karakterisztikus egyenletek független

változói a komponensek azon belső változói, amik csak az alrendszer viselkedésétől függenek, és függetlenek az áramok mennyiségétől. A karakterisztikus egyenletek és a termelési szerkezet által
biztosított információk alapján minden áram költsége számítható a
deriválásakor alkalmazott láncszabály segítségével. Azért alkalmazható ugyanaz a matematikai formalizmus eltérő módszerek esetén
is, mert a jelentősebb módszerek mindegyikének linearizálható a
termodinamikai modellje.
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Öt cég nyert jogosultságot bányászati koncessziós
szerződés megkötésére
A nemzeti fejlesztési miniszter a pályázatok értékelésére létrehozott
minősített bizottságok javaslata alapján döntést hozott a második
körben meghirdetett bányászati koncessziók megadásáról.
E döntés alapján szénhidrogén kutatására, feltárására és kitermelésére a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (Okány-kelet területére), a Vermilion Exploration B.V. (Ebes területére), az O&GD
Central Kft. (Nádudvar és Újléta területére) és a HHE Group Kft.
(Nagylengyel-nyugat területére), míg geotermikus energia kutatására, kinyerésére és hasznosítására az EU-FIRE EGS Hungary Kft.
(Battonya területére) nyert jogosultságot koncessziós szerződés
megkötésére.
A nemzeti fejlesztési miniszter 2014 júniusában tett közzé bányászati koncessziós felhívásokat szénhidrogén (Ebes, Nádudvar,
Nagylengyel-nyugat, Újléta, Okány-kelet, Okány-nyugat) és geotermikus energia kutatási (Battonya) területekre. A kiírásokra össze-
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sen nyolc pályázat érkezett. A minősítő bizottság ellenőrzése alapján ezek mindegyike formailag érvényesnek minősült.
A koncessziók megadásáról a koncesszióról szóló 1991. évi
XVI. törvény és a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a nemzeti fejlesztési miniszter döntött,
a minősítő bizottság értékelése és egyhangú javaslata alapján. A
döntésről a nyertes pályázók írásban értesítést kaptak. Az Okánynyugat területére kiírt szénhidrogén-kutatási koncessziós pályázati
eljárást – mivel arra nem érkezett ajánlat – a nemzeti fejlesztési
miniszter eredménytelennek nyilvánította.
A szerződések megkötésére az eredményhirdetéstől számított
60 nap áll rendelkezésre, amely – miniszteri döntésre – egy alkalommal, legfeljebb további 60 nappal meghosszabbítható.
(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - Magyar Bányászati és Földtani Hivatal)
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MEGÚJULÓK

Megújuló energiaforrás alapú helyi energiarendszerek
kiépítése és modellezése lágy számítási eljárással
Molnárné Dőry Zsófia
energetikai mérnök, Msc, dory@energia.bme.hu

Gróf Gyula
okl. gépészmérnök, PhD, grof@energia.bme.hu

A megújuló energiaforrások elterjedésével és helyben történő
felhasználási arányuk növelésével a fenntartható energetika
felé tesszük meg az első lépéseket. Ennek feltétele a jelenlegi
energiaigények csökkentése, az energiahatékonyság növelése,
energiatárolók alkalmazása, optimalizált fogyasztó oldali szabályozás, okos helyi hálózatok létrehozása. A szakterület új kutatási irányzatokat, technológiai fejlesztéseket igényel, melyek
később a gyakorlatban is alkalmazhatók.
A cikk bemutatja két, kis és mikro léptékű, megújuló energiaforrásokra alapuló energiarendszer terveit és kiépítését, melyek alkalmassá teszik őket energetikai és szabályozástechnikai
elemzésekre. A segítségükkel vizsgálható a hálózat elérhetősége melletti minél nagyobb helyi termelőkkel történő energiaellátás biztosítása, a megújuló energiaforrások összetett, több
technológiát alkalmazó felhasználása, egy központi szabályozás segítségével a termelők és fogyasztók összehangolása
beleértve az időjárásfüggő energiatermelés előrejelzését is, és
validálhatók különböző lágy számítási eljárásokkal való modellezési és szabályozási algoritmusok.
*
The first steps towards the sustainable energy systems are the
spread the renewable energy technologies and their increasing
rate in local utilisation. These require the decrease of present
energy demands, the increase of energy effectiveness, utilisation of energy storages, optimised demand side management,
creation of local smart grids. The field needs new directions in
researches and technological improvements, which can be applied in practice.
The article describes the plans and construction of two
small and micro scale renewable energy systems, which makes
energy and control analysis possible. With their help it is possible to investigate increased local usage of produced energy
beside existing grid connection, the complex utilisation of more
renewable energy technologies, the central control management including forecast of weather dependent availability of
local energy sources for keeping the balance between actual
production and consumption, validation of models and control
algorithm based on soft computing methods.
***
A megújuló energiaforrások minél nagyobb arányú hasznosítása a
nemzetközi és a hazai energetika egyik legfontosabb célja, amellett,
hogy tudatosan csökkentjük energiafogyasztásunkat a lakossági,
ipari és közlekedési célú kategóriákban egyaránt. A jelenlegi energiaigények mértéke és kielégítésük forrásai – melyek elsősorban a
fosszilis energiahordozók pár száz év alatt történő felélését jelentik
– egyszerűen nem tarthatók fenn se gazdasági, se ellátásbiztonsági,
se emissziós szempontból. Amennyiben klímánk, élőhelyünk és
gyermekeink energiaellátása fontos számunkra, a változást minél
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hamarabb meg kell valósítanunk. Ehhez szükséges többek között
az új technológiák kutatása, átültetésük a gyakorlatba mintaprojektek, majd elterjedt, hétköznapi alkalmazások keretein belül. A jelenlegi technológiák, infrastruktúrák, gazdasági, társadalmi és politikai
eszközök még felhasználhatók az új, nagy részben megújuló energiaforrásokra alapozott ellátórendszerek kiépítésére. A szemléletváltás meg kell, hogy jelenjen az oktatás minden szintjén az óvodától
a szakképzésig, felsőoktatásig. A fenntarthatóság és az energetikai
fenntarthatóság alaptéziseit a megfogalmazásuk után évtizedekkel is
leginkább kutatásokban, jövőképekben és forgatókönyvekben fedezhetjük fel, mint Dánia [1], Horvátország [2] vagy akár hazánk esetében [3], a megvalósításuk általában kezdeti fázisban van.
A megújuló energiaforrások felhasználásának sokféle irányzata
létezik, centralizáltabb és decentralizáltabb egyaránt. Előbbire példa a biomassza nagy erőművi egységekben történő eltüzelése vagy
a sivatagi naperőművek, a tengeri és tengerparti szélerőmű-parkok
építése, utóbbira a helyi hőtermelés, hazánkban elsősorban napenergia vagy szilárd biomassza alapon, illetve kiserőművek termelése. Ez leggyakrabban egyszerű hálózatra termelést jelent, ritkább
esetben szigetüzemet, esetlegesen helyi, megújuló energiaforrás
alapú rendszerek, ún. okos hálózatok kialakítását. Hazánk gazdasági környezete jelenleg nem kedvez a széleskörű elterjedésüknek,
jellemzően a megújuló energiaforrás alapú technológiák közül is a
legolcsóbbak terjednek. Hálózatra tápláló napelemes rendszerek
beépített teljesítményét a beruházási költség és az éves háztartási
villamosenergia-fogyasztással való energiaegyensúlyra törekvés határozza meg [4]. Ebben az esetben nincs szükség külön energiatárolásra, hiszen ezt a funkciót a hálózat ellátja. Egyrészről előnyös megoldás, mivel a rendszer már ki van építve, könnyen bővíthető és nem
jár többletköltséggel. A hálózattól való függés, kiesés esetén a helyi
termelőrendszer leállítása, a helyi energiatermelők csatlakozásának
korlátozott lehetősége, a hálózat veszteségei azonban hátrányt jelentenek. Szigetüzemű rendszer esetén a fogyasztók ugyan a hálózattól, a fosszilis energiatermeléstől és energiaáraktól függetlenek,
de ez esetben jelentős energiatároló kapacitás kiépítése szükséges.
Így gazdasági okokból ilyen rendszereket csak hálózati csatlakozási lehetőség hiányában valósítanak meg. A hibrid rendszerek vagy
okos hálózatok helyi, a megújuló energiaforrások decentralizált, elsősorban helyben történő hasznosítását tűzik ki célul, ahol a hálózati
csatlakozási lehetőség alkalmas kiegészítő energia vételezésére,
vagy adott szabályozási rendszerben kismértékű betáplálásra is, ám
az adott háztartási vagy ipari fogyasztó a pillanatnyi hő- és villamos
energia egyensúly biztosításához az adott rendszerre méretezett és
optimalizált energiatárolóval is rendelkezik [5]. Az okos hálózatokat
számos szempontból lehet vizsgálni, például a stabilitásuk alapján [6]
vagy egy kiterjedtebb elosztott energiarendszer egyes ágain történő
átvitel optimalizálása szempontjából [7]. Jelen kutatásban a hibrid
rendszerek szabályozási eljárásaira keresünk megfelelő matematikai modelleket az ún. lágy számítási eljárások [8] alkalmazhatóságát

19

Molnárné Dőry Zs., Gróf Gy.: Megújuló energiaforrás alapú helyi energirendszerek kiépítése és modellezése lágy számítási eljárással
vizsgálva. E rendszerek leírásához számos nemlineáris összefüggést kell alkalmazni, mint keresztkapcsolatokat, a termelés- és fogyasztásbecslés jövőre vonatkozó számításait, illetve a helyi technológiai sajátosságoknak megfelelő operátori döntéseket, melyeket
egy intelligens központi szabályozás akkor tud kezelni, ha a rendszer
kifejezetten ilyen irányban lett kialakítva és a szabályozások is modern, intelligens eljárásokat alkalmaznak.

Kis léptékű, több bemenetű, több kimenetű megújuló
energiarendszerek kiépítése
A kutatási vizsgálatok elvégzése érdekében két, kis és mikro léptékű helyi energiarendszert is úgy terveztünk meg, hogy megfeleljenek
a helyi hasznosítás elvének, miközben mintaprojektként központi
szabályozási algoritmusok validálására, bemutatásra, oktatásra is
alkalmasak legyenek. Mindkettő fejlesztés alatt áll, de a fő termelőegységek, energiatároló berendezések, részben szabályozható fogyasztási pontok, a megújuló energiaforrások esetében szükséges
meteorológiai mérőállomások kiépítésre kerültek és működnek. A
rendszerek részletes adatgyűjtésére és a működésük monitorozására van lehetőség. Ezzel megismerhetők az említett helyi technológiai
és meteorológiai viszonyok, melyek a szabályozás kialakításához
szükségesek.
A hibrid rendszerek esetében elengedhetetlen a fogyasztói oldal
felülvizsgálata és kisebb-nagyobb mértékben történő átalakítása.
Ez esetben ugyanis a megújuló energiaforrások nem tudják teljes
mértékben kiváltani a vezetékes energiaellátás kényelmét és rendelkezésre állását, a hálózat használatát pedig minimalizálni kívánjuk
az önellátás, illetve szükség esetén akár szigetüzemben való működtetés biztosításához. A fogyasztói igények felmérése kiterjed a
fogyasztói szokások, pazarlások, felesleges energiaveszteségek
számba vételére. Ezeken érdemes először változtatni: energiahatékonyabb fogyasztókkal, szigeteléssel, hőhidak csökkentésével. A
következő lépés a fogyasztók teljesítményének, energiaigényének,
bekapcsolásuk időzíthetőségének a vizsgálata. A tudatosabb felhasználók, akik képesek egy kicsit alkalmazkodni a rendelkezésre
álló energiákhoz (pl. abban az időszakban használják a melegvíz
legnagyobb részét, amikor például a napkollektorok már felmelegítették a hőtartály vizét), és a szabályozható fogyasztó-berendezések
(pl. hajnali és esti órákban tetszés szerinti időpontban kapcsolható
locsolószivattyúk, kapcsolható hűtők stb.) mind hozzájárulnak, hogy
a helyi rendszerbe kisebb energiatárolók alkalmazása is elegendő
legyen. Az alkalmazkodásnak egyéb hatásai, előnyei is lehetnek:
biztonság (pl. egy szennyvízszivattyú nem marad bekapcsolva), kényelem (pl. nem zúg a mélyhűtő éjszakánként), felesleges energia
új célokra történő felhasználása (pl. terményszárítás). A szezonális
változásokra viszont – elsősorban napenergia-felhasználás esetén
– számítani kell, ami megjelenhet a tárolók méretezésénél vagy a
fogyasztói alkalmazkodás mértékének tervezésénél (pl. termények
nyári, kora őszi mélyhűtése, napelemek termelésének csökkenése
idején a termények elfogyasztása, fagyasztó kikapcsolása).
A szabályozhatóságuk mértéke alapján kategorizálhatók egy-egy
rendszer esetén a fogyasztók vagy fogyasztói csoportok. A kevésbé tárolható villamos energia esetében a szükséges akkumulátorok
száma csökkenthető, ha hő- és hidegtároló berendezések veszik fel
vagy éppen nem fogyasztják adott esetben az egyéb igényektől éppen eltérő megújuló energia alapú termelt teljesítményt. Számolhatunk központi, intelligens logika alapján a belső hálózatra kapcsolódó vagy időszakosan kapcsolódó fogyasztókkal. Ám hibrid rendszer
esetén mindig maradnak befolyásolhatatlan vagy esetleg a felhasz-
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nálók lemondásával járó, kis mértékben befolyásolható fogyasztások. Ezek mellett egy már létező infrastruktúra esetében a kapcsolók
elhelyezkedése és a belső, megújuló energiaforrás alapú hálózat
fizikai kiterjedése is fontos szempont lehet, így adott esetben nem
érdemes egy kis teljesítményigényű és ritkán üzemelő berendezésre
az adatgyűjtő és szabályozó rendszert kiterjeszteni.
A következőkben ismertetett kis és mikro léptékű, megújuló energiaforrás alapú energiarendszerek esetében vizsgálhatóvá válik a
helyi hasznosítási faktor, a megtermelt energiamennyiség helyben
történő felhasználási mértékének mutatója, mely egyben a hálózattól
való függetlenség arányát is jelzi. Szigetüzem esetében ez a szám
eléri a 100%-ot. A rendszerek még kiépítés alatt állnak, így egyelőre
ebből még nem származtak eredmények, de segítségükkel a későbbiekben mérhetővé és minősíthetővé válik egy-egy vizsgált szabályozási algoritmus, így összehasonlíthatók lesznek az alkalmazott lágy
számítási eljárások. Részletesen elemezhető, hogy a többféle alkalmazott technológia a valóságban milyen mértékben egészíti ki egymást, adott helyen például a nap-, szél-, vízenergia, hőszivattyúval
a levegő hőenergiájának rendelkezésre állása hogyan viselkedik az
egyidejűség szempontjából. A vizsgálatok további célja, hogy mérve
számos időjárási paramétert, meteorológiai előrejelzés alapján teljesítménybecslést végezzünk. A számításokat meghatározza, mennyire előre és milyen pontosan kell becsülni a termelést. A vizsgált helyi
hibrid rendszerek esetében nincsen semmilyen elvárás a hálózatirányító részéről, ezért célértékeket magunknak kell kitűzni az alapján,
hogy az előrejelzést pontosan mire szeretnénk használni (pl. negyed
órás, órás vagy napos, havi szintű, szezonális előrejelzés, az adott
időszak előtt órákkal, napokkal, hónapokkal kiszámítva). A kutatáshoz kapcsolódóan ez egy vagy több modell kidolgozását, validálását
és pontosítását jelenti. A szabályozáshoz hasonlóan ebben az esetben is vizsgálni kell a modern eljárások, adaptív módszerek alkalmazásának lehetőségét, mivel itt is több bemenetű, több kimenetű, nem
lineáris, keresztkapcsolatokkal rendelkező folyamatokról van szó,
miközben a rendelkezésünkre állnak azonban valós, mérési adatok
mind az időjárási jelenségeket, mind a termelést monitorozó és adatgyűjtő rendszerekről.

Megújuló energia laboratórium
A vizsgálatok elvégzéséhez, a kutatások és az oktatási feladatok
megvalósításához átalakítottuk a Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszékének
Megújuló energia laboratóriumát, és a meglévő hőtermelő és adatgyűjtő rendszert kiegészítettük további meteorológiai paraméterek
rögzítésével és villamos energia oldali termeléssel és fogyasztással,
egy monitorozott és központi szabályozásra alkalmas hibrid rendszerrel.
A laboratóriumban elsősorban nap- és szélenergia hasznosításának vizsgálata történik beépített teljesítmény- és kapacitásértékeik
alapján mikro rendszerekben. A laboratórium meteorológiai mérőállomása a globális és szórt sugárzás, szélsebesség, szélirány, léghőmérséklet, páratartalom, csapadékmennyiség aktuális értékeit
méri és rögzíti. A hőtermelést állítható dőlésszögű vákuumcsöves és
síkkollektorok végzik folyamatos üzemben, de a laboratórium időnként otthont ad hőhasznosítással kapcsolt fotovoltaikus egységeknek és parabolavályús napkollektoroknak is. A termelt hőt 500 literes,
kiegészítő villamos fűtéssel rendelkező hőtartály gyűjti, majd a hőmennyiség a laboratóriumi termek temperálására, illetve valós használati melegvíz fogyasztókat szimuláló kényszerhűtésre fordítódik. A
meteorológiai és hőoldali rendszerfelépítést az 1. ábra tartalmazza.
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sukat. A rendszer további helyi fogyasztókat tartalmaz (pl. szivattyúk,
laptoptöltők), melyek a szabályozhatósági, időzíthetőségi kategóriákba történő sorolás és a kapcsolási lehetőségeik kiépítése után,
hasonló módon csatlakoztathatók a helyi hálózatra is. A rendszer paraméterei, hőmérsékletek, vízáramok, bekapcsolási státuszjelzések,
áramok és feszültségek online mért és központi számítógépen gyűjtött értékek, melyekből hőmennyiségek, teljesítmények, energiaáramok számíthatók. Ugyanerről a számítógépről végezhetők a távkapcsolások és egyes, kétirányú kommunikációra képes részrendszerek
szabályozásai.
Oktatási célból az adatok online elérhetők [9], és hamarosan
távlaboratóriumi keretek között lesz lehetőség a hallgatók és kutatók
számára a fogyasztók távkapcsolására, szabályozási algoritmusok
automatikus futtatására.

Élhető Jövő Park
1. ábra. Megújuló energia laboratórium rendszerfelépítése:
meteorológiai mérések és hőtermelő oldal kapcsolása. [9]

A villamos energiát termelő rész fix rögzítésű, amorf napelemekből és szélirányba beálló szélgenerátorból áll 320, illetve 500 wattos
maximális teljesítményértékekkel. További napelem-típusok és paramétereik egy két tengely körül forgatható állványon vizsgálhatók.
A megtermelt és egyenáramként szabályozott energia akkumulátorokban tárolható 4,32 kWh mértékéig, majd 24 V-os egyenáramú
fogyasztókat és inverter segítségével váltakozó árammá történő átalakítás után hagyományos, szinuszos 230 V-ot igénylő berendezéseket lát el a rendszer villamos energiával. Az egyenáramú fogyasztók központi számítógépről be- és kikapcsolhatók a valós rendszerek
szabályozható fogyasztóinak szimulálásaként. Az inverteren és egy
egyszerű helyi logikán keresztül csatlakoznak a helyi, megújuló energiát hasznosító, belső hálózatra a számítógép és a laboratórium mérőberendezéseinek tápjai. Alacsony akkumulátorfeszültség esetén
a berendezések a hálózatról vételeznek energiát. Az átkapcsolás
mikroszekundumos ideje alatt szünetmentes táp biztosítja az ellátá-

A kis léptékű energiarendszer egy ipari kooperációval megvalósult,
működő mintaprojekt, amely szintén a több bemenetű, több kimenetű, megújuló energiaforrásokon alapuló, helyi energiarendszereket képviseli. Főbb termelőegységei a fóti helyszínre telepített
polikristályos napelemek összesen 37,6 kW csúcsteljesítménnyel,
a 20 kW beépített teljesítményű szélturbina, a helyi patak vízhozamát és 1,8 méteres esését kihasználó, folyamatos üzemű, 200 wattos mikro-vízturbina, hőtermelési oldalon pedig napkollektorok és
padlófűtésre, illetve nyáron épülethűtésre dolgozó, 14 kW leadható
hőteljesítményű levegő-víz hőszivattyú. A helyszín alkalmas lehet
további megújuló energiaforrás kihasználására, például biogáz előállítására, tárolására, majd biogázmotorban történő hő- és villamos
energia előállítására. A rendszer részei még az akkumulátortelep 40
kWh névleges kapacitással és 20 kVA töltési, kisütési teljesítményhatárral, egy elektromos járműtöltő fali állomás és egy töltőoszlop
elektromos autók, kisjárművek részére [10]. A tervezett kapcsolási
vázlatot a 3. ábra szemlélteti.
A helyszínen további energiatárolásra és szabályozhatóságra
alkalmas fogyasztókat használnak, melyeket felmértünk és csoportokba osztottunk (pl. nagyteljesítményű locsolószivattyúk, bojlerek,

2. ábra. Megújuló energia laboratórium rendszerfelépítése: villamos energia oldal kapcsolása. [9]
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3. ábra. Az Élhető Jövő Park tervezett kapcsolásának elvi vázlata a főbb szabályozó egységekkel.
(A. tetszőlegesen kapcsolható villamosenergia-fogyasztó, B. jól időzíthető fogyasztó (hő-/hidegtároló), C. kapcsolódó fogyasztó,
D. időszakosan kapcsolódó fogyasztó, E. külön hálózatkiépítés kérdéses vagy nem ajánlott.)

hűtőgépek). Az említett részegységek és a meteorológiai mérőműszerek egy adatgyűjtő és szabályozó számítógépes felügyeleti, vezérlő és adatgyűjtő (SCADA) rendszeren keresztül kapcsolatban állnak egymással. A helyi, központi szabályozási algoritmus célkitűzése
hasonló a laboratóriuméhoz: kétirányú kommunikáció és távfelügyelet segítségével a helyi hasznosítás arányát növeljük különböző gazdasági, műszaki célfüggvények, előrejelzések optimalizálása mellett.

Kis léptékű, több bemenetű, több kimenetű megújuló
energiarendszerek modellezése lágy számítási eljárással

A hazánkban újnak számító hibrid rendszerek összetett energetikai
tulajdonságainak vizsgálata mellett több részletben fejlesztjük az
őket leíró modelleket. A kutatás keretein belül a rendszerekre vizsgáljuk különböző lágy számítási eljárások alkalmazhatóságát, mint
például a fuzzy logika, neurális hálók, genetikai algoritmus, melyek
intelligens, robusztus, adott esetben adaptív szabályozást tesznek
lehetővé [12]. Az eljárások kombinálásával modern, valós idejű optimumkeresési és szabályozási eljárások születhetnek, melyek növelik
az energetikai rendszerek rugalmasságát és hatékonyságát [13].
A kutatás során először a laboratóriumi rendszer villamos energia
oldali modellje készült el. A napelemek és szélturbina termelésére
alapuló, fuzzy eljárást is alkalmazó Matlab-Simulink modell első verziójának eredményeit publikáltuk [14], de számos fejlesztés történt
azóta is, elsősorban a szabályozható fogyasztói csoportok beépítésével, melyeket nagy vonalakban ismertetünk.
A rendszerek adataira támaszkodva megkezdődött a meteorológiai termelésbecslés kidolgozása és az ehhez szükséges megfelelő
modell felállítása, mely a lágy számítási eljárások közül szintén több
fajtára is építkezhet. Esetünkben neurális hálók alkalmazásának kérdését helyeztük előtérbe.
Vizsgálatok folynak egyes termelő- és fogyasztó-berendezések
működésének részletesebb modellezésére, például a kis léptékű
rendszer hőszivattyújának működésére és az általa padlófűtéssel
ellátott bemutatóközpont hőtehetetlenségének viselkedésére. Eddigi
ismereteink szerint itt nem lesz szükség lágy számítási eljárásokra,
de ismeretük elengedhetetlen a részletes online szabályozás pontosításához. A hőszivattyú az épület hőtehetetlenségének és fűtési,
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hűtési igényeinek ismeretében ugyanis szabályozható fogyasztóként
jelenhet meg a központi számítógépen futó szabályozásban.

Fuzzy szabályozás alkalmazhatósága
A bemutatott energiarendszerek többféle technológiát ötvöznek. A
különböző termelő-, tároló- és szabályozhatóvá átalakított fogyasztóegységek aktuális állapotértékei és a meteorológiai mérések adatsorai egy-egy szabályozási algoritmus esetében mind bemeneti (mért)
jelek. Valós idejű szabályozás és rendszermodellezés esetén egyaránt ezekből számítjuk a kimeneti (szabályozó vagy vezérlő) jeleket.
A fuzzy logika az emberi gondolkozáshoz hasonló abban a tekintetben, hogy döntési lépéseit lágy (fuzzy) halmazok segítségével
hozza meg. Míg a hagyományos halmazok tagsági függvénye éles
határokkal dolgozik (x eleme [0,1]), a fuzzy halmazok esetében egy
döntési lépés alapját képező információ több halmazhoz is tartozhat
egyszerre, tagsági függvényeik 0 és 1 között különböző eloszlásokkal rendelkeznek. Energetikai folyamatszabályozásnál az érzékelt jel
(a szabályozástól való eltérés vagy hibajel) feldolgozása első lépésben fuzzifikálást jelent, azaz a tagsági függvények hozzárendelését
végezzük el. Ezt követően történik az értékelés „ha… akkor…” típusú
döntések alapján, melyeket a rendszert ismerő programozó határoz
meg. A folyamat harmadik lépéseként defuzzifikálás történik, a döntések súlyozása alapján adja ki a szabályozó az utasításokat, analóg
kimeneteket, melyeknek a valós beavatkozás szerez érvényt [15].
A fuzzy eljárás egyike a legegyszerűbb lágy számítási eljárásoknak, de komplex rendszerekre több szempontból is előnyösen alkalmazható. Az operátori tapasztalatok implementálhatók [16], nem lineáris keresztkapcsolatokat vagy bizonytalanságokat képes kezelni,
olcsó eszközökkel (érzékelők, számítógép, beavatkozó egységek)
elegendők a szabályozás megvalósításához [17]. Hátránya azonban,
hogy a stabilitási kritériumok nem egyértelműek, offline üzemmódban kell felprogramozni a döntési szabályrendszer bizonytalanságai
miatt. A fuzzy eljárás emellett nem képes az adaptív tanulásra [18].
Emiatt inkább egyszerű háztartási gépek szabályozásában jelent
meg a gyakorlatban, az energetikai rendszerek esetében még ritkábban alkalmazzák, inkább egyéb eljárásokkal kombinálják. Hasonló,
megújuló energia bázisú rendszerekre is alkalmazták Spanyolor-
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szágban például, ám abban a kutatásban a szigetüzemű rendszer
hidrogéntárolását vizsgálták [19]. Fuzzy logika alapú energiaellátást
vizsgáltak hibrid, tüzelőanyag-cellával, ultrakapacitással és akkumulátorokkal működő járművek esetében is [20]. A szabályozás tehát
alkalmazható, csak minden esetben a helyi sajátosságok alapján kell
felépíteni és alkalmazni.
A szimulációs modellben a Matlab-Simulink beépített fuzzy logikáját használtuk a megújuló energia alapú rendszer összehangolására. Bemenetként nap- és szélenergia alapú energiatermelést, az
energiatárolók kapacitását adtuk meg, melyeket a laboratóriumi rendszer mért értékei szerint számítottunk. A szabályozás kimenete az
igényelt fogyasztási teljesítmény. A logika Gauss kombinációs tagsági függvényekkel működik, és kilenc szabály szerint dönt a különböző
energiaszintek és rendelkezésre állások alapján a defuzzifikálás után
kiadható jelről, amint az a 4. ábra is mutatja.

mért (nap- és szélenergia-oldali), illetve minden lépésben számított
(fogyasztói, hálózati) teljesítményértékek, melyekkel meghatározható az akkumulátorok töltési, kisütési algoritmusa. Ennek függvényében a szabályozás fuzzy eljárással számítja a kívánt fogyasztást,
mint segédváltozót, majd alapjelként használva a kívánt fogyasztás
és az előző lépés valóságos fogyasztás különbségét, a fogyasztói
csoportokból valóságos fogyasztást épít fel egy egyszerűbb logika,
figyelembe véve a fogyasztók és a hálózat adottságait. A modell hatásvázlatát az 5. ábra mutatja be.

5. ábra. Helyi megújuló energiarendszer modelljének hatásvázlata

4. ábra. Fuzzy logika (mamdani típus) szabályrendszere
Gauss kombinációs tagsági függvényekkel. [14]

A modell első verziójában a fuzzy logika kimenete alapján jelentkező fogyasztási igényt akár kötelező módon is kielégítette egy kényszerfogyasztó, a későbbiekben azonban beépítettük a szabályozható
fogyasztói csoportokat. A döntések a későbbiekben egy egységes
fuzzy logikába is beépíthetők, ám egyelőre egyszerűbb logikák engedélyezik az egyes csoportok bekapcsolását olyan feltételek alapján, mint a teljesítmény és fogyasztási időtartam, a napi maximális
bekapcsolási ciklus, a bekapcsolási engedélyek órás ütemezése az
egyes csoportokra. Amennyiben minden feltétel megfelelő, a teljesítményigény az egyes fogyasztások összegeként jelentkezik. A hálózati kapcsolódás lehetősége fennáll, adott körülmények között szimulálható a betáplálás vagy a hálózatról történő energiaellátás. Első
esetben, amikor telített tárolók és jelentős energiatermelés mellett
nincs elegendő indítható fogyasztó, illetve második esetben, amikor
éppen alacsony töltöttségű tárolók és elegendő megújuló energiatermelés hiányában kell ellátni már bekapcsolt vagy aznap még kötelezően fogyasztani kívánó berendezéseket. Így a hálózat egy utolsó
lehetőségként jelentkező energiatároló funkcióját tölti be.
A modell tehát szabályozza a villamos energia oldali energiamérleget. Az energiatárolási egyenlet a következő:

Psolar + Pwind − Pconsumption + Pgrid = ∆Ebattery

∆t

(1)

ahol Psolar a napelemek teljesítménye (W), Pwind a szélgenerátor
teljesítménye (W), Pconsumption a fogyasztott villamos teljesítmény
(W), Pgrid a hálózatra tápláló vagy onnan vételező teljesítmény, Ebattery
az akkumulátorok energiatöltöttségi szintje (J), t az idő (s).
Az energiatárolási egyenlet a szimuláció futtatásának minden lépésben kiszámítódik, mely során a folyamat és a hozzá tartozó szabályozás szerepe jól elkülöníthető. A modellezett folyamat bemenetei
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A modellben az egyes technológiák egyszerűsítve jelennek meg
a fő paramétereikkel jellemezve, a továbbiakban részletes alkotóegyenletek kidolgozását tervezzük. A modell bemenetei a nap- és
szélenergia kihasználásával előállítható aktuális, perces bontású teljesítményértékek egy éven keresztül, melyből egy június végi, ötnapos időszakot mutat be a 6. ábra.

6. ábra. Modell bemeneti adatok: napelemek teljesítménye (W) és
szélgenerátor teljesítménye (W). Számított értékek. [14]

Az első vizsgálatokhoz a napelemek teljesítménye a napenergia
globális sugárzási értékei alapján a 2. egyenlet szerint származott:
.
(2)
Psolar ( t ) = q( t ) ⋅ A ⋅ η PV
ahol Psolar a 45°dőlésszöggű, fix telepítésű, amorf szilícium
alapú napelemek teljesítménye (W), q a globális sugárzási teljesítménysűrűség (W/m2), A a napelem modulok felülete (m2), ηPV az
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éves átlagos modulhatásfok (%) a névleges értékekből és mérésből
adódva. [22]
A szélgenerátor teljesítményét a 3. egyenlet alapján a névleges
értékekre ellenőriztük, majd a perces értékeket a szélsebességek és
a megadott teljesítménydiagram [23] alapján lineáris interpolációval
számoltuk.

1
D2 ⋅ π 3
Pwind _ rated = CP ⋅ ⋅ ρ ⋅
⋅ vrated ⋅ η gen
2
4

(3)

ahol Pwind_rated a névleges szélgenerátor teljesítmény (W), CP a
teljesítmény-tényező (1), ρ a légsűrűség (kg/m3), D a lapátok által
bejárt terület átmérője (m), v a szélsebesség (m/s), ηgen a generátor
átlagos hatásfoka (%).
A modell kimeneteit és számított értékeit az első verzió szerint
a 7. ábra szemlélteti egy ötnapos ciklust kiemelve [14]. A modell itt
kényszerfogyasztást alkalmazott, mely a valóságban egy reflektor
kapcsolási lehetőségét jelentette. Az egyes napokon úgy alakultak
a kimenetek, ahogy a beépített fuzzy logika alapján vártuk. A példaként bemutatott napokon erős napsütés volt jellemző, így leginkább
ezt követte az akkumulátor használata és a fogyasztási igény, ám a
szélenergia is hatott az eredményekre, éjszakai kényszerfogyasztást
előidézve.

Neurális hálózatok alkalmazhatósága
Kutatás alatt áll a meteorológiai termelésbecslés és az ehhez szükséges megfelelő modell felállítása. A kutatás egyik ágaként itt is
lágy számítási eljárásokat vizsgálunk. A meglévő adatokra adaptív,
tanulásra alkalmas módszerek, elsősorban neurális hálózatok alkalmazhatók, hiszen az egyes megújuló energiaforrásokat felhasználó
technológiák termelését szeretnénk előre jelezni, melyek adott esetben, mint az Élhető Jövő Park jelenlegi termelési struktúrájában, a
végleges összetett rendszer ismerete nélkül is lehetségesek. Ebben
az esetben ugyanis a berendezések még egymástól függetlenül üzemelnek, illetve végtelen fogyasztás áll mögöttük, a helyi fogyasztáson kívül a hálózat felé történő betáplálás, amely a maximálisan előállítható teljesítmények leadását teszi lehetővé. A rendelkezésre álló
meteorológiai adatsorok és a valóságban megtermelt teljesítmény
egy alkalmas neurális hálózat be- és kimeneteleiként használva
megtaníthatják az addig ismeretlen előrejelzési algoritmusra a hálót.
A neurális hálózatok az emberi agy felépítését és működését hivatottak leképezni. Egy hálózat rendkívül sok, egymással összeköttetésben álló, mégis egyszerű egység párhuzamos működésére alapul. Ahogy a biológiai neurális hálózat (idegrendszer) alapja a neuron
(idegsejt), úgy a neurális hálózatok alapegysége egy mesterséges
neuron, melyet a 8. ábra mutat be.

8. ábra. Egyenrangú bemenetekkel rendelkező, memória nélküli
neuron (perceptron) felépítése. [25]

7. ábra. Fuzzy logikát alkalmazó modell (első verzió) kimenetei: akkumulátor energia szint (Wh) és számított (kényszer)fogyasztás (W). [14]

Szabályozott fogyasztói csoportokkal kiegészítve és futtatva a
modell ismét az elvárásoknak megfelelően szimulálta a rendszer
működését. A szélgenerátor például éjszaka is képes volt dolgozni,
ha megfelelő erősségű szél fújt, majd nappal az időjárástól függően
a napelemek is jelentékenyen termeltek, az akkumulátorok töltése
jellemzően napi egy-két alkalommal indult el, hogy ne növelje fölöslegesen az élettartamukat befolyásoló ciklusszámot. Ha délelőtt felhős
volt még az ég, a későbbi indítást megengedő fogyasztók megvárták
a délutáni napsütést, amennyiben nem úgy alakult, de tovább nem
várhattak az indulással, az akkumulátorokról vagy alacsony töltöttségi szintnél a hálózatról működtek a szimuláció szabályozása szerint.
A modelleket szeretnénk továbbfejleszteni validációval, illetve tervezzük további modern szabályozási eljárások összehasonlítását is.
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Az analógia alapja, hogy egy idegsejtre érkező ingerületek egy
bizonyos szintet elérve biokémiai reakciót okoznak, amit az idegsejt
egy küszöbérték felett továbbít, így az ingerület megjelenik a következő idegsejthez kapcsolódó nyúlványon, tehát a jel a feldolgozás
után továbbadódik. A mesterséges neuronra szintén egy többdimenziós bemenet érkezik, aminek az elemei megfelelő súlyozás után
összeadódnak, majd ezt a lineáris kombinációt nemlineáris leképezés követi. Különböző aktivációs, átviteli függvények (pl. lépcsős,
telítéses lineáris, logisztikus függvények) adják meg az egyes neuronok kimeneti jelének értékét. A párhuzamosan működő neuronok
csoportja a réteg. A bonyolultabb, nemlineárisan szeparálható osztályozási feladatokat többrétegű hálózati struktúrával lehet megoldani,
ez a bemeneti és kimeneti réteg között egy vagy több takart réteget
is jelent. Az egyszerű felépítés mellett a különböző lefutási módok,
tanulási algoritmusok játszanak fontos szerepet, mivel konvergens
iterációval alakul ki az összerendelt be- és kimeneti értékeket megtanuló eljárás [25].
A neurális hálózat előnye, hogy modern folyamatszabályozási eljárásként képes kezelni a több beérkező és kimenő jelet, nemlineáris,
dinamikus folyamatokat, intelligens, robusztus és tanítható, adaptív
módszer. Sok esetben alkalmazzák, amikor a pontos algoritmus nem
ismert, vagy a folyamat bonyolultságából és műveleti igényéből kifolyólag nem lehet vagy nagyon hosszú ideig tartana hagyományos
modellt felállítani. Hiányos vagy pontatlan adatsorok alapján is ké-
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Molnárné Dőry Zs., Gróf Gy.: Megújuló energiaforrás alapú helyi energirendszerek kiépítése és modellezése lágy számítási eljárással
pesek általánosításokra és korábban nem vizsgált munkapontokban
megfelelő választ adni. Hátrányai többek között, hogy alkalmazásához megfelelő hosszúságú, gyakoriságú és pontosságú adatsorra
van szükség, nem vezethető vissza egyenletekre. A szabályozási fejlesztésekhez kevésbé alkalmas, hiszen a szabályozás elkészültéig a
rendszerben még nincsenek a fejlesztés alapján megvalósuló kimenetelek, de termelésbecslésre, amennyiben az egymástól független
termelők csak időjárási paraméterek változására adott válaszait vizsgáljuk, a megfelelő meteorológiai és teljesítményadatok felhasználásával felhasználható.

[7]

Összefoglalás

[11]

Helyi, megújuló energiaforrás alapú energiarendszereket terveztünk
teljesítménytartomány szerint kis és mikro léptékben, melyek alkalmasak az energiatárolás és fogyasztó oldali szabályozás vizsgálatára és lágy számítási eljárások alkalmazhatóságának vizsgálatára.
Megállapíthattuk, hogy a modern eljárások több részfeladatban is
szerepet játszhatnak, a több bemenetű és kimenetű, nemlineáris
rendszerek modellezésében és a hozzá kapcsolódó meteorológiai
termelésbecslésben is. A hibrid rendszerekre vonatkozóan a modell
megmutatta a hálózati csatlakozás nagy előnyét a végtelen energiatárolási funkció ellátásával. Azonban a helyben termelt energia helyi
hasznosítási elvét számos egyéb, externális indok is alátámasztja,
így azt követve célozzuk meg az energiarendszerek és a modell további fejlesztését, a cikkben leírt energetikai vizsgálatok elvégzését
és a különböző algoritmusokkal kifejlesztett modellek validálását.

[8]
[9]

[10]
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[13]
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Megújuló tüzelőanyagok összehasonlító vizsgálatai
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Cikkünkben az eddig elvégzett munkát mutatjuk be, amelyet
megújuló alapú bio tüzelőanyagokkal végeztünk el, belsőégésű dugattyús motorban történő felhasználás szempontjából.
Referencia tüzelőanyagként szolgált a kereskedelmi forgalomban kapható dízelgázolaj (MSZ EN 590), amelyet összehasonlítottunk a szintén szabvánnyal rendelkező hagyományos
biodízellel (MSZ EN 14214), és egy újfajta eljárással előállított
ún. TBK-biodízellel. Az elvégzett vizsgálatok alapján a tüzelőanyagok motorikus felhasználás szempontjából legfontosabb
fizikai és kémiai tulajdonságait, és motorban történő felhasználás során az égési tulajdonságait mutatjuk be. Az eredmények alapján az mondható, hogy a bio tüzelőanyagok nem
rendelkeznek egyértelmű előnyökkel. A fizikai és kémiai tulajdonságokból származó hátrányaikat a kötött oxigén miatti károsanyag-kibocsátás csökkenés kompenzálhat bizonyos komponensek tekintetében.
*
In our article we introduce our work carried out in connection
with properties of renewable bio fuels with relevance to ICE
use. The diesel (MSZ EN 590) was used as referent fuel, that
was compared with the standardized biodiesel (MSZ EN 14214)
and a new type biofuel so-called TBK-biodiesel. Based on the
works carried out we present the most important physical
and chemical properties, and properties of combustion in ICE
in detail. Based on the results can be said, that the bio fuels
don’t have clear advantages. Their disadvantages in point of
view of physical and chemical properties can be compensated
by decreasing in exhausgas emission in point of certain
components because of their adherent oxygen content.
***

A vizsgált tüzelőanyagok bemutatása

A közlekedési és energia felhasználás igény ma világviszonylatban
a következő évekre vonatkozóan növekvő tendenciát mutat, ami
növekvő közlekedési energiafelhasználást, ebből kifolyólag, növekvő környezetszennyezést, környezetterhelést von maga után.
A közlekedésben számos alternatív motorhajtóanyag felhasználása
lehetséges. Köztük vannak a biotüzelőanyagok is. Ezek használatának célja elsősorban az energiaforrások diverzifikálása, a fosszilis
készletek minél tovább történő megtartásának megvalósítása, az
energiabiztonság növelése. Másodlagos előnyként lehet megemlíteni a járművek működése során keletkező kipufogógáz-károsanyagok illetve, az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentését.
A gázolaj tradicionálisan a belsőégésű kompresszió-gyújtású
motorok tüzelőanyaga. A dízelmotorok használata a belsőégésű
motorral működtetett tehergépjárművek és erőgépek terén szinte
egyeduralkodó az Otto-motorral szembeni jobb hatásfokának és
nagyobb fajlagos teljesítményének köszönhetően. Az utóbbi években a technológia rohamos fejlődése következtében a személygépjárműveknél is megfigyelhető a dízelmotorok egyre nagyobb
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térhódítása [6]. Összehasonlító vizsgálatainkhoz, mint referencia
tüzelőanyag, a kereskedelmi forgalomban kapható dízelgázolajat
használtunk, amely megfelel az MSZ EN 590:2013 szabványnak.
Dízelmotorok hajtására – a hagyományos motorhajtóanyagokon
kívül a különböző, biomasszából származó, növényi eredetű motorhajtóanyagok is alkalmasak. Ezek közé tartoznak a leggyakrabban
alkalmazott különböző alapanyagokból előállított zsírsav-metilészterek (FAME), melyet többnyire biodízelnek nevezünk, valamint
az egyéb oxigéntartalmú vegyületek (pl. dimetil-éter), továbbá az
következő generációs biotüzelőanyagok közül: a biogázolajok
(pl. növényolaj-trigliceridekből előállított n- és i-paraffinok elegye), a szintetikus gázolajok (szintetikus n- és i-paraffinok elegye; pl. Fischer-Tropsch-gázolaj) és a szénhidrátokból előállított
bioparaffinok [4]. Vizsgálatainkhoz az MSZ EN 14214:2013 szabványnak megfelelő, kereskedelmi forgalomban gázolaj bekeveréshez használt biodízelt használtunk.
A TBK (angol elnevezése: TOMS, Triglycerides Of Modified
Structure) egy olyan új növényi alapú tüzelőanyag, amelynek előállítási folyamata során nem keletkezik glicerin melléktermék, a nyersolaj teljes egészében tüzelőanyagként hasznosul. Így 15-20%-kal
több tüzelőanyag keletkezik azonos mennyiségű nyersolajból, mint
a biodízel előállítása során. A glicerin váz megtartásával a belső oxigéntartalom 30%-kal nagyobb a biodízelhez képest, ami jelentősen
kisebb károsanyag-kibocsátást eredményez a gázolajhoz képest
[3]. A TBK gyártási eljárásának lényege az, hogy a nyers növényi
olajat nem alkohollal, hanem egy észterrel észterezik át. A TBK tüzelőanyag emiatt nem felel meg a MSZ EN 14214:2013 szabványnak. Vizsgálatainkhoz repceolaj alapú metil-acetát segítségével
észterezett TBK-t használtunk. Az értékelés során figyelembe kell
venni, hogy a TBK biodízel tiszta tüzelőanyag, a két szabványosított
tüzelőanyaggal szemben semmilyen adalékanyagot nem tartalmaz.
Fontos megemlíteni, hogy a TBK gyártási eljárás három magyar
mérnök (Thész János, Boros Béla, Király Zoltán) találmánya, innen
is ered a magyar elnevezése.
Munkánk során a három alapanyag mellett keverékeket is vizsgáltunk. Egy kisebb bekeverési (25%) és egy nagyobb (75%) bekeverési arány volt. A bekeverést térfogat szerint végeztük.

A tüzelőanyagok paramétereinek meghatározása

A vizsgálatok első lépésében a vizsgált tüzelőanyagok főbb paramétereit határoztuk meg, melyek hatással vannak a belsőégésű
motoros felhasználásra. Első körben meghatározásra kerültek a
tüzelőanyagok sűrűségei, viszkozitásai, fűtőértékei, zárt, illetve
nyílttéri lobbanás pontjai, valamint a termogravimetria (TG), és az
ebből képzett differenciál termogravimetria (DTG) segítségével a
párolgási tulajdonságok. Az eredmények az 1. táblázatban láthatók.
A tüzelőanyagok sűrűségmérését areométer segítségével és
mérlegelési eljárással is elvégeztük [5]. A mérési eredményeket az
1. táblázat tartalmazza. Látható, hogy a TBK biodízel sűrűsége nagyobb, mint a FAME és a gázolaj sűrűsége. A nagyobb sűrűségből
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1. táblázat. A Gázolaj, FAME és a TBK tüzelőanyagok paraméterei [14]
Tüzelőanyag

Sűrűség
[kg/dm3]

Kin. Viszkozitás
[mm2/s.] 40°C-on

Fűtőérték
[MJ/kg]

Lobbanáspont (nyílttéri) [°C]

Lobbanáspont (zárttéri) [°C]

Gázolaj

0,837

2,98

42,12

90

70

FAME

0,877

5,05

36,29

189

201

TBK

0,905

6,43

34,81

185

221

valószínűsíthető a nagyobb viszkozitás, amely a FAME-hoz képest
még rosszabb porlasztáshoz és ezáltal rosszabb égéshez vezet [2].
A tiszta TBK biodízel sűrűsége alig haladja meg a FAME szabványban előírt felső határértéket.
A viszkozitás méréseket Ostwald-Fenske féle viszkoziméter [11]
segítségével végeztük el, 20-100 °C között 10 °C-os lépésenként. Az
eredményeket az 1. ábrán lehet látni. Az ábrán szintén bejelöltük a
szabványok [12,13] által megadott határértékeket. A teljes hőmérséklet tartományban a TBK tüzelőanyagnak a legnagyobb a kinematikai
viszkozitása. A szabványban megadott 40 °C-os értéknél, a FAME-ra
vonatkozó 5 mm2/s felső határértéket jelentősen meghaladja.

1. ábra. A három vizsgált tüzelőanyag viszkozitása

a hőmérséklet függvényében

A tüzelőanyagok fűtőértékének meghatározásának egyik lehetséges módszere, hogy az anyagok elemi összetételét ismerjük, és
abból számítjuk a fűtőértéket. Az elemi összetétel meghatározásának részleteit a vonatkozó szabványok [9,10] rögzítik. A négy alapanyag C, H, N, S elemi összetételét határoztuk meg [9,10, 14] és
azzal a közelítéssel éltünk, hogy a maradék oxigén. A két megújuló
alapú tüzelőanyag közül a TBK biodízelnek 30%-kal nagyobb az
oxigén tartalma, amely motorban való felhasználás esetén a károsanyag-kibocsátásra jótékony hatással lehet.
Az elemi összetétel ismeretében a Boie formula [2] segítségével lehet meghatározni az anyag fűtőértékét. A Boie formula alkalmazható mind szilárd, mind folyékony tüzelőanyagokra. A számított
értékekből az látható, hogy a FAME és a TBK fűtőértéke kisebb a
gázolajénál. A FAME biodízel esetében ez 14%-ot, a TBK biodízel
esetében 17%-ot jelent.
A motor teljesítménye a tüzelőanyag fűtőértékével arányos. Kisebb fűtőértékű tüzelőanyagot alkalmazva ugyan azon dózis esetén
a motor teljesítménye csökkeni fog, illetve ugyanazon teljesítmény
eléréséhez a tüzelőanyag fogyasztás növekszik.
A tüzelőanyagok lobbanáspontjainak meghatározását a [7,8]
szabványok szerint végeztük el [14]. A gyulladáspont dízelmotorban való felhasználás szempontjából (a gyulladási késedelem
szempontjából) lényeges tulajdonság. A belsőégésű motorban
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való alkalmazás miatt a zárttéri eljárásból kapott értékek a mértékadóak számunkra. Az eredmények alapján látható, hogy a nyílttéri
eljárásnál a két megújuló alapú tüzelőanyag esetén közel azonos
hőmérsékleteken lobban. A zárttéri eljárásnál a TBK-nál nagyobb
hőmérsékleteken következik be a lobbanás, tehát valószínűsíthető,
hogy nagyobb gyulladási késedelemmel lehet számolni a belsőégésű motorban történő felhasználás esetén.
Érdemes megjegyezni, hogy a zárttéri körülmények a lobbanásra érzékenyebbek, ami azt jelenti, hogy amíg a minták nyílttéri
tartománya 130 °C (70-200 °C) között mozog, addig a zárttéri tartomány szélesebb: 160 °C (60-220 °C közötti). Vagyis, az éghetőségi
különbségek jobban felerősödnek. A nyílt és zárttéri lobbanáspont
közötti legnagyobb növekedést a TBK típusú minta mutatja. Feltételezhető, hogy a megnövekedett oxigéntartalom felelős ezért,
amely polárissá teszi a molekulákat. A polaritás pedig csökkenti a
párolgási hajlamot.
A termogravimetria (TG) és a differenciál termogravimetria
(DTG) görbék szintén az anyagok párolgási jellemzőiről adnak információt. A párolgást számos dolog befolyásolja pl. az anyag molekulasúly eloszlása, a molekulák polaritása, a kémiai telítettség,
a polarizáció jelensége. Az eredmények a 2. ábrán láthatóak. A
gázolaj apoláros kötésekkel rendelkező molekulából épül fel, amely
egy gyenge kötés, ennek hatására előbb kezdődik meg az intenzív
párolgás, szemben a poláros kötésű molekulákkal rendelkező, és
a heteroatomot (oxigén) is tartalmazó megújuló alapú tüzelőanyagokkal (TBK, biodízel), amely erős kötést jelentenek. A méréseket
levegő környezetben végeztük el, tehát a megújuló alapú anyagok
esetében fennállhat a polarizáció jelensége, ami csökkenti a párolgási hajlamot.
A felső ábra részen látható a súlycsökkenés (%-os értékben)
a hőmérséklet függvényében. A megújuló alapú anyagok a fosszilishez képest kb. 100 °C hőmérséklettel magasabb hőmérsékleten
kezdenek el intenzíven párologni.
Az alsó ábra részen a súlycsökkenés sebessége látható a hőmérséklet függvényében. A megújuló alapú anyagok súlycsökkenési sebességének maximuma kb. azonos hőmérsékleten van, amely

2. ábra. A három vizsgált tüzelőanyag TG és DTG görbéi [14]
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hőmérséklet 40-45 °C-kal nagyobb, mint a gázolaj ugyanezen paramétere. Mire a gázolaj eléri a maximum értéket, a megújuló alapú
tüzelőanyagok még kisebb sebességnél járnak. Amikorra a gázolaj
majdnem teljesen elpárolog, addigra a TBK-nak és a biodízelnek
csak kb. a fele párolgott el a tömegüket tekintve.

A jelen munkánkban a nem kevert (100%-os tüzelőanyagok)
eredményeit vetjük össze, hogy az előzőekben bemutatott tüzeléstechnikai paraméterek hatásait önmagában tudjuk vizsgálni.

Belsőégésű motoros vizsgálatok
A belsőégésű motoros vizsgálatokat egy RÁBA D10 UTSLL 160,
EURO II emissziós besorolású motoron végeztük el. A motor névleges paraméterei a következők:
● Maximális nyomaték: 920 Nm/1300 1/min
● Maximális teljesítmény: 160 kW/1900 1/min
A motor kiválasztásának oka, hogy ez a ma már korszerűtlennek mondható motor, még mindig jelenetős részét adja a mai magyar elöregedett buszállományban felhasznált motoroknak.
A vizsgálat során a motor fordulatszám-terhelés tartományából
három pontot választottunk ki, amelyek a következők:
● 1300 1/min ; 50% terhelés
● 1900 1/min ; 25% terhelés
● 1900 1/min ; 75% terhelés
A viszonylag kevés számú mérési pont indoka a részletes részecske elemzéshez szükséges nagy (30-50 perc) mintavételi
idők, és az ebből fakadó nagymennyiségű tüzelőanyag igény. Az
alacsony fordulatszám esetén a feltöltő kis teljesítményen dolgozik
és kis hengertéri perdülettel kell számolni, ami rosszabb keverékképzést eredményez a közepes terhelés esetében viszonylag nagy
légfelesleg mellett. Ez egy „közepes” mértékű részecske-kibocsátásra jellemző pont. Nagy fordulatszámon nagyobb hengertéri keveredési sebességgel, tehát jó keveredéssel, kis terhelés mellett
nagy légfelesleggel egy „kis” mértékű részecske-kibocsátási pontot
kapunk. Nagy fordulatszám, nagy terhelésű ponton az előző következtetéseket figyelembe véve „nagy” mértékű részecske-kibocsátásra számíthatunk.
Jelen esetben a belsőégésű motoron elvégzett vizsgálatok közül az indikálási eredményeket mutatjuk be. Az indikátor diagram
felvétele megfelelő körültekintéssel elvégezhető mérés, amelynek
eredményeiből lehet a hőfelszabadulást számolni, és az égéslefutást elemezni. Az indikáláshoz használt mérőrendszer felépítése a
3. ábrán látható.

4. ábra. A három tüzelőanyag indikátor diagramjai
1900 1/perces fordulatszámon 25% terhelés esetén

A 4. ábrán láthatóak az indikátor diagramok átlagai nem kevert
tüzelőanyagokra, magas fordulatszámon, (1900 1/perc) és kisterhelésen. Az adott pontban jól megfigyelhetők az eltérések, amelyet tüzelőanyagok okoznak. A befecskendezés kezdet mind a három tüzelőanyagnál közel megegyezik, ami10 fok volt a nyomócső jeladó
alapján. A dózis növekedés biodízel esetén 13,6%, míg TBK esetén 18,5% volt, ez biodízel esetén igen kismértékben alacsonyabb,
TBK esetén nagyobb, mint a fűtőérték csökkenés mértéke (14% és
17%). Megfigyelhető, hogy a 100 indikátor diagram értékelése alapján a csúcsnyomás a biodízelnél 51,8 bar, a TBK-nál 51,6 bar volt,
ugyanez gázolajnál 51,1 bar volt, amely nem jelentős eltérés. A 4.
ábrán látható, adott főtengely szöghöz tartozó átlagok esetén megfigyelhető, hogy az égési folyamat a megújuló alapú tüzelőanyagok
esetén az égés első szakaszában legintenzívebb.

5. ábra. A három tüzelőanyag indikátor diagramjai
1900 1/perces fordulatszámon 75% terhelés esetén

3. ábra. Az indikáláshoz használt mérőrendszer felépítése
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Az 5. ábrán láthatóak az indikátor diagramok ugyanazon tüzelőanyagok esetén, magas fordulatszámon, (1900 1/perc) és nagy terhelésen. Itt is jól megfigyelhetők az eltérések, amelyet tüzelőanyagok okoznak. A befecskendezés kezdet mind a három tüzelőanyag
esetén közel megegyezik, ez ebben az esetben 7 fok volt a nyomócső jeladó alapján. A dózis növekedés biodízel esetén 13,9%, míg
TBK esetén 19,4%, ez biodízel esetén közel megegyezik, TBK esetén nagyobb, mint a fűtőérték csökkenés mértéke. Megfigyelhető,
hogy a -100 indikátor diagram értékelése alapján -a csúcsnyomás
ebben az esetben a TBK esetén a legmagasabb, 66,4 bar, de a bio-
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dízel esettén ettől kicsi az eltérés 65,8 bar, amíg gázolaj esetén ez
az érték 64,6 bar. Az 5. ábrán az adott főtengely szöghöz tartozó értékekből látható, hogy az égés kezdeti szakaszában a két megújuló
alapú tüzelőanyagnál, elsősorban a biodízel esetén intenzívebb az
égési folyamat, feltehetőleg a tüzelőanyag összetétele miatt.

Az eredmények értékelése

A dízelmotorok paramétereit a tüzelőanyag számos paramétere jelentősen befolyásolja. Amelyek hatással vannak a kialakuló
porlasztási képre, a tüzelőanyag cseppek leválására, méretére, az
égési folyamatra, ezen keresztül a károsanyag-kibocsátásra és a
berendezés hatásfokára. A tulajdonságok egyike a sűrűség. Megállapítható, hogy a TBK sűrűsége nagyobb, mint a biodízel sűrűsége.
A nagyobb sűrűség mellett a nagyobb viszkozitás is fennáll a TBK
esetében, amely a biodízelhez képest még rosszabb porlasztáshoz,
kisebb hatásfokú égéshez vezethet. A kapott eredményekből arra
lehet következtetni, hogy a gázolajhoz képest a megújuló alapú tüzelőanyagok anyagok felhasználása esetén az égési folyamat elhúzódik, hatására várhatóan a károsanyag-kibocsátás megnövekedhet, amelyet bizonyos komponensek tekintetében a megújuló alapú
tüzelőanyagok többlet oxigénje kompenzálhat.
A fűtőérték a munkaütemben elérhető munkával, így a motor
nyomatékával, teljesítményével arányos. A kapott eredményekből
az valószínűsíthető, hogy a motor a legkisebb teljesítményt a TBK
tüzelőanyag felhasználás során fogja leadni és a fajlagos tüzelőanyag-fogyasztása ezzel a tüzelőanyaggal lesz a legnagyobb.
A lobbanáspont és TG, DTG vizsgálatok eredményei alapján kijelenthető, hogy a biodízelek nagyobb lobbanáspontja miatt
várhatóan az égés jellege megváltozik. A nagyobb lobbanáspont
értékekből adódó gyulladási késedelmet cetánszámméréssel ellenőrizni kell. Az észterezett molekulák megmaradt oxigénatom tartalmának a szerepe ellentmondásos: egyrészt ugyan csökkenhet a
károsanyag-kibocsátás, de csökkenti a fűtőértéket, és csökkenti a
gyulladásra való hajlamot.
Jelen cikkünkben az emisszió mérés, hőfelszabadulás eredményeire nem tértünk ki. Ezen kívül a továbbiakban az alap emiszsziós komponensek eredményeit, a részletes részecske vizsgálat
eredményeivel, és az égés szimuláció eredményeivel értékelve és
elemezve kívánjuk bemutatni.

Összefoglalás, kitekintés

Dízelmotor hajtására alkalmas három különböző tüzelőanyag (foszszilis dízelgázolaj, biodízel, és TBK) és keverékeinek összehasonlító vizsgálatát végeztük el a motorikus felhasználás szempontjából
alapvető fontosságú tulajdonságok tekintetében. Terveink szerint,
további tüzelőanyag tulajdonság vizsgálatokat hajtunk végre: CFPP
hőmérséklet, oxidációs stabilitás, zsírsavösszetétel. A minél több
tulajdonság megvizsgálásával és értékelésével, minél nagyobb részét le szeretnénk fedni azon követelmény halmazt, amelynek egy
tüzelőanyagnak meg kell felelnie felhasználás során.
Következő lépésként égés szimulációs programban egy működő modellt szeretnénk kialakítani. Segítségével elemezni, hogy a
különböző tüzelőanyagok esetében a modell milyen eredményeket
eredményez. Ehhez legfontosabb vizsgálni az indikátorból számított hőfelszabadulás függvényeket
Köszönjük Dr. Kerekes Zsuzsannának a Szent István Egyetem,
Ybl Miklós Építéstudományi Kar Tűz- és Katasztrófavédelmi Intézet
munkatársnőjének, Bácskai Istvánnak a NAIK – Mezőgazdasági
Gépesítési Intézet munkatársának és végül, de nem utolsó sorban
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A megújuló energia Olaszországban
Balog Károly
szakközgazdász; balogkaroly@eurodesign.hu

Olaszország az utóbbi évtizedben a megújuló energiaforrások fejlesztésére vett határozott irányt. A cikk az adott területen 2014. áprilisáig elért eredményekről az olasz környezetvédelmi főhatóság által
összeállított jelentésről ad tartalmi ismertetést. Mindenekelőtt az új
technológiák (mini-vízi erőművek; villamos és termikus napenergia;
szélenergia; bio-energia; geotermikus energia) országon belüli terjedéséről számol be: 2014. áprilisában már minden olasz településen
működött legalább egy ilyen készülék vagy berendezés. Ezt követően
taglalja a megújuló energiaforrások kiaknázásával kapcsolatos főbb
gazdasági összefüggéseket és a felmerült szabályozási problémákat,
valamint jövőképet is rajzol e fontos új technológia energiatermelésben játszott szerepéről 2050-ig. Technikai okokból az egyes technológiák fejlődésére vonatkozó áttekintést következő számunkban közöljük.
*
In the span of ten years Italy has taken a firm direction towards the
development of renewable energy. In this paper there is given short
information about results obtained during the year 2014, on the basis
of the corresponding report of EPA Italy. First of all about the distribution of this new technologies (small hydro-power units; electric and
thermal solar energy; wind-energy; bio-energy; geothermal energy)
over the country: up to April 2014, there were in function one at the
least appliance or technical unit of this kind in each Italian community. Further on, the paper deals with basic economic questions and
problems of legal regulation pointed out by the report, and draws the
prospects of future development (to 2050) and of the role of this important new technology in the power/energy production of Italy. For
technical reasons the second part, dealing with the development of
the different renewable technologies, shall be published in the next
number of this journal.
***

dig közel 15 százalék volt). Az utóbbi két évben az így előállított villamos
energia 84,8, illetve 104 TWh volt.
Olaszországban 2006 óta adnak közre az egész országot átfogó éves
jelentést a megújuló technológiák fejlődéséről/terjedéséről és az ezzel öszszefüggő problémákról. Az éves beszámolók egységes kérdőívek alapján
készülnek, az egyes településektől így beérkező adatokat pedig illetékes
országos és regionális szakmai szervezetek adataival vetik egybe. A továbbiakban a jelentés főbb elemeiről adunk tájékoztatást.

A megújuló energia országos elterjedtsége,
növekedés

Az elmúlt évben a megújulók hasznosítása fontos mérföldkőhöz érkezett:
a jelentés lezárása időpontjában (2014. április) a nyilvántartott 8054 település mindegyikében működött legalább egy, ilyen technológiával üzemelő
készülék és/vagy berendezés. Az impozáns, folyamatos fejlődést jól szemlélteti, hogy 2008-ban ez a szám 3190, 2010-ben már 6 993, 2011-ben
7 661, 2012-ben 7 896, 2013-ban pedig 7 937 volt. E folyamat technológiák szerinti alakulását és az alkalmazó települések számát az 1. táblázat
szemlélteti:
Kiemelt figyelmet érdemelnek azok a települések (29), ahol 100%-ban
megújuló forrásokból termelik a lakosság által ott felhasznált elektromos és
hőenergiát, nemkülönben azok, amelyek több villanyáramot állítanak így
elő, mint amennyit a lakosság helyben felhasznál (immár 2629 település).
A megújuló energiatermelés alakulását az 1. ábra szemlélteti.

A megújuló energiaforrások kiaknázását világszerte kiemelt figyelemmel,
egyben a környezeti-pénzügyi-gazdasági válságból való kibontakozás fontos eszközeként kezelik. Erre utal az a tény is, hogy az elmúlt évben az
OECD-országokban üzembe helyezett új villanyáram termelő kapacitások
mintegy 80 százaléka ilyen forrásokat hasznosít. E technológia hozzájárulhat az energiaszámlák csökkentéséhez; az ellátás külföldi függőségének
mérsékléséhez; biztonságának javításához,
nemkülönben a szén-dioxid (CO2)-kibocsátás
és a környezetszennyezés csökkentéséhez
Év
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1. ábra. A megújulók hozzájárulása Olaszország
villamos energia ellátásához
1. táblázat.
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Balog K.: A megújuló energia Olaszországban
Mint látható, a vízi erőművek hozzájárulása a villanyáram termeléshez
szezonális ingadozásokkal stagnált (jelentős kapacitás-bővítésre objektív
okokból nem került/-hetett sor), de az összes többi megújuló technológia
dinamikusan növelte teljesítményét.

Gazdasági összefüggések, szabályozás, célkitűzések

Miközben csökkent a legszennyezőbb, fosszilis energiahordozókat felhasználó villamos erőművek termelése (a csökkenés mértéke 2013-ban
a 2007-es szinthez képest 85,8 TWó volt), és visszaesett az ilyen energiahordozók behozatala is, Olaszországnak sikerült teljesítenie a Kyotói
Jegyzőkönyvben rögzített üvegházhatású gáz (ühg) kibocsátás csökkentési előirányzatot (2008-2012 között 6,5 százalék az 1990-es szinthez
viszonyítva), a villanyáram piacán is beindult az árak mérséklődése. Ez
főként a csúcsidőben üzemelő napelem panelek terjedésének köszönhető, mivel így a legdrágábban termelő (és sokszor a leginkább szennyező)
erőműveknél szüneteltetik/állíthatják le a termelést. A 2013-ban minden
napi tarifasávban kimutatható árcsökkenésben ugyanis jelentős szerepet
játszott a fotovoltaikus berendezések által ebben az évben termelt 22 TWó,
nemkülönben a szélerőművek 15 TWó értékesítése is.
Jelentős mértékű volt a „tiszta” erőműveknél foglalkoztatottak számának növekedése is: 2012-ben az újonnan üzembe állított ilyen berendezések működtetésére 137 ezer főtt vettek igénybe, míg a meglévő összes
többi villamos erőműnél 53 ezren dolgoztak. Noha 2013-ban a Passera
Rendelet néven elhíresült intézkedés a fotovoltaikus panelek üzembe állításának támogatását csökkentette és a többi megújuló technológiáét maximálta, ami az előző évi növekedési számok bizonyos mértékű mérséklődéséhez vezetett, előrelátóbb politika érvényesítésével e területen még
óriási a kiaknázatlan potenciális lehetőség. Ezt állapítja meg egy, az olasz
mérnöki kar központi szakmai szervezete keretében készült tanulmány,
amely szerint 2020-ra – célirányos gazdaságpolitikával – a tiszta energiatermelésben foglalkoztatottak száma 250 ezerre, az energiahatékonyság
javításában és az épületek szigetelésében dolgozóké pedig 600 ezerre lenne növelhető. Ezt támasztja alá Németország példája is, ahol a távlatilag
kiszámíthatóbb szabályozásnak köszönhetően a megújuló energetikában
foglalkoztatottak száma már elérte a 400 ezer főt. Arról nem is szólva, hogy
e terület felfutása új szolgáltatások, köztük az épületek energetikai auditálása/minősítése, valamint újabb innováció/kutatás iránt támaszthat igényt.
A válság miatt csökkenő gazdasági aktivitás mellett a megújulók térnyerésének, a decentralizált energiaellátás terjedésének is tulajdonítható, hogy
az ország villamos energia mérlegében a kőolaj részaránya 2013-ban már
alig 2,3 százalék, a szolgáltató szektor és a lakosság részesedése pedig az
éves fogyasztásban együtt 55,3 százalék volt. E képet árnyalja, az utóbbi
10 év folyamán 5,5 millióval 37,5 milliósra bővült olasz gépkocsi állomány
növekvő káros kibocsátása, valamint az áruszállítások immáron 94 százalékban közutakra kerülése, ami növelte a fosszilis energiahordozók (főleg a
gáz és üzemanyagok) iránti keresletet is.
Érzékeny pont a megújuló energiaforrások jövőbeni szerepének elbírálásánál a kiaknázásuk kapcsán a villanyszámlába beépülő támogatás,
ami az Istat adatai szerint 2013-ban a lakossági kiadások 0,3%-át vette
igényben, míg ugyanebben az időszakban a fűtésre kiadásainak 5,2%-át
fordította egy „átlagos” olasz család. A 2013-as lakossági villanyszámlában az energetikai komponens részesedése 52,8, a megújulóknak juttatott támogatásoké pedig 15,3% volt. Összehasonlításul, Németországban
a megújulók támogatása a villanyszámlák összegének 20%-a, a CDU és
az SPD által 2025-re kitűzött célkitűzés mégis a megújulók részesedését
az ország energiafelhasználásában 40%-ban jelölte meg. Ennek kapcsán
számolnak azzal is, hogy 2017-től a nagy erőművek termelte energia árát is
szakosított tőzsdén állapítják meg, ami mérsékelni fogja az árakat, miközben a megújulók térnyeréséhez az import csökkenése (2012-höz képest

ENERGIAGAZDÁLKODÁS

55. évf. 2014. 5-6. szám

2013-ban 13,5%), a foglalkoztatás bővülése és a környezet állapotának javulása is kapcsolódik. Emellett figyelembe kell venni azt is, hogy a megújulók technológiai berendezéseinek tartós árcsökkenése és e beruházások
többnyire gyors megtérülése miatt belátható időn belül a támogatási igény
a zérus felé tendál, amit követni fognak az energia számlák főösszegei is.
Egy, a vállalkozások körében nemrég készített felmérés szerint az olaszországi cégek csupán 3,8%-ánál képvisel jelentős tételt az energiaszámla
(haladja meg bruttó árbevételük 3%-át), míg a vállalkozások 50%-ánál ez
az arány az árbevétel 0,5%-a, 19,2%-kuknál pedig csupán 0,1%-a. Kézenfekvő tehát a következtetés: nem egyes nagyméretű, energiaigényes
tevékenységeket folytató piaci szereplőket kell támogatni, hanem széles
körben ösztönözni szükséges az energiahatékonyság javítását, a gyökeres
technológiai megújulást eredményező innovációt. Annál is inkább, hogy a
fenyegető globális felmelegedés miatt még a gazdasági válság sem lehet
ürügy az EU energetikai rendszerének radikális megújításának/átalakításának halogatására – hangsúlyozza a jelentés.
A jövőben hozandó intézkedések között mindenekelőtt az adórendszer
újragondolását említi a jelentés (a karbon adó szerepének erősítése, átláthatóság-kiszámíthatóság); korszerű épület-energetikai szabványok bevezetését; az energiahatékonyság javításának ösztönzését; az energetikai
rekonstrukciókkal kapcsolatos eljárás egyszerűsítését; a csúcsidőn kívüli
lakossági fogyasztást ösztönző tarifarendszer bevezetését; az energetikai
rendszer fejlesztését; nemkülönben a közlekedés energiaigényessége régóta húzódó problémájának hatásos kezelését. A fent említett és más intézkedésekkel összhangban kidolgozott forgatókönyvet a 2. ábra szemlélteti.

2. ábra. A megújuló forrásból termelt villanyáram mennyisége
a teljes fogyasztásban (MWó)

A 2. ábra a fosszilis energia egyértelmű visszaszorulását fémjelzi 2050re. A megújuló energiaforrásokból termelt villanyáram 2013-ban a legnagyobb mértékben fotovoltaikus napenergiából történt: 22,1 TWó, ami 2012höz képest 18,9%-os növekedés; a szélenergia szintje 14,8 TWó, + 11,6%;
biomasszából és biogázból 15 TWó-nyit termeltek, ami 12,8%-os évi növekmény. A geotermikus forrásból előállított villanyáram kismértékben, 5,2ről 5,3 TWó-ra nőtt. A technológiák szerinti helyzetképet és a jelentésben
bemutatott „jó gyakorlatot” külön összeállításban adják közre.
Azt viszont már most ki kell emelni, hogy ilyen kiváló minőségű, minden fontos kérdésre és adatok széles skálájára kiterjedő anyagot csak egy,
a fenntartható fejlődés – ezen belül a környezet- és természetvédelem –
problémakörét jól ismerő és kézbentartó főhatóság, valamint komoly territoriális szakmai/hatósági hálózat képes évről-évre mind magasabb színvonalon összeállítani. Ennek hiánya viszont óriási társadalmi veszteségeket
„produkálhat”.

Forrás:

„Communi rinnovabili 2014”. Rapporto di Legambiente.
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FÖLDGÁZ

A háztartások földgáz fogyasztása
Szilágyi Zsombor
okl. gázmérnök, drszilagyizsombor@freemail.hu

Sok változás volt 2013-ban és 2014-ben a magyar földgáz piacon.
A legjelentősebb változást a rezsicsökkentés hozta: a lakossági fogyasztók gázköltségei mintegy 25%-kal csökkentek. Cikkünk a változásokat tekinti át.

meg rendszeresen a gázkészülékét. A pontosan beállított gázkészülék kevesebb gázt fogyaszt.
• Csökken a gázfogyasztók száma
Földgáz fogyasztók száma [3]

A KSH szerint a háztartások egy főre jutó havi kiadása 2013. első félévben 64271 Ft. volt, ugyanez 2014. első félévben 66539 Ft. A kiadásokon
belül a lakásfenntartási és háztartási energia költség 17334 Ft-ról 16447
Ft-ra csökkent, vagyis a gázellátás, villamos áram, távhő, szemétszállítás,
kéményseprés rezsicsökkentése jelentős része a lakásfenntartás egyéb
költségei emelkedését ellensúlyozta [1].
Hazánkban 2879 településen van vezetékes gázszolgáltatás, ez a települések 91%-át jelenti [2].
Az ország energia felhasználása [5]
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Sok tényező hatására következett be az ország energia felhasználásának
csökkenése. Ezek közül a legfontosabbak:
• a klímaváltozás hazánkban az átlaghőmérséklet emelkedésben is
megjelent, rövidül a téli időszak,
• a gazdasági válság az ipar jelentős részét súlyosan érintette, a termelés visszaesett, sok cég megszűnt,
• takarékosság lett a jellemző minden energia felhasználásban,
• megindultak az energiatakarékosságot szolgáló beruházások: épület felújítások, tüzelőberendezés cserék, megújuló energiahordozókra áttérés.
Földgáz piac jellemzői:
• A magyar földgáz piacon értékesített földgáz 42%-át jelenti az
egyetemes szolgáltatás (ezen belül vannak a háztartási felhasználók is) és 58% a versenypiacon (szabadpiacon) eladott gáz.
• Földgáz bőség van a magyar piacon. Az egyetemes szolgáltatók
között is lehet választani az ország egy részén, a szabadpiacon
pedig tíz-tizenöt kereskedő közül is választhatnak a fogyasztók.
• Eltűnt az „olcsó” gáz: olcsónak számított az osztrák-magyar határon behozott gáz és a hazai termelés. Ezt a két gázforrást rendelettel az egyetemes szolgáltatók rendelkezésére bocsátották, a
rezsicsökkentésben érintett felhasználók ellátására.
• Kihasználatlan szállító, elosztó, tároló kapacitások vannak a magyar gázellátó rendszerben. Ezek fenntartási költségeit a csökkenő
számú fogyasztónak kell viselni.
• A magyar földgáz tőzsdén (CEEGEX) minimális (vagy inkább jelképes) a forgalom, éppen az olcsó gázforrások hiánya miatt.
• Működik a magyar földgáz piacon a napi kapacitás és földgáz kereskedelem (ez is tőzsde jellegű kereskedés) de volumene visszaesett.
• A földgáz kereskedők közötti közvetlen gáz adás-vételek száma és
értéke is visszaesett.
• Fokozódó állami szerepvállalás: nő az állami cégek száma a földgáz
piacon, egyre több rendelet szabályozza a földgáz kereskedelmet.
• Ingyenes lett a háztartási felhasználóknak a gázellátó rendszer műszaki-biztonsági felülvizsgálata. Egyre több fogyasztó vizsgáltatja
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A fenti fogyasztószámok a fogyasztóvesztés és az új fogyasztó bekapcsolás egyenlegét mutatják.
Meglepően nagyszámú volt a háztartási fogyasztóvesztés 2013-ban.
A nem lakossági fogyasztók nagy mozgása összefügg a tömeges cég megszűnéssel és az új cégek alakulásával.
Ugyanakkor megállapíthatjuk, hogy 2014-ben a háztartási fogyasztóvesztés mértéke lecsökkent, egyértelműen a rezsicsökkentésnek köszönhető jobb gázszámla fizetési készség miatt.
A háztartási fogyasztóvesztés okai:
• gázszámla nem fizetése miatt kikapcsolás: a gázellátásból kikerülő
fogyasztók 60-65%-nál ezt az okot becsülik a szakemberek.
• kikapcsolás szabálytalan vételezés és gázlopás miatt: becslés szerint a földgázellátásból kikerülő háztartások 25-30%-a.
• áttérés más tüzelőanyagra: a földgázellátást elhagyó háztartások
5%-át becsülik.
• kivándorlás: a lakások 10,6%-a lakatlan, nagyrészt kivándorlás
miatt. A lakatlan lakások mintegy felénél a gázmérőt fennhagyják,
fizetik az alapdíjat, de nem fogyasztanak gázt, másik felénél kikapcsoltatják a lakást.
• A műszaki-biztonsági felülvizsgálat során feltárt hiányosságok megszüntetése költségeit vagy nem tudja vállalni a fogyasztó, vagy a
megszabott határidőig nem tudja teljesíteni a javítást.
2014-re növekedésnek indult az új fogyasztó bekapcsolás is, szoros
összefüggésben a lakásépítés lassú növekedésével.
Bekapcsolt új lakossági fogyasztók [3]
Új bekapcsolás

2013

2014 első félév

11 071

5932

• Csökken az ország földgáz fogyasztása.
Földgáz felhasználás [3]
2008

2009

2010

2011

2012

2013

10299

10002

8375

millió m3
Összesen

13499

11687

12000
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Szilágyi Zs.: A háztartások földgáz fogyasztása
A földgáz felhasználás csökkenése több tényező hatására következett be:
• a gazdasági válság hatására a takarékosság észlelhető mértékben
jelent meg a földgáz fogyasztóknál is,
• a villamos áram termelésben a hazai földgáz tüzelésű erőművek
kiszorultak a piacról, az olcsó import áram miatt,
• leállt többek között a Tisza II erőmű is, amely 2013-ig évi 200 millió
m3 alacsony fűtőértékű közép-alföldi földgázt tüzelt el,
• erőművekben, fűtőművekben erősödött a megújuló tüzelőanyagok
használata (például: Pécsett a szalmatüzelés, Tatabányán a fatüzelés váltott ki földgázt.)
• a gazdasági válság hatására az energiaigényes nehézipar termelése lényegesen lecsökkent,
• az építkezések leállása miatt a tégla-, burkolólap-, cement- és
mészipar alig termelt,
• mintegy 320 ezer háztartásban készült el a hőszigetelés és nyílászáró csere, ami lakásonként átlagosan 40% fűtési energia megtakarítást hozott. Megindult az állami és önkormányzati intézmények
energiatakarékossági célú felújítása is. A háztartásokban a földgáz
használat mellett a második tüzelőanyag bevezetése tömeges lett:
becslések szerint egymillió háztartásban használnak második tüzelőanyagot: szenet vagy fát.
• 2010. óta észrevehetően nő a fűtési időszak átlag hőmérséklete.
Háztartások földgáz felhasználása [3]
2008

2009

2010

2011

2012

2013

3469

3243

3113

13

56

91

millió m

3

Közüzemi/Egyetemes
szolgáltatók
4043

háztartási célra

3984*

3662

Kereskedő
háztartási célra
*Magyar Gázipari Egyesülés adatszolgáltatása

Háztartások átlagos gázfogyasztása [5]
m3/év

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1152

1087

1067

1048

1000

983

• A rezsicsökkentések és a közmunka program máris látható a
hatása: lényegesen javult a gázfogyasztók fizetési készsége.
Míg 2012. nyarán a késedelmes fizetők az összes felhasználó 27%-a volt, addig ez az arány 2014. júniusban már csak
18%. A gázszolgáltatók kinnlévősége is 38%-kal csökkent.
A nem fizetés miatti kikapcsolások száma is közel 40%-kal lett
kevesebb.
A földgázpiac változásai között a háztartási felhasználókat ért hatások
egyértelműen pozitívak:
• szabályozott áron kapják a földgázt,
• a rezsicsökkentéssel kevesebbet fizetnek a gázért,
• könnyebben fizetik ki a gázszámlát,
• a háztartások energiatakarékossági célú felújítása a rezsicsökkentés ellenére is jó beruházás,
• ingyenes a gázellátó rendszer műszaki-biztonsági felülvizsgálata.

Irodalom

[1] KSH Statisztikai Tükör 2014/105 2014. október 30.
[2] KSH Statisztikai Tükör VII. évfolyam 87. szám 2013. október 31.
[3] Magyar Energia Hivatal, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapja
[4] Nemzeti Fejlesztési Minisztérium beszámolója az Országgyűlésnek
[5] KSH honlapja

Energetikai szakmérnök képzés
A képzést azok figyelmébe ajánljuk, akik fel akarják frissíteni energetikai ismereteiket, vagy bár más műszaki területen szereztek oklevelet, de az energetika szektorban tevékenykednek. Az órákat kéthetente péntek-szombaton
tartjuk.
Jelentkezési határidő a 2015. szeptemberében induló képzésre: 2015.
augusztus 31.
A képzés költsége 290 eFt/félév, kezdete: 2015. szeptember 15.
A jelentkezési lap letölthető: www.energia.bme.hu
A szak megnevezése:
• Energiatermelési szakirányú továbbképzési szak
• levelező képzés BSc (főiskolai) végzettségűek számára
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
• Energiatermelési szakmérnök
A tervezett ágazatok megnevezése:
• Hő- és villamosenergia ágazat
• Megújuló energia ágazat
A jelentkezés feltételei:
• Legalább főiskolai vagy BSc szintű végzettség műszaki képzési területen.
• Legalább három éves szakirányú szakmai gyakorlat.
A képzési idő:
• a félévek száma: 4 félév, a kontaktórák száma: 480 (kéthetente péntek-szombat)
• az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 120.
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A szakért felelős oktató, kapcsolattartó:
• Dr. Ősz János egyetemi docens, Energetikai Gépek és Rendszerek
Tanszék, osz@energia.bme.hu, 06-1/463-2558
A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenység-rendszerben:
Az energiatermelési szakirányú továbbképzési szak két ágazatának oktatási célkitűzése olyan, kiemelkedő energiastratégiai, technológiai tudással és
naprakész gazdasági, jogi információkkal rendelkező szakemberek képzése,
akik a hő és villamos energia valamint a megújuló energia szakterületének
átfogó hazai és nemzetközi kérdéseinek elmélyült ismeretével rendelkeznek.
A végzett hallgatók képesek lesznek a különböző energetikai problémákat
felismerni, azokat az energiahatékonyság és a fenntartható energetika hazai
adottságainak megfelelően megoldani. Olyan, új energetikai szemléletmóddal és speciális ismeretekkel rendelkező szakmérnökök képzését szeretnénk
megvalósítani, akik a korábban megszerzett mérnöki végzettségük és felsőfokú szakismeretük birtokában ismerik az energetika hazai és nemzetközi
problémáit, megoldási módszereit, képesek a változatok feltárására, hatásuk
elemzésére, valamint a fenntartható energetika követelményeivel harmonizáló műszaki technológiák alkalmazására, a létesítmények szakszerű megtervezésére, üzemeltetésére. Ezért alapvető fontosságúnak tartjuk a fenntartható energetika új szemléletének kialakítását. Ennek érdekében az általános
alaptárgyakat oktató és közös programú első tanévet követően a szakirányú
továbbképzés az alábbi két ágazatban folytatódik:

• hő- és villamos energia
• megújuló energia.
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Fűtési szabályozók korszerűsítése
Sutyera Tamás

energetikai mérnök, MSc, sutyera@jomuti.hu

Energiafelhasználásunk jelentős része az épületek fűtéséhez
kötődik, ezért különös figyelmet érdemel azok hatékonysága.
Ez egyrészt a hatékony hőforrással, másrészt a megfelelő szabályozással biztosítható. A hatékony üzemvitelhez szükséges
a fűtött helyiség (épület) és tartozékai, valamint a hőleadók hőtároló képességének ismerete. A hőtárolás jellemzője az időállandó. A cikk az energiatakarékos fűtés érdekében a fűtött helyiség időállandójának méréssel történő meghatározására és
az üzemeltetés során történő alkalmazására tesz javaslatot.
*
Ein wesentlicher Teil unseres Energieverbrauchs wird zur Beheizung von Gebäuden genutzt. Deshalb sollten wir unsere besondere
Aufmerksamkeit auf deren Wirksamkeit richten. Dies kann einerseits durch Nutzung effizienter Wärmequellen, andererseits mit der
passender Regelung geschehen. Für den effizienten Heizungsbetrieb sind Kenntnisse der Wärmespeicherfähigkeit des beheizten
Raumes (Gebäude) und der Wärmeabgabe von entscheidender Bedeutung. Die Wärmespeicherfähigkeit wird durch die Zeitkonstante
bestimmt. Dieser Artikel schlägt vor – zur energiesparenden Raumbeheizung – die Zeitkonstante eines beheizten Raum und dessen
Wärmeabgabe durch Messungen zu bestimmen und die Zeitkonstante während des Heizungsbetriebs zu berücksichtigen.
***

A fejlesztés indokoltsága

Mind az egyedi, mind a távhőszolgáltatásban egyre jobban terjednek az
olyan programozható fűtésszabályozók, melyek adott időszakban fűtéscsökkentést valósítanak meg. A fűtött helyiségek hőtároló képességét kihasználva ezen szabályozók alkalmazásával jelentős energiamegtakarítás
érhető el. A távhőszolgáltatásban a teljesítményszabályozást három szinten célszerű megoldani. Az előremenő fűtőközeg hőmérsékletét a hőforrásnál és a fogyasztói hőközpontokban a külső hőmérséklet függvényében célszerű beállítani, majd a helyiségekben elhelyezett hőleadókra a
hőmérséklet tartása érdekében termosztatikus szelepeket helyezni.
A fűtött helyiség használatának függvényében napi ciklusban általában két időintervallumban – napközben, illetve éjszaka – szokás fűtést
csökkenteni. Társasházak esetén az eltérő igények miatt a napközbeni
központi fűtéscsökkentés nem jellemző, a lakosok a termosztatikus radiátorszelepek zárásával/nyitásával állítják be az igényelt belső hőmérsékletet. Az éjszakai fűtéscsökkentés már központilag is megvalósítandó.
A fűtési energia és költségcsökkentés érdekében indokolt lehet
olyan vezérlés alkalmazása, amely megtanulja az épület jellemzőit, s a
csökkentési és felfűtési időszakban megfelelő irányítási algoritmussal az
„optimális” előremenő hőmérsékletet állítja be. Ennek igazolására vizsgáljunk meg egy éjszakai fűtéscsökkentési folyamatot.
A fűtéscsökkentés kezdete és vége közötti időtartam legyen 8 óra
(például kezdete 22 óra vége 6 óra). A külső hőmérséklet az egyszerűség kedvéért legyen állandó (+4 °C). A bevitt hőteljesítmény változtatása
mellett az éjszakai fűtéscsökkentés az 1. ábra szerint alakul.
Az 1. ábrán a belső hőmérséklet (tb) változása látható különböző fűtési teljesítmények (Q) esetében. A fűtéscsökkentés kezdetekor
a napközben igényelt belső hőmérsékletről indul a hőmérséklet változás. Ekkor csökkentettük a fűtési hőteljesítményt (előremenő fűtőközeg hőmérsékletet). Kérdésként vetődik fel, milyen legyen a bevitt
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1. ábra. Felfűtési és csökkentési idő pontos meghatározásával
elérhető energiamegtakarítás szemléltetése

hőteljesítmény. Határérték a teljes kikapcsolás és az alacsony még megengedhető, vagy igényelt belső hőmérséklethez tartozó hőteljesítmény.
Ha a hőteljesítményt a csökkentett belső hőmérséklethez tartozó értékre
állítjuk be, a hőmérséklet változását a folytonos vonal, ha annál kisebb
értékre állítjuk be, akkor a szaggatott vonal szemlélteti. Ez utóbbi esetben a fűtéscsökkentési idő rövidebb lesz. Minél kisebb ez a teljesítmény,
annál rövidebb idő alatt érhető el a kívánt belső hőmérséklet. Ez praktikusan a fűtés kikapcsolását jelenti. Amennyiben a felfűtési szakaszban
a felfűtési időt csökkenteni szeretnénk, akkor a hőteljesítményt kell növelni. Ennek a kazán, vagy a beépített hőcserélő névleges teljesítménye,
távhőszolgáltatás esetében a primer közeg rendelkezésre álló hőmérséklete (a kazán teljesítménye és maximális előremenő hőmérséklete)
szab határt. A minél rövidebb felfűtési idő érdekében a megengedhető
legmagasabb előremenő szekunder hőmérsékletet kell biztosítani, majd
a kívánt belső hőmérséklet elérése után az ahhoz és az aktuális külső
hőmérséklethez tartozó előremenő hőmérséklet értéket beállítani. Megállapítható, hogy az energiahatékonyságot jelentősen szolgálja a felfűtési és csökkentési idők meghatározása. A példában a két vizsgált esetben
ez közel 6%-kal kevesebb energiafelhasználást jelent, melyet a vonalkázott téglalapok jeleznek. A fűtéscsökkentés és felfűtés idejét jelentős
mértékben az épület és a hőleadók hőkapacitása, illetve az ezt jellemző
időállandó határozza meg.
A piacon jelenleg elérhető lakásonkénti szabályozók közül van olyan,
amely alkalmas arra, hogy ezen időtartamokat figyelembe vegye, de ezt
fix értékkel teszi, s a megfelelő működése érdekében a belső hőmérséklet mérése szükséges. Hőközponti szabályozó esetén, a nevével ellentétben nem szabályozásról, hanem vezérlésről van szó, mivel a belső
hőmérsékletről a szabályozó nem rendelkezik információval, így ezen
időtartamok meghatározását a vezérlést leíró, a külső paramétereket
figyelembe vevő összefüggések felírásával tehetjük meg. Lakásonkénti szabályozás esetén a belső hőmérséklet mérésére és a szabályozás
során történő felhasználására van lehetőség.

Fejlesztés

A fejlesztés egyik kényelmes és költséghatékony módja a modellezés.
A modell a rendszerről alkotott olyan konstrukció, amin kísérletet lehet
elvégezni annak érdekében, hogy a rendszerre vonatkozó kérdéseinkre választ kapjunk. A modell megalkotása az alábbi lépések alapján
történik [1]:
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Sutyera T.: Fűtési szabályozók korszerűsítése
1. Hipotézis felállítása, célok és eszközök
2. Adatgyűjtés
3. Matematikai modell megválasztása
4. Modellparaméterek meghatározása becslése
5. Validáció
A modellezés eszköze az áttekinthetőség és könnyű kezelhetőség
érdekében a ScicosLab program.
Az épületek belső hőmérsékletének időbeli alakulását régóta ismert
és azt megfelelően leíró összefüggések teszik lehetővé. A matematikai
modellt a holtidők elhanyagolásával készítettem el. A modell lehetővé
teszi azt, hogy a valóságban nem ismert belső hőmérsékletet figyelembe
vegyem, így segítve a vezérlést leíró összefüggések meghatározását,
mely összefüggések felírása a fejlesztés egyik legnagyobb kihívása.

és az aktuális külső hőmérsékletnek megfelelő előremenő hőmérséklet
tartozzon.
Ez az időtartam függ:
● az induló és új követelt belső hőmérséklettől
● a minimális és maximális előremenő hőmérséklettől
● az épület időállandójától
● a hőleadó időállandójától
A belső hőmérséklet-változását úgy kezelem, hogy először veszem a
követelt és a radiátor időállandójával késleltetett belső hőmérséklet különbségét, mely a következő összefüggéssel számítható:

Identifikáció
A vezérlés működésének első lépése az épület és a hőleadók tulajdonságának meghatározása.
Amennyiben a szekunder rendszer előremenő hőmérsékletét ugrásszerűen megváltoztatjuk, akkor a belső hőmérséklet megváltozása
többtárolós tulajdonságot mutat. Ezt a többtárolós tulajdonságú szakaszt
közelíthetjük egy holtidős egytárolóssal. Mivel a modellben a holtidőt
nem vettem figyelembe, így a szakasz egytárolós tulajdonságú. Az így
kialakított egytárolós szakasz időállandóját tekinthetjük az épület időállandójának.
Első lépésként egy vagy több referencia helyiségben elhelyezett
hőmérséklet mérő-adatgyűjtő egység segítségével, az előremenő hőmérséklet ugrásszerű változása esetén a helyiségek hőmérsékletének
alakulását kell mérni. Az így kapott eredmények alapján az épület időállandója meghatározható. A hőleadók időállandójának meghatározásakor
az előremenő hőmérsékletet ugrásszerűen csökkentjük, s a visszatérő
hőmérsékletet mérjük, majd meghatározzuk a hőleadók időállandóját.

Vezérlés leírása
A modell alapján a vezérlést leíró összefüggések meghatározása következik. Ennek elsősorban az a célja, hogy a maximális és minimális terhelésen való üzem idejét meghatározzuk. Mivel a belső hőmérsékletről a
vezérlő nem rendelkezik információval, ezért ezen időtartamokat a mért
időállandókkal kell összefüggésbe hozni.
A vezérlő bemeneti paraméterek megadását igényli. Olyan paraméterek megadására kell igényt tartani, amelyek biztonsággal rendelkezésre állnak, s a valóságnak legjobban megfelelnek. Ilyen például a
méretezési külső hőmérséklet, a fűtési rendszerben alkalmazott hőfoklépcső. Bemeneti jel továbbá a mért külső hőmérséklet, melynek értékét
a jelenlegi szabályozók jellemzően késleltetik, s ingadozásának mértékét
csillapítják, így próbálva az épületek hőtehetetlenségét figyelembe venni
[2]; a primer közeg hőmérséklete, mely a maximális teljesítményen való
üzem idejének meghatározásához szükséges.
Állandósult állapotban a névleges szabályozási diagramot
megfelelőlen leíró összefüggés, mely az elméleti görbét igen jól közelíti
az alábbi:
teK 1 = tbm + s (tbm − tk ) + K1(tk − tkm )
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Majd a belső hőmérséklet változását veszem figyelembe:

[(

) ]

teb = tbköv − ∆tb,m K 4 K 5tbköv − ∆tb, m

(3)

E paraméterek változtatása a fűtéscsökkentés idejére van hatással.
Minél nagyobb az értékük, a kívánt belső hőmérséklet annál hamarabb
érhető el, azaz energiamegtakarítás valósul meg.
A felfűtési idő pontos beállításához további összefüggések megalkotása szükséges. Ezeket a 2. ábra szemlélteti. Például a K6 paraméter
hatással van a maximális teljesítményen való üzem idejére.

Paraméterek
A vezérlést leíró összefüggésben 7 paraméter szerepel. Ezen paraméterek értékét összefüggésbe kell hozni az épület és a hőleadó időállandójával, a külső hőmérséklet változásának mértékével és a belső hőmérséklet követelt értékének változásával. Ezen összefüggések meghatározása
a bemeneti jellemzők változtatásával a paraméterek kézi beállításával,
majd az ezek között feltárt összefüggés felírásával, ábrázolásával történt. Erre a 3. és 4. ábra mutat példát.

(1)

K1 paraméter értéke 70/55/20 °C és -12 °C esetén 0,223.
A fűtéscsökkentés során a belső hőmérséklet követelt értéke ugrásszerűen megváltozik. Ennek minél gyorsabb követése érdekében, a bevitt
hőteljesítményt a minimumra, emelkedés esetén a maximumra kell vinni. Ezen teljesítményszinteken tartózkodás idejét úgy kell meghatározni,
hogy amint a belső hőmérséklet eléri az új követelt értéket, az ahhoz
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2. ábra. Felfűtési időt beállító összefüggés

3. ábra. K4 és K5 paraméter értékének változása a követelt belső
hőmérséklet változásának függvényében
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Sutyera T.: Fűtési szabályozók korszerűsítése

6. ábra. Belső hőmérséklet alakulása
4. ábra. K6 paraméter értékének alakulása két különböző időállandó esetén a külső hőmérséklet változásának függvényében

Előzetes eredmények

A meghatározott összefüggés hatását valósághoz közeli esetben kívánom
bemutatni. A külső hőmérséklet ugrásszerű változása a valóságban nem
jellemző, s annak időbeli változása jól követhető szinuszos függvénykapcsolattal [3].
Az 5. ábrán a külső hőmérséklet tényleges és a szabályozó által figyelembe vett alakulása látható. A kiinduló belső hőmérséklet mind az
alapesetben, mind az általam fejlesztett összefüggés esetén azonos, 20
°C. A szabályozó – mivel a követelt belső hőmérséklet 18 °C – a bevitt
hőteljesítményt rögtön a minimális értékre csökkenti, hogy a kívánt állapotot minél gyorsabban elérje. Ennek hatása a 7. ábrán a belső hőmérséklet
alakulása révén látható. Az alapesetbeli szabályozó a rögzített, s a vizsgált
helyiség időállandójához képest magas értéke nem teszi lehetővé a gyors
csökkenést, sőt a szabályozott érték a követeltet meg sem közelíti. Ennek
következtében túlfűtés jelentkezik, mely egyrészt energiapazarlást eredményez, másrészt a komfortérzetet is csökkenti.
A belső hőmérséklet követelt értékének megváltozása miatt a fejlesztett szabályozó a kívánt értéket rövid idő alatt eléri, s így a kívánt komfort
rendelkezésre nem állási ideje rövidebb. A vizsgált esetben 4100 s az elérési idő, 10 100 s helyett.
Az alkalmazott összefüggés révén a kialakult belső hőmérséklet a követelt értéktől tartósan eltér, s az eltérés maximuma 0,4 °C. Alapesetben
az eltérés maximuma 0,3 °C.

5. ábra. Külső hőmérséklet alakulása

Az előzetes eredmények biztatóak, de további fejlesztések szükségesek. Fűtéscsökkentéskor a vezérlő a fűtés hőteljesítményét nem elég
hosszú ideig csökkenti, ezért a követelt belső hőmérsékletet nem éri el a
fejlesztett összefüggés révén vezérelt hőmérséklet. Ennek oka, hogy ha a
megfelelő paraméterek beállítása révén a minimális teljesítményen történő
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7. ábra. Előremenő és visszatérő hőmérséklet alakulása

üzem idejét növelném, akkor az a diagram elején látható csökkenés mértékét is növelné, így a komfortérzetet csökkentené. A 6. ábráról is megállapítható, hogy mindkét csökkentési szakaszban a minimális teljesítményen
való üzem ideje megegyezik. Ezek ellenére az alkalmazott összefüggés
még mindig jóval kedvezőbb, mert a túlfűtés mértéke jelentősen csökken.
Megállapítható, hogy a fejlesztett vezérlést leíró összefüggések alkalmazása révén a fűtéscsökkentési, felfűtési és normál üzemi paraméterek
mellett az alapesetbeli szabályozóhoz képest jelentős energiamegtakarítás
érhető el, s a kívánt komfort megfelelő keretek között tartható.

Összegzés

A hőközpontok gazdaságos üzemvitelének kialakításához elengedhetetlenül szükséges olyan szabályozók alkalmazása, amelyek mérés útján meghatározzák és működésük során felhasználják az épületek időállandóit.
Az időállandók ismeretében az ismertetett összefüggések meghatározzák a fűtéscsökkentési intervallumon belül a felfűtési és csökkentési
szakaszok optimális idejét. A használt időállandókat működésük során folyamatosan pontosíthatják, javíthatják.
A fejlesztés lehetővé teszi a hatékony üzemvitelt és a belső komfort
megfelelő, követelt szinten tartását.
A felírt félempirikus összefüggések csak a mért és követelt jellemzők
függvényei, így a pontatlan beállításból fakadó hibákat jelentősen csökkentik. A fejlesztés elsősorban a kisebb időállandójú épületeknél alkalmazható, melyek a külső hőmérséklet változásainak hatását jobban érezhetővé teszik a belső terekben.

Források

[1] Czinder J.: Energetikai folyamatok dinamikája és szimulációja, Ideiglenes jegyzet, BME EGR, Budapest, 2009.
[2] RVD120, RVD140, Regler für Fernheizung und Brauchwasser,
Basisdokumentation, Siemens Schweiz AG, 2009.
[3] Zöld A.: Épületenergetika, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2007.
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KONFERENCIA

“Vitassuk meg jövőnket”

Villamosenergia-konferencia
Kecskemét, 2014. november 26-27.

Bakács István ETE elnöki bevezetője
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Kollégák!

Egyesületünk a 2000-2010 közötti évtizedben rendszeresen
szervezett „Vitassuk meg jövőnket” mottóval villamos energia
konferenciákat, amelyeken az iparág vezető szakértői kerekasztal beszélgetéseken vitatták meg az aktuális kérdéseket. Az
európai és a magyar energiaiparban is egy eseményekkel teli
évtized volt az elmúlt évtized.
Az energialiberalizáció egymást követő lépsei, a klímapolitika kialakulása számos új feladat elé állította a szereplőket, ekkor
alakult ki a villamos energia mai értelemében vett kereskedelme,
stb.
Néhány év kihagyás után most az ötödik ilyen konferenciát
nyitom meg.
Érdemes röviden összefoglalni, mi is történt az elmúlt 4-5 évben a villamosenergia-iparban Európában és idehaza.
Egy európai helyzetkép felvázolásához a francia Miniszterelnöki Hivatal felkérésére neves angol német és francia profeszszorok közreműködésével 2013 végén elkészült tanulmányra
hivatkoznék, amely a „Válságban az európai villamos energia
piacok” címet viseli.
A tanulmány leszögezi, hogy az európai energiapolitika egyik
legfontosabb pillére a 2008-as energia-és klímacsomag az ismert 3×20-as célokkal. E politika kialakítása még a válság előtt
történt, amikor az igencsak ambíciózus célrendszer meghatározásakor a növekvő gazdaságból, a fosszilis energiahordozók
egyre növekvő árából, a klímapolitikában a globális megállapodás lehetőségéből, s a megújulós technológiák terén az európai
K+F+I által létrehozott egyre növekvő GDP-ből és foglalkoztatásból indultak ki, amelyek e célok elérését gazdaságilag is reálissá tették volna.
A valóságban azonban a fent vázolt keretek nem, vagy nem
így valósultak meg. 2008 végére bekövetkezett a pénzügyi-gazdasági válság, amelyből Európa gazdasága a mai napig sem
lábalt ki teljes körűen. Az amerikai palagáz forradalom teljesen
felborította világ energetikai térképét, mivel az USA-ban egyre
inkább kiszorul a szénbázisú energiatermelés. A kínai napenergia (fotovoltaikus) termelő egységek európai exportja komoly
kihívásokat jelent az európai gyártók, illetve a foglalkoztatás
részére, s a nemzetközi klímakonszenzus sem jött létre, így a
klímaváltozás elleni küzdelem nagyobbrészt európai vállalkozás
maradt – bár mostanában ismét esély látszik egy 2015-ös párizsi
megállapodásra.
A fenti okok következményeképpen:
• 30%-kal csökkentek Európában a kőszénárak, s számos országban, különösen Németországban a erőszakos ütemű megújulós beruházások ellenére növekszik a
szénerőművi energiatermelés és a széndioxid kibocsátás;
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• A piaci mechanizmusként bevezetett fontos eszköz,

az emisszió kereskedelem (ETS) lényegében megbukott: a CO2 kezdeti 20-30 €/t ára leesett a 3-5€/t értékre, ami gyakorlatilag nullát jelent, (bár az utóbbi időszakban ára 6-7 €/t körül mozog) azaz lényegében
nem képez gazdasági korlátot a klímaszennyezés előtt;
• A megújulós termelés növekvő aránya és az energiapiacokon kívüli értékesítésük(a legtöbb országban alkalmazott
kötelező átvétel kapcsán), valamint az energiafelhasználás csökkenése a nagykereskedelmi árakat leszorította,
így a tulajdonosok bezárják a klímabarát földgáztüzelésű
erőműveket (a tanulmány szerint a 10 legnagyobb európai
áramtermelő cég 2015-ig összesen 38 000 MW gázerőművet zár be.
• A tőzsdei villanyár jelentős csökkenése mellett a lakossági
tarifák – az egyre növekvő megújulós támogatás miatt egyre növekszenek. Az EU- átlagában 2008-2013 között
27%-kal, míg ugyanezen időszakban Németországban
megduplázódtak.
A helyzet megoldására az EU-ban egyelőre nem látszik sok
kezdeményezés. Egyes országok ellátás biztonsági érdekből
ún. „kapacitásmechanizmust” vezettek be, vagy a szabályozói
kapacitások fenntartása céljából tervezik bevezetését. Maga az
Únió kiállt az eddigi politika folytatása mellett, és a közelmúltban meghatározták a 2030-as klíma és energiapolitikai célokat
a 3×20 folytatásaként a 40-27-27 százalékos célrendszert az
üvegházhatású gázok kibocsátása, a megújulós részarány, illetve az energiahatékonyság tekintetében.
Hazánkban az előző kormányzati ciklus elején elfogadták a
megújuló energia hasznosítási cselekvési tervet teljesítve, sőt
túlteljesítve a brüsszeli elvárásokat és országgyűlési elfogadásra került Nemzeti Energiastratégia 2030 dokumentum, amelynek
kidolgozásában és véleményezésében Egyesületünk is részt
vett. Az Energiastratégia megközelítési módjával, következtetéseivel ma is egyetértünk.
Az egységes európai energiapiacok irányába tett fontos lépés volt a cseh-szlovák-magyar árampiacok (áralapú másnapi)
összekapcsolása, amelyhez a múlt héten Románia is csatlakozott.
Ugyanakkor számos végrehajtási intézkedés elmaradt. A
Nemzeti Energiastratégia több Cselekvési Terv kidolgozását írta
elő a kormánynak, ezek azonban – bár ezeken dolgoztak – nem
készültek el. Egyedül a Paksi Atomerőmű bővítése kérdésében
született döntés, illetve államközi egyezmény, amelyet Egyesületünk üdvözölt.
Bár a ciklus elején a Nemzeti Megújuló Cselekvési Tervbe is
foglalt megújulós célok gazdasági megvalósítása érdekében egy
új szelektív támogatási rendszer, a METÁR bevezetést helyezték kilátásba, az nem jött létre. S bár a stratégia az atom-szén-
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megújulós változat mellett foglalt állást, a Mátrai Erőmű új blokkja építésének előkészítését leállították. Ma már a 24. órában
vagyunk, hogy a jelenlegi blokkok következő évtized közepén
esedékes leállása után a Mátra- Bükk térség alatti lignitvagyon
energetikai hasznosítása fennmaradhasson.
Az előző ciklus végén meghirdetett szélerőművi tendert eredményhirdetés nélkül zárták le s az Nemzeti Megújuló Cselekvési
Tervben előre jelzett megújulós arányok terén a teljesülés-közeli
állapotnak csak az igények csökkenése az első számú oka.
A KÁT rendszerből kivették, így megszüntették a kapcsolt
energiatermelés támogatását. Úgy érzem, hogy a lavórral együtt
a gyereket is kiöntöttük: lemondtunk a nagyhatásfokú kapcsolt
energiatermelés által nyújtott hatékonysági és klímapolitikai lehetőségek kiaknázásától.
Az elmúlt években nálunk is megkezdődött a gázerőművek
bezárása. Ehhez hazánkban a kapcsolt termelés leállása is párosult, és a közvetlen villamosenergia import történelmi rekordokat dönt, hiszen az európai piaci árak, árarányok „begyűrűztek”.
Van tehát mit tenni és miről beszélni. Egyesületünk úgy látja,
hogy az olcsó import előnyös a fogyasztóknak, tehát kell élni
vele, azonban ha mindez számos erőmű leállításához, netán
leszereléséhez vezet, akkor közép- és hosszútávon ellátás biztonsági kockázatok merülhetnek fel. Emiatt is nagyon várjuk a
Nemzeti Energiastratégia által előírt Cselekvési terveket, különösen az erőműfejlesztésről szólót.

Konferenciánkon a nyitó plenaris ülésen is ezekről a kérdésekről
hallhatjuk a felkért előadókat, majd a kerekasztal beszélgetéseken
áttekintjük az európai fejleményeket, a hazai erőműpark helyzetét,
illetve a második nap a energiakereskedelemmel kapcsolatos kihívásokat, illetve az „új energiafogyasztó”-nak is nevezett fogyasztói
jövőképet (okos mérés, okos hálózat, okos város stb.)
Sikeres konferenciát kívánok!

Plenáris előadások
A köszöntő után a meghirdetett programmal összhangban a következő négy tájékoztató, illetve vitaindító előadás hangzott el:
● Kádár Andrea Beatrix energetikáért felelős helyettes államtitkár, NFM: Az energetikai kormányzat aktuális feladatai
● Bencsik János az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottság alelnöke, az Energetikai Albizottságának elnöke: címcsere: Paks előtt és Paks után − Erőműépítés szükségessége és
egyéb kihívások
● Dr. Aszódi Attila kormánybiztos: A Paks II atomerőmű beruházás helyzete (Az előadást előadta: Dr. Hugyecz Attila)
● Dr. Stróbl Alajos ETE elnökhelyettes: A hazai erőműpark, a
villamosenergia ellátás helyzete
Az előadások megtekinthetők lesznek az ETE honlapján, összefoglalójukat az alábbiakban tesszük közzé.

Az energetikai kormányzat aktuális feladatai
Kádár Andrea Beatrix előadásának összefoglalója
A konferencia nyitó előadásának keretében Kádár Andrea Beatrix,
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energiaügyekért felelős helyettes-államtitkára ismertette Magyarország kormányzatának legfontosabb kihívásait, a villamosenergia-szektor regionális helyzetét és
kihívásait.
Az európai energiaszektorban jelentős változás történt. A klímavédelmi előírások szigorodása, egyes fosszilis energiahordozók kitermelésének drágulása és az azok iránti verseny erősödése
megkövetelte az energia szektorban a szemléletváltást, és az alkalmazkodás előkészítését.
A Nemzeti Energiastratégia az említett hazai és nemzetközi
energetikai folyamatokhoz, fejleményekhez mérten formálódott,
három alappillérre támaszkodva: az ellátásbiztonság, versenyképesség, és fenntarthatóság. Ezen célok elérését szolgálja az
energiatakarékosság és energiahatékonyság fokozása, a megújuló energiaforrások részarányának növelése, a közép-európai vezetékhálózat integrálása és az ehhez szükséges határkeresztező
kapacitások kiépítése. Magyarország feladata továbbá a megfelelő
befektetői környezet biztosítása, a hazai fogyasztók versenyképes
villamos energiával való biztonságos ellátása. Az előrejelzések
alapján a régióban az atomenergia és megújuló energiaforrások
részaránya növekedni fog, így az együttműködés erősödésére
számítunk a rendszerirányítási és az energiatárolási területeken
egyaránt. A villamos energia piaci integráció elmélyítésével és az
infrastruktúra fejlesztésével pedig tovább erősödhet a villamosenergia-piaci verseny, elősegítve az energia árak konvergenciáját.
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A regionális eredmények kapcsán elhangzott, hogy a határkeresztező kapacitások infrastruktúrája – Szlovéniát leszámítva –
megfelelő a legtöbb szomszédos ország esetében. A pán-európai
piac-összekapcsolás megvalósítása szempontjából fontos lépés
volt, hogy a cseh-szlovák-magyar másnapi villamosenergia-piacok
összekapcsolása 2012. szeptember 11-én megtörtént. 2014. november 19-én a három országhoz Románia is csatlakozott, jelentős
lépést téve az egységes európai villamosenergia-piac kialakítása
felé. Elhangzott továbbá, hogy negyedik országként a jövőben
Szerbia is potenciális belépő lehet.
Magyarország a szükséges beruházásokat elvégezte azzal,
hogy kiépítette a szomszédos országok gázvezeték rendszereivel
való összeköttetést és alkalmassá tette határkeresztező rendszerösszekötő vezetékeit a kétirányú szállításokra. A régió energiabiztonsága érdekében elengedhetetlen, hogy a többi ország is megtegye a szükséges lépéseket és betartsa az erre vonatkozó európai
uniós előírásokat.
Magyarország várakozással tekint azon román és horvát beruházások elé, amelyek nyomán lehetővé válik a magyar-román és a
magyar-horvát interkonnektor érdemi kétirányúsítása. Kapacitás tekintetében ezen határkeresztező rendszerösszekötő vezetékek jelenleg csak Magyarországról szállítanak jelentősebb mennyiséget,
az arányaiban azonos mértékű, hazánkba irányuló földgázszállítás
azonban nem biztosított a horvát és a román fél részéről sem.
Kékes Mátyás szakkollégista
kekes.matyas@eszk.org
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Paks előtt és Paks után Erőműépítés szükségessége és egyéb kihívások
Bencsik János előadásának összefoglalója
Előadónk egy David C. Korten-től származó idézettel nyitotta
plenáris előadását: „A gazdasági globalizáció kiveszi a hatalmat a közjóért felelős kormányok kezéből, és egy maroknyi
tőkés társaság és pénzügyi intézmény kezébe juttatja, melyet
egyetlen kényszerítő erő mozgat – a rövidtávú pénzügyi nyereségre való törekvés. - A saját környezeti erőforrásainál többet
fogyasztó országok uralják a nemzetközi gazdaság szabályalkotó folyamatait.”

A tőke szerepe

Olvasatában az állam szerepe a közjó elérése, többek között a
nem a nemzeti keretrendszerbe illeszthető törekvések lassítása
által, nem elitélve a profitot, de a közjót tekintve elsődleges célnak.
Történelmi párhuzamot vonva az ókori nagy jelentőségű birodalmak és korunk globális világa között jelezte, hogy a legfejlettebb
államok saját tartalékaik határán csak a többiek rovására tarthatják
fent státuszukat. A kiépült rendszerek számára további forrásbevonások válnak szükségessé, melyet más nemzetek kárára tehetnek
meg. Az USA – EU – Kelet hármas tagozódása által kialakult helyzetben az ipar és mezőgazdaság versenyképessége meghatározó
tényezők.
Az Amerikai Egyesült Államokban lezajlott palagázforradalom
hatására praktikusan önellátóvá váltak az energiahordozók terén
és ez a fajta függetlenség hatással bír az ipari- és mezőgazdasági
termékek áraira egyaránt. Itt válik jelentőségteljessé a Déli Áramlat
gázvezeték, mely az Oroszországgal szomszédos, egykor szövetséges államok feltárása és a kapcsolatok felfrissítése által segítené
a biztonságosabb ellátást, és segítségével 15-20%-os csökkenés
volna elérhető a hozzánk érkező szállított gáz árában. Ezzel nyilvánvalóan amerikai gazdasági és geopolitikai érdekeket sértve.
Többek között tehát a tőke nyomása jelenik meg a megépítés elleni
tiltakozásban.
Aláhúzta, hogy napjainkban a puszta tőkeérdek uralkodik, a
gazdasági erőforrások egyre szűkebb réteg kezében koncentrálódnak, és a nemzetközi szabályozásokban is megjelennek érdekeik.
Ez az átcsoportosulás jelentős rétegeket taszított mélyszegénységbe. Kiemelte:
„Az így kialakuló nehéz körülmények között a fenntarthatóság
biztosíthatja a megmaradást, Összkormányzati szinten koordinált
alkalmazkodási stratégiára, ágazati politikákba integrált cselekvési
tervekre van szükség. Az ezekbe foglalandó elsődleges nemzetbiztonsági szempontok:
●
●
●
●
●
●
●

demográfiai helyzetünk stabilizálása és fejlesztése
az élelmiszer önrendelkezés biztosítása
az energiafüggésünk csökkentése
vízkormányzási, hidrológiai fejlesztések megvalósítása
Katasztrófavédelem felkészítése és megerősítése
kockázatelemzés a kritikus infrastruktúra típusokra
a lakosság és a gazdasági szereplők környezeti tudatosságának növelése.”
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A Nemzeti Energiastratégia
2010-ben megfogalmazódtak azok az energiapolitikai célok, melyek
biztosíthatják hazánk stabil helyzetét. Alapvető elem ezek között az
energiaimport-függőség csökkentése, a takarékos, hatékony felhasználás, a növekvő részben megújulókon alapuló, diverzifikált
ellátás által. Elengedhetetlen az energiaszegénység csökkentése
is, szükséges érvényesíteni az állam szabályozó szerepét akár a
hatósági energiaárak által. A támogatások extraprofittá válását meg
kell akadályozni és meg kell erősíteni a fogyasztóvédelem szerepét
a szektorban.

1. ábra. Energiastratégia 2030

Ezen célok mentén született meg keretstratégiaként a dokumentum, melynek előszavából idézte a következő szakaszt: „A
Kormány célja a Nemzeti Energiastratégia 2030 megalkotásával az
energia- és klímapolitika összhangjának megteremtése a gazdasági fejlődés és a környezeti fenntarthatóság szem előtt tartásával,
az elfogadható energiaigény és az energetikai fejlesztések jövőbeli
irányainak meghatározása, valamint a magyar energetika jövőképének kialakítása az energiapiaci szereplők bevonásával.”
Kétévenkénti felülvizsgálati kötelezettség került rögzítésre és a
sarokköveket a következő elemek adják:
● energiatakarékosság és energiahatékonyság fokozása
● megújuló energia a lehető legmagasabb arányban – a villamosenergia-termelés területén fontos, de csak kiegészítő
szereppel
● biztonságos atomenergia használat
● kapcsolódás az európai energia infrastruktúrához
● a hazai szén- és lignitvagyon fenntartható, környezetbarát
felhasználása
Mindezek utat mutatnak egy függetlenedő energiaellátás felé a
várhatóan éleződő nemzetközi konfliktusok kezelését lehetővé teendő. Keretstratégia lévén cselekvési tervek létrehozási kötelezettsége is a része, mely tervek részletesen elemzik a megfogalmazott
célok eléréséhez szükséges részletes intézkedéseket, azok ütemezését, a fejlesztések forrásigényét. Ezek pedig:
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● Nemzeti Megújuló Energia Cselekvési Terv
● Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv
● Ásványvagyon Készletezési és Hasznosítási Cselekvési
Terv
● Erőmű-fejlesztési Cselekvési Terv
● Távhőfejlesztési Cselekvési Terv
● Szemléletformálási Cselekvési Terv
● Energetikai Iparfejlesztési és K+F+I Cselekvési Terv
A két éves határidő sajnos nem teljesült: a két előbbi elem elkészült, a következő négy esetében az Országgyűlés elfogadása
szükséges, mely az egyéb döntések sürgető volta miatt még várat magára. Ezt követi a jogszabályi környezet stratégiai célokhoz
történő igazítása, melyre ráépülhetnek a támogatási, pályázati és
pénzügyi rendszerek.

sa is gondot jelenhet. Bizonytalan a szén-dioxid kibocsátási piac
jövője is.
Kettő dolog világos és szükségszerű, az energiafelhasználás
hatékonyságának növelése, továbbá új hálózati elemek kiépítése
az átviteli hálózatban.
A forrásoldali megoszlás veszélyesen tolódik az importhányad
növekedése felé és ez a tendencia folytatódni látszik. Egyre kevésbé megengedhető a hazai rendszerben működő egységek üzemzavara, a szükségszerű karbantartások is problémát jelenthetnek. Az
új paksi blokkok ellenszabályozására is szükséges új kapacitásokat
létrehozni. A reménybeli új beruházásoknál hazánk rendelkezik bizonyos mozgástérrel, és fontos az EU direktívák figyelembe vétele,
ugyanakkor a nemzeti érdek érvényesítése egyértelműen előnyt
élvez.

Célok és irányok
A stratégiai irányok értékelése szerint rendben vannak, a korábbi
neoliberális doktrínával szakítás történt. Növekedett a közösségi
tulajdon részaránya, bár nem egészen azokon a területeken, ahol
a legnagyobb szükség lett volna rá, azonban jelezte, hogy az ilyen
törekvéseket az aktuális piaci történések nagymértékben megszabják: ott van lehetőség felvásárlásra, ahol eladásra kínálják az adott
vagyontárgyakat.
Leépítésre kerültek az indokolatlan ártámogatások a gáz alapú
kapcsolt termelők esetén, olyan módon, hogy a hő oldali átvételi
támogatás bevezetésével a távhőszolgáltatás versenyképessége
nem romlott. Csökkentek a fogyasztói árak, a piaci szereplőkre történő átterheléssel, mely versenyképességi kérdéseket mindenképpen felvet. Az épülőben lévő gázerőművek elkészültek, viszont a
hazai infrastruktúra állapota nem javult.
Az európai infrastruktúrához való szorosabb csatlakozás érdekében folyamatban van Szlovákia irányában határkeresztező gázkapacitás kiépítése, és a stratégiai tározók is közösségei tulajdonba
kerültek. Sikeres árampiaci integráció zajlott le, azonban a gáztőzsde egyelőre gyengélkedik.
Az atomenergia felhasználásának területén is történtek előrelépések: a paksi blokkok üzemidőhosszabbítása folyamatban van,
az elő két blokk esetében sikerrel zárult. A kapacitás fenntartására
is történtek intézkedések. Az Országos Atomenergia Hivatal függetlenségének megtartása is fontos tényező.
A hazai szén – és lignitvagyon energetikai hasznosítása szintén
stratégiai érdek, a területen a készletek felmérése térinformatika
rendszerekkel megtörtént és újrakészletezésre került. Áttekintették
a nyersanyag-potenciál nemzetgazdasági jelentőségét is. A hazai
szakmakultúra fenntartása érdekében szükségessé vált a kormányzati elköteleződés mihamarabbi kinyilvánítása, új beruházások előkészítése és a nappali tagozatos vájárképzés folytatása mellett. A
márkushegyi bánya ez évi végleges bezárását követően az értékek
átmentésének leginkább megfelelő módja egy új Észak-Magyarországi mélyművelésű bánya nyitása által.

Ellátásbiztonsági kockázatok

A kontinentális nagykereskedelmi villamosenergia árakra mérséklő
hatással bír a növekvő megújuló integráció, ki- és háttérbe szorítva
a fosszilis alapú energiatermelést: a következő években földgázra
nem érdemes, szénre pedig kockázatos erőművet építeni. A lehetőségként megmaradó megújuló és hasadó energia finanszírozá-
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2. ábra. Forrásoldali megoszlás a hazai villamosenergiafelhasználásban, forrás: Stróbl Alajos

Szükséges volna egy hozzávetőleg 600 MW os hazai SZET építése: a Mátrai Erőmű korábban kidolgozott terveinek leporolásával
és előkészítésével ez elérhető közelségbe kerülne. Az idő sürget,
hiszen folyamatosan kerülnek kivezetésre egyre nagyobb kapacitások a rendszerből: a hazai erőművek termelése 12 százalékkal
esett vissza 2013-ban és névleges beépített villamos teljesítőképességünk – 9100 MW – 1000 megawattal, közel 10 százalékkal
csökkent. Erőműparkunk teljesítőképességének kihasználása 38
százalékra mérséklődött miközben az importszaldó éves átlaga
meghaladta a 28 százalékot: Utoljára 1991-ben volt hasonló nagyságú. Egy új beruházás engedélyezési eljárása több évet vesz
igénybe, így mihamarabbi intézkedések szükségesek.
Előadónk kiemelte: Az importszaldó növelése még középtávon
sem helyettesítheti kellő biztonsággal a belföldi erőműépítést, mert
a szomszédos állmok sem tudnak olcsóbban termelő erőműveket
építeni, mint mi. A következő hat évben ellátásbiztonságunk megőrzése érdekében 1500 MW teljesítményű erőműparkot kell építenünk. Mindez elsősorban megújuló forrásokra épített erőművekkel
oldható meg, ráadásul az esetleges állami támogatások ebben az
esetben az európai szabályokhoz illeszthetők. – Javíthatnánk az
atomenergia elfogadottságát is. Továbbá a fogyasztók aktív szereplőként való bevonása is megkerülhetetlenné válik.
Középtávon a következő intézkedéseket látja szükségesnek:
2020-ig 1500 MW megújuló energia beépítése, mely forrása nap,
szél, geotermia, biomassza lehet. 2020 után az atomerőmű pótlása
megkerülhetetlenné válik. 2020 után 6-800 megawattnyi lignit/szén
kapacitás megújítása válik szükségessé az öregedő berendezések
leállításával. 2020 után további 2000 MW megújuló energia kapa-
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Az OMSZ kutatásai szerint 1983 és 2012 között a nyári és éves
középhőmérséklet hazánk területén helyenként 2°C-ot meghaladó
mértékben növekedett. Ez a tendencia várhatóan tartós lesz, és a
csapadék évszakos eloszlása, intenzitása is megváltozik amellett,
hogy mennyisége hasonló lesz a jelenlegihez. A nyári aszályokat
erős őszi esőzések követik majd. Elemzése szerint „A szélsőségek
várható alakulása jellegzetes térbeli eloszlást mutat és elsősorban
Magyarország középső, déli és keleti területeit érinti kedvezőtlenül.”
Ezen folyamatok kapcsán a hazai VER téli-nyári csúcsfogyasztása kiegyenlítődik, és csökken a téli fűtési szükséglet. Alacsony
vízállás, hóterhelés, felázott talaj, árvizek, forróságnapok gyakorolnak fokozott hatást a termelő- és elosztási rendszerekre. Mindez a
vízerőművek termelésére és a biomassza potenciálra is kihatással
van, emellett a nap- és szélenergia rendelkezésre állása, eloszlása
is változik, előbbi növekszik, utóbbi kiszámíthatatlanabbá válik.
3. ábra. Kapacitás jövőkép?, forrás: Stróbl Alajos

citás létesítésére lesz szükség. Tartós és biztonságot nyújtó szabályozás nélkül mindez aligha fog bekövetkezni.
„A Nemzeti Energiastratégia célrendszere továbbra is tartható,
de nem odázható tovább a Nemzeti Erőmű-fejlesztési Cselekvési Terv véglegesítése.”

Fenntarthatóság

Az éghajlatváltozást saját bőrünkön tapasztaljuk ám kiváltó okait
illetően megosztottak a szakemberek. Előadónk a következő kompromisszumos megfogalmazást javasolta: „Az éghajlat ingadozása
természetes folyamat, de az antropogén hatásoktól sem mentes.”

Alkalmazkodási kényszer

„Felkészülni az elkerülhetetlenre, és megelőzni az elkerülhetőt” volt
Bencsik úr jelmondata mely kapcsán megfogalmazta a szükségessé váló lépéseket és rámutatott, hogy a gyors változásokhoz való
alkalmazkodás képességét a természettől eltávololdva jószerével
elvesztettük: „A modern társadalmak civilizációs vívmányai rendkívül sérülékenyek a külső környezet változásaira, függetlenül attól,
hogy e változásokat az emberi tevékenység idézte elő, vagy sem.
A gyors változások tehát – azok okától, mértékétől és bizonytalanságaitól függetlenül – biztonságpolitikai kérdéseket vetnek fel, melyekre átfogó felkészülési és alkalmazkodási keretrendszer kialakításával adható hathatós választ.” tette hozzá.
Ennek kapcsán folytatnak startégiai tervezést a Nemzeti Alkalmazkodási Központban.

Dekarbonizációs lehetőségek

4. ábra. Az éves átlaghőmérséklet (°C) változása
1983 és 2012 között, forrás: OMSZ

5. ábra. A nyári átlaghőmérséklet (°C) változása
1983 és 2012 között, forrás: OMSZ
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„Miután a probléma globális természetű, ezért nem elegendő
mitigáció központú megelőzés. hiszen miközben hazánk 20 év alatt
40 százalékkal csökkentette az ÜHG-kibocsátást, addig globálisan
56 százalékkal növekedett. Mindeközben ipari és mezőgazdasági
munkahelyek százezreit veszítettük el, s elviselhetetlen mértékű
energetikai függőségi helyzetbe kerültünk.” mondta.
A dekarbonizáció elengedhetetlen, megvalósítására a Villamosés hőenergia termelésben, a lakossági-és közületi fűtésterületén és
a közlekedésben van lehetőség, hiszen ezek az ágazatok hazánk
emissziójának több, mint kétharmadát adják. „Az ismertetett okok
miatt a Hazai Dekarbonizációs Útiterv hajtóereje nem a nemzetközi
kötelezettségek teljesítése, hanem a fenntarthatóság felé való átmenet nemzetstratégiai céljainak elérése: fosszilis tüzelőanyagoktól történő függés mérséklése, anyag- és energiatakarékos technológiák térnyerése, megújuló energiaforrások elterjedése.” jelezte.
Mindamellett nem szabad gátlástalanul kiaknáznunk megújuló
(vagy annak hitt) energiaforrásinkat. Az erdőirtás, az intenzív biomassza termelés okozta erózió vagy a termálvíz hőfokának csökkenése mind-mind problémát jelenthet. „A megújulók soha nem fogják
kiváltani azt a (még mindig növekvő) energiamennyiséget, amit ma
fosszilis energiahordozóból elhasználunk. Az energiafelhasználás
csökkentésének nincs alternatívája!” figyelmeztetett.
Elmondta, hogy „éppen ezért: a kapcsolt termelés fontos
dekarbonizációs eszköz: A kapcsolt hő- és villamosenergia termeléssel 2012-ben 8 PJ import földgázt váltottunk ki. Ez 450 ezer tonnával csökkentette a szén-dioxid kibocsátást, mely az ország teljes
kibocsátásának 0.7 százaléka. A primer fűtőanyag megtakarításból
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dási stratégiákat megalapozó – az éghajlatváltozás kiváltó
okaival, folyamataival és hatásaival kapcsolatos – kutatások
támogatása.
● Az éghajlati sérülékenység vizsgálatokkal kapcsolatos módszertani háttér, indikátorok és adatbázisok fejlesztése.”

6. ábra. A Nemzeti Energiastratégia forgatókönyveinek
ÜHG-kibocsátása

17 milliárd, a kibocsátás-csökkenésből további 1 milliárd forint nemzetgazdasági haszon származott!”

Alkalmazkodási keretrendszer

Elmondása szerint „A NAS küldetése az éghajlati változásokra rugalmasan reagáló, a kockázatokat megelőző és a károkat minimalizáló, élhető Magyarország természeti, valamint társadalmi-gazdasági feltételeinek biztosítása innovatív, a fenntarthatóság felé való
átmenetet támogató stratégiai keretrendszer révén.
A sérülékenység-vizsgálat célja annak feltárása, hogy az egyes
térségek és ágazatok mennyire veszélyeztetettek az éghajlatváltozás hatásaival szemben. Ezeknek a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) értékelési keretrendszerébe kell
illeszkedniük. Területi és ágazati vizsgálata keretei között a következő specifikus célok tűzhetők ki:
● Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer kidolgozása, fenntartása.
● A területi sérülékenység vizsgálatokat, a helyi alkalmazko-
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7. ábra. NATéR: mezőgazdaság és erdészet

Konklúzió

Összességében elmondható, hogy a hazai energetikai terület,
szakma embert próbáló kihívásokkal néz szembe a következő időszakra, melyek megoldása szükséges és sürgető, ez széleskörű
együttműködést, összefogást kíván. Komplex gondolkodással a hatások, célok, lehetőségek részletes tanulmányozásával lehet sikert
elérni, és ehhez a politika megerősítése is szükséges.
Fontos, hogy a hazai érdekeket jól képviseljük és óvjuk a globális folyamatok nyomásának ellenében is, ezáltal olyan energiaellátást alapozzunk meg, mely jól fenntartható és válaszokat ad korunk
újszerű kihívásaira.
Összefoglalta:
Pácsonyi Imre – Villamoskari Alelnök, ESZK
pacsonyi.imre@eszk.org
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A Paks II atomerőmű beruházás helyzete
Dr. Hugyecz Attila előadásának összefoglalója
A fórum második előadója Prof. Dr. Aszódi Attila lett volna, de egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni, helyette Hugyecz Attila ismertette a
Paks II beruházás helyzetét. A mai magyar villamosenergia-rendszerben
két stabil elem van, a Paksi Atomerőmű és a Mátrai Erőmű, melyek együtt
a hazai villamosenergia-termelés 71%-át adják. Emellett a hazai igények
kielégítése végett az ország 30%-os villamosenergia-importra szorul, mely
ellátásbiztonsági szempontból rendkívül kockázatos. Az import eredetét
megvizsgálva arra juthatunk, hogy döntő hányada az ukrán, lengyel, illetve
cseh szénerőművekből származik. Az elkövetkező években 1,3%/év energiaigény-növekedéssel számolva, és ezekhez hozzávéve a kieső kapacitásokat, 2030-ig hozzávetőleg 7300 MW új termelő kapacitást kell létesíteni.
2008-ban ellátásbiztonsági és klímavédelmi célok alapján döntés-előkészítő munka kezdődött, aminek eredményeképp 2009. március 30-án a Parlament túlnyomó többséggel elvi jóváhagyását adta a bővítéshez.
A bevezetőben említett, ez év januárjában aláírt kormányközi megállapodás alapját az 1966-os magyar-szovjet atomenergetikai együttműködési egyezmény adja. Az orosz fél a tervezésben, - mely magába foglalja a
dokumentációt és előzetes biztonsági jelentést – kivitelezésben, üzembe
helyezésben és oktatásban segít. Az egyezmény kulcseleme a 40%-os lokalizációs szint célkitűzése. Az erőművet „kulcsrakész” állapotban veszi át
a magyar fél és önállóan üzemelteti, amit a kiemelkedő hazai szakemberbázis és szaktudás tesz lehetővé. Az üzemanyagot ez első 20 évben az
orosz fél szállítja, továbbá vállalja, hogy a kiégett üzemanyag kezeléséről
(ideiglenes tárolás vagy reprocesszálás) gondoskodik.
A finanszírozásról különálló magyar-orosz államközi egyezmény született. Ez alapján az orosz fél a költségek 80%-át biztosítja államközi hitel
segítségével (maximum 10 milliárd eurót), míg a fennmaradó 20% magyar forrás bevonását igényli. A hitel 2014-2025 között áll a magyar fél
rendelkezésére. A törlesztés három 7 éves ciklusra oszlik, amely az első
blokk üzemének kezdetekor, de legkésőbb 2026. március 15-én kezdő-

dik. A törlesztés évente kétszer esedékes, a három ciklusra különböző
összegekkel és 3,95%-tól 4,95%-ig terjedő lépcsős kamatozással. Hugyecz Attila elmondta, hogy a közel megegyező paraméterű blokk-ajánlatok közül az orosz ajánlat fő vonzerejét a kedvezményes hitel jelentette.
A költségelemzés során a teljes 60 éves üzemidőre vonatkozó villamosenergia-egységköltség 15-17 Ft/kWh (≈ 50 EUR/MWh), amely tartalmazza a hozamot is.
A jelenleg folyó tárgyalások feladata rögzíteni az együttműködés részleteit, melyeknek fő területei:
● új blokkok beszerzési és kivitelezési kérdései (EPC szerződés)
● blokkok üzemeltetési és karbantartási támogatása
● nukleáris üzemanyag ellátás és kiégett üzemanyag kezelés.
A magyar fél legfőbb prioritásai között a reaktor megválasztása során
természetesen a biztonság is szerepel. A típusnak meg kell felelnie mind a
hazai, mind a nemzetközi követelményeknek, ajánlásoknak. Hugyecz Attila
kiemelte a konzervatív tervezés és a mélységi védelem elvének fontosságát. Kitért a duplafalú konténment felépítésére, illetve a külső hatásokra
(például: repülőgép becsapódás) történő méretezésre. Külön hangsúlyozta
a MOX (Mixed Oxide Fuel – plutóniummal kevert urán) és ERU (Recycled
and re-enriched uranium – újradúsított urán) üzemanyagok alkalmazhatóságának tényét, illetve a reaktor alkalmasságát terheléskövető üzemre,
melynek során 5%/perc gyorsasággal változtatható a teljesítmény az 50100%-ig terjedő sávban.
Fontos pozitívum, hogy a szerződésben rögzítettek szerint a projekt
40% hazai beszállítói részaránnyal valósul majd meg, amely fellendülést
hozhat a magyar iparnak is. Emellett az orosz fél húsz évre vállalta az
üzemanyag szállítását és a kiégett kazetták átvételét is átmeneti tárolásra,
illetve reprocesszálásra.
Batta Alexandra − ESZK, batta.alexandra@eszk.org
Cseh Ábel Imre − ESZK, cseh.abel@eszk.org

A hazai erőműpark, a villamosenergia-ellátás helyzete
Dr. Stróbl Alajos előadásának összefoglalója
A harmadik előadást dr. Stróbl Alajos, az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület elnökhelyettese tartotta, aki a hazai erőműpark és a villamosenergia-ellátás helyzetéről beszélt.
A következő 15 évben sok kérdés nyitott, de egy biztos. Magyarországnak Paks mellett a mátrai erőművet is pótolnia kell. Jelenleg évről évre
csökken a hazai beépített teljesítőképesség, mára 9000 MW alá esett. A
rendelkezésre álló teljesítőképességet pedig az idei csúcsterhelés meghaladta, sőt mostanra import nélkül nem tudjuk a maradó havi tartalékot
a hazai erőművekkel az 5%-os biztonsági tartalék fölött tartani. Mindezen
tények rávilágítanak az ellátásbiztonság égető kérdésére.
Stróbl úr szerint, a magyar villamosenergia-termelés súlyos gondja, hogy a hazai 3000-3500 MW termelésből 2890 MW-ot Paks és Mátra
tesz ki. További nagy erőműveink, mint a Dunamenti, vagy a Tisza II. nem
üzemelnek, az ISD, Bakony, régi budapesti erőművek részben esnek ki,
részben a hőszolgáltatás tarja őket életben. Folyamatos átalakításokkal
próbálnak a régi nagy erőműveink, mint a Kelenföldi, Ajkai, Pécsi erőművek tovább üzemelni. Jellemzően a régi nagy blokkokból kiserőművek (<50
MW) kerülnek leválasztásra, melyek nagyobb kihasználási óraszámmal
tudnak járni. Az Ajkai és a Pécsi erőművekben ezen kis cégcsoport biomassza tüzelés megvalósításával a kötelező átvétel alá esve olcsón tudnak
termelni, de ezzel csak az erőmű életben maradását tudják garantálni.
Stróbl úr felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy a „menetrendtartó”
erőműveink, mint a Dunamenti G3-as blokk – 408 MW – nem üzemel 2013
közepe óta, a Gönyűi erőmű – 433 MW – júliusban tudott újra kilépni a piacra, míg a Csepeli erőmű – 410 MW – egyre csökkenő mértékben tud részt
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venni a menetrendtartásban. Mindemellett a hazai termelés folyamatosan
csökken, annak ellenére, hogy idén újra nőtt a fogyasztás. Ezzel szemben
az import mértéke exponenciálisan nő és folyamatosan csúcsokat dönt.
Ha meg akarjuk állítani a folyamatot, szükséges egyrészről az energiahatékonyság növelése, de szükséges további új erőmű-beruházások azonnali elindítása is. Előbbi fontos, mert olcsóbb, mint új erőműveket építeni,
így egy 0,8%-os referencia villamosenergia-igény növekedés előrejelzést
tekinthetnénk mérvadónak. Míg erőműépítésre a Mátrai 2025-ös várható
megszűnése, illetve Kelenföld, Litér, Sajószöged, Lőrinci bizonytalan helyzete ad okot.
2030-ra mindössze 5800 MW beépített teljesítőképesség marad Stróbl
úr szerint. Ahhoz, hogy az ellátásbiztonságunk stabilizálódjon, további
3900 MW-nyi teljesítményt be kell építeni a rendszerbe. Mivel az erőműépítés hosszú folyamat, maga az előkészítés 6 évet is igénybe vehet, ezért
már most késésben vagyunk.
Stróbl úr előadásának zárásaként, s egyben vitaindítóként a lehetséges jövőképet mutatta be. Megállapítása szerint, energiamixünk alakulása
2030-ban 66,7% atom, 15% megújuló, 7,1% földgáz, 10,8% szén, 0,4%
egyéb összetétel szerint várható, szemben a német 0% atom, 55% megújuló, 22,3% földgáz, 18,6% szén, 4,1% egyéb energiamixszel. Ez felveti
a kérdést, hogy hogyan fogunk szabályozni 15% megújuló energiát egy
elavult rendszerben. 7,1% földgáz alapú erőművel? És honnan lesz Pakson kívül még 16 TWh-i energiánk, ha szeretnénk az importot csökkenteni?
Gáthy Benjámin szakkollégista
gathy.benjamin@eszk.org
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ALAP I S M E R E T E K

Kapcsolt rendszerek primerenergia-fogyasztása
Balikó Sándor, CEM
okl. gépészmérnök, sbaliko@t-online.hu

Az energiatakarékosság és az energiahatékonyság növelése érdekében egyre több létesítménynél élnek a veszteséghasznosítás ismert
eszközével, és összekapcsolják az egyes technológiai blokkokat.
Ilyen esetekben a teljes összekapcsolt rendszer primerenergia-fogyasztását kell vizsgálnunk, hiszen egy energetikai változtatás, vagy
a fogyasztás csökkentése áttételesen több elem üzemállapotát is
megváltoztatja. Az is előfordulhat, hogy a végfelhasználó fogyasztásának csökkentése nem jelenik meg a primerenergia-fogyasztásban.
Az energiatakarékosság és az energiahatékonyság növelése érdekében
egyre több létesítménynél élnek a veszteséghasznosítás ismert eszközével, és összekapcsolják az egyes technológiai blokkokat úgy, hogy azok
egymás veszteségenergiáját hasznosíthassák. Hasonló összekapcsolás
történik a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés sémáinál is.

Füstgázhő hasznosítás

A kazánok, kemencék füstgáz veszteségének hasznosítását lehetőleg a
kazántechnológiában (tápvíz előmelegítés, levegő előmelegítés) kell megoldani. Ilyenkor a veszteség arányos a terheléssel, azaz a veszteséghő
mennyisége mindig igazodik az igényekhez. Sajnos, ezek a hatósági engedélyeztetés miatt vagy a típusként alkalmazott földgázégők konstrukciója miatt drága megoldások, ezért az üzemeltetők gyakran használati
melegvizet (HMV) vagy technológiai vizet melegítenek a füstgázzal.
Ha a meglévő hőhasznosító rendszerben csökken a fogyasztás, primer energiát takaríthatunk meg azzal, hogy további fogyasztókat vonunk
be a rendszerbe. Ha egy új G30 primerenergia-igényű rendszerben használjuk fel a füstgázveszteség egy részét, akkor a megtakarítás:

∆G = G30 − G3 − eS3ES3
ahol ES3 a bővítés segédenergia-igénye, eS3 pedig annak primerenergia-tartalma.
Minél távolabb van az újonnan bekapcsolt fogyasztó, annál nagyobb a
segédenergia-igény, de a növekvő hőveszteség miatt a hasznosítható hő
is csökken (2. ábra). Emiatt a bővítésnek nem csak gazdasági, de energetikai korlátja is van.

1. ábra. Összekapcsolt rendszer

Az 1. ábra sematikusan két technológiát ábrázol F1 és F2 fogyasztói
körrel. A fogyasztások kielégítésére a két technológia G1 és G2 mennyiségű primer energiát használ fel. Ha a I. technológiában van olyan EH
veszteségáram, amit a II. technológia – esetleg ES segédenergia igénybevételével – fel tud használni, a G1 bevitt primer energia mennyisége csökkenthető. Ha 0 felső indexszel jelöljük az összekapcsolás nélküli állapotot,
akkor az összekapcsolással elérhető megtakarítás:

∆G = G20 − G2 − eSES

(1)

ahol eS a segédenergia primerenergia-tartalma1.
Sok esetben az EH hulladékenergia elegendő arra, hogy teljes egészében kielégítse az F2 fogyasztói igényeket, G2=0 értékű lesz. Ilyenkor
a megtakarítás gyakorlatilag nem nő tovább akkor sem, ha az F2 fogyasztásban jelentős csökkenést érünk el. Más szavakkal energetikailag nem ösztönöz semmi arra, hogy a II. technológiában energetikai fejlesztést hajtsunk végre, kisebb fogyasztású berendezéseket használjunk,
vagy csökkentsük a belső hőveszteségeket.
Különösen nagy feszültségeket okozhat ez akkor, ha a két technológia
két külön elszámolási rendszerben dolgozik (pl. szolgáltató és lakótelep),
ahol a fogyasztó joggal várná a költségek csökkentését egy komolyabb
racionalizálás (pl. hőszigetelés) után, ugyanekkor ez gazdaságilag nem
engedhető meg.
Az ellentmondások csak úgy oldhatók fel, ha mindkét technológia
együttesen érdekelt a primerenergia-megtakarításban és együttesen, közös fejlesztéssel keresik a hatékonyság növelésének eszközeit.
1

Egy energiahordozó primerenergia-tartalma alatt azt az energiaáramot értjük,
amely tartalmazza az energiahordozó tényleges energiatartalmát (pl. égéshőjét), és azt az energiamennyiséget is, ami ahhoz szükséges, hogy az adott
energiahordozó egységnyi mennyisége az adott felhasználási helyen rendelkezésre álljon [1]
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2. ábra. A megtakarítás csökkenése a távolsággal

Ezek a korlátok is azt mutatják, hogy a szabaddá vált kapacitást igyekezzünk az eredeti technológiában hasznosítani. Gőzkazán üzemben kisebb
költségű megoldás, ha a tápvíz előmelegítőt a kisnyomású rendszerbe, a
gáztalanító elé építjük be. Nagyobb teljesítményeknél gazdaságos lehet
mind a nagy-, mind a kisnyomású szakaszba beépíteni tápvíz-előmelegítőt
(3. ábra) még annak árán is, hogy a lecsökkent kapcsolt fogyasztást más
módon elégítjük ki.

3. ábra. Tápvíz-előmelegítők beépítése gőzkazán rendszerbe
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Balikó S.: Kapcsolt rendszerek primerenergia-fogyasztása
Ha a kazán a technológiában Q0 hőmennyiséget ad le, a hőhasznosítón
lecsökkent hőigény pedig Qhh, akkor a kazán primerenergia-fogyasztása:

G = eta

Q0 + Qhh

ηk

Az 5. ábra mutatja az izobután 40 bar nyomáson történő szuperkritikus
melegítésének görbéjét, ami egyben meghatározza a füstgáz (1 kg iC4hez viszonyított) minimális hőkapacitás-áramát is. Ebből átszámíthatjuk,
hogy 1000 m3 füstgázzal legfeljebb 760 kg izobutánt tudunk felmelegíteni
az ábrán látható hőmérséklet paraméterek mellett.

ahol eta a tüzelőanyag primerenergia-tartalma. A kazán ηk tüzeléstechnikai hatásfokát jó közelítéssel leírhatjuk a füstgázveszteséggel2:

η k = 1−

V fg
H

cpfg (t fg − tk )

ahol H a tüzelőanyag fűtőértéke, Vfg a fajlagos füstgázmennyiség, cpfg
a füstgáz közepes fajhője, tfg és tk pedig a füstgáz kilépési (hőhasznosító
utáni), és a környezet hőmérséklete.
Ha az eredeti hőhasznosítót leválasztjuk, annak a hőigénynek a pótlására egy ηp hatásfokú pótfűtést kell biztosítani, viszont az eredeti kazánunk (az új tápvíz előmelegítéssel) teljesítményigénye csak Q0 lesz. Ezzel
az új primerenergia-igény, ha a két kazán tüzelőanyaga azonos:
Q Q 
G = eta  0 + hh 
η

 k ηp 

Jelentős megtakarítást akkor érhetünk el, ha mindkét tüzelőberendezésben alacsonyabb füstgázhőmérsékletet érünk el, mint az eredeti kazánnál a lecsökkent hőigények miatt kialakult (4. ábra).

5. ábra. Izobután szuperkritikus melegítése füstgázzal

Ha a 200 °C-ra felmelegített izobutánt 3 bar-ig expandáltatjuk, 1000
m3/h füstgázáram mellett reálisan 12-18 kW mechanikai munkát, illetve
ennek megfelelő villamos energiát tudunk előállítani.
Az expanzió véghőmérséklete ebben az esetben 110-130 °C, ezért a
körfolyamat hőelvonási szakaszának egy részét még felhasználhatjuk a
lecsökkent hőigények kielégítésére.
Primerenergia-megtakarítást az ORC körfolyamattal kiváltott villamos
energia jelenti, amit csökkent az utóhűtés3 és a cirkuláció segédenergia
igénye:

∆G = evill (EORC − Es )
ahol EORC a körfolyamat által termelt villamos energia és evill a hálózati
villamos energia primerenergia-tartalma.
Alacsonyabb füstgázhőmérsékletek esetén – ha az ORC körfolyamatot választjuk – az alsó hőmérsékletszintű hőelvonás már nem hasznosítható, ezért a maradó hőigényeket más forrásból kell kielégíteni. Ekkor a
megtakarítás:
4. ábra. Az összes teljesítményigény változása
a füstgáz hőmérséklettel

A technológiában felhasznált hő csökkenti a primerenergia-igényt, de
ezzel csökken a füstgáz mennyisége és hőmérséklete is. Ezért a módosításoknál a hőhasznosítót is újra kell méretezni. Új hőátadó felületek beépítésével a kémény huzata is változik, ezért a rendszert füstgáz oldalon hidraulikailag is ellenőrizni kell. A füstgáz elszívó ventilátor nagyobb terhelése
pl. növeli a primerenergia-felhasználást, ezzel csökkenti a megtakarítás
mértékét is.
Kemencéknél gyakori lehetőség, hogy a hőkezelésre kerülő alkatrészeket a füstgáz járatokban melegítik elő, ezzel csökken a kemencében a
felmelegítésre fordítandó hő, így a tüzelőanyag igény is.
Főleg régebbi kemencéknél gyakori, hogy a füstgáz 400-600 °C hőmérsékletszinten távozik a kemencéből. Ilyenkor – ha nincs a füstgáz hőtartalmával azonos nagyságrendű hőigény – a hulladékhővel termelhetünk
villamos energiát is. Ehhez az ún. OCR-körfolyamatot (Organic Rankine
Cycle) használhatjuk fel [2]. Az ORC körfolyamatok munkaközege valamilyen szerves anyag vagy vegyület, gyakran izobután (iC4). A körfolyamatban a hőbevitelt biztosítja a lehűlő füstgáz.
2

Egyszerűség kedvéért feltételezzük, hogy a füstgáz még lehűtés után sem
kerül a kondenzációs zónába.
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∆G = evill (EORC − ES ) − eta

Qhh

ηk

ahol Qhh a korábban a hőhasznosítóból nyert hő, ηk a hőt előállító
kazán hatásfoka és eta a kazán tüzelőanyagának primerenergia-tartalma.

Gázmotoros hőszolgáltatás

A gázmotor primerenergia-fogyasztását a hasznosított hőtől függetlenül a
villamos hatásfoka egyértelműen meghatározza (6. ábra).

6. ábra. Iparban szokásos méretű gázmotorok terhelésfüggő
villamos hatásfoka
3

A számított paraméterek mellett az izobutánt a körfolyamatban 20 °C-ig kell visszahűteni. Ez általában a hőhasznosítóknál nem lehetséges, ezért utóhűtésre van szükség.
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Balikó S.: Kapcsolt rendszerek primerenergia-fogyasztása
Ha a gázmotort leállítjuk a kis hőterhelés miatt, a megtakarítás:

e
e
∆G =  ta − evill  EGM + evill ES − ta QGM
ηk

 µe

ahol EGM a gázmotorral termelt villamos energia, ha nincs leállítás,
μe a gázmotor villamos részhatásfoka, QGM az a hőmennyiség, amit a
gázmotor szolgáltatott volna, ha nincs leállítás, ηk a gázmotor helyett
beállított kazán hatásfoka és eta a tüzelőanyag primerenergia-tartalma.
Az Es segédenergiát itt nagyrészt a szükséghűtők villamosenergia-igénye adja.
A zárójelben lévő kifejezés közel zérus értékű, de akár negatív is
lehet, ezért a megtakarítás gyakran negatív lesz, azaz a gázmotor leállítása veszteséges.
Ha a gázmotort nem állítjuk le, a primerenergia-fogyasztás független a hőfogyasztás változásától. Csökkenő hőfogyasztás az egész rendszerre vetített fajlagos primerenergia-fogyasztást – és ezzel együtt az
üzemanyag költségeket is – növeli. Emiatt a gázmotor üzemeltetőjének
is – mint a füstgáz hőhasznosítóknál – az az érdeke, hogy a lecsökkent hőfogyasztást újabb fogyasztók bekapcsolásával kompenzálja.
Itt érdemes az ORC körfolyamatok alkalmazásának gazdaságosságát
megvizsgálni, hiszen a gázmotorból kilépő füstgáz 400-500 °C hőmérsékletű.
Gyakran a gázmotor által termelt hőt abszorpciós hűtőgép hajtására
használják fel. A primerenergia-felhasználás ebben az esetben is a villamosenergia-termeléstől függ:

GGM = eta

dugattyús típusokat is, amelyeknél a kompresszornak és a motornak
közös forgattyús tengelye van, ezzel is csökkentve a hajtás mechanikai
veszteségeit.
Nyilvánvaló, hogy az ilyen kompresszorok primerenergia-fogyasztása lényegesen kisebb, mint azoké a rendszereké, amelyek gázmotorral
villamos energiát termelnek, majd a kompresszort a villamos hálózatból
elektromos motorral hajtják meg. Ennek ellenére az iparban pl. sűrített
levegő ellátására, ez utóbbi rendszerek terjedtek el, hivatkozva a két
rendszer függetlenségére, és gazdaságosságra, de főleg a beszerzési
és szerviz lehetőségekre.
Számos gázüzemben ma már a gázmotoros kompresszorok eddig kidobott hulladékhőjét is hasznosítják, ezzel további primer energiát tudnak megtakarítani. Gázmotort lehet alkalmazni kompresszoros
hűtőgépek, nagyteljesítményű szivattyúk vagy hasonló hajtások kialakításához. Ezekhez a gázmotoros hajtásokhoz ugyanúgy kapcsolható
hőhasznosítás, mint a villamosenergia-termelő rendszerekhez, legfeljebb a terhelések időbeli eltéréseinek kiegyenlítéséhez puffertárolókat
kell kialakítani. Különösen jó hatékonyságot érhetünk el azoknál a hajtásoknál, ahol hőt kell termelni, mint pl a gázmotoros hőszivattyúk, mert
itt a hajtás veszteségei is „besegíthetnek” a hőtermelésbe [4]. Gázmotoros kompresszoroknál a kompressziós hőt is lehet hasznosítani, ha van
megfelelő mennyiségű és hőmérsékletszintű hőfelvevő közeg.

EGM

µe

Ez a kapcsolás akkor jelent primerenergia-megtakarítást, ha a nemkapcsolt rendszerrel előállított hidegenergia primerenergia-igénye ennél
nagyobb. Az összehasonlításhoz olyan rendszert kell vizsgálnunk, amelyik ugyanannyi Q0 hidegenergiát termel, mint a gázmotoros rendszer és
ezen túl ki kell elégíteni még a hálózatból az EGM villamosenergia-igényt
is. A hidegenergia mennyisége a gázmotoros rendszerben:
Q0 = ε a µth

EGM

µe

ahol εa az abszorpciós hűtőgép hűtési tényezője és μth a gázmotor
hőtermelési részhatásfoka [3]. Behelyettesítve Q0 értékét a villamos hajtású, kompresszoros hűtőgép primerenergia-fogyasztása:
Gk = evill

ε a µth
EGM
ε k µe

Megtakarítást a gázmotoros rendszerrel akkor érünk el, ha

GGM < Gk + evill EGM
azaz

ε
eta
− µe < a µth
εk
evill
A levezetésben elhanyagoltuk a segédenergia-igényekben jelentkező különbségeket, de az összefüggés így is arra figyelmeztet, hogy – ha
a gázmotor villamos részhatásfoka nem elég nagy – előfordulhat, hogy
a gázmotor leállításával, a független, kompresszoros hűtőgéppel kisebb
primerenergia-fogyasztást érhetünk el.

Közvetlen gázmotoros hajtás

Az olaj- és gáziparban, de bizonyos területeken a vegyiparban is már
régóta elterjedtek a gázmotoros kompresszorok. Kifejlesztették az olyan
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7. ábra. Gázmotoros hajtás energialánca

A 7. ábra egy gázmotoros technológia kétféle változatát mutatja.
Az a) esetben a gázmotor alapvetően a technológia hőigényeit látja el,
miközben villamos energiát termel. A sűrített levegő kompresszorok villamos hajtásúak. Itt a gázmotor primerenergia-fogyasztása:

GGM = eGM

QGM

µth

a technológiáé pedig:
Gtec = etec (Q0 − QGM )

ahol eGM és etec a gázmotor üzemanyagának, illetve a technológia
bevitt hőáramának a primerenergia-tartalma, μth a gázmotor hőtermelési
részhatásfoka, és Q0 a technológia összes hőigénye.
Ezzel az a) változat teljes primerenergia-igénye, beleértve a kompresszor hajtásához szükséges villamos energiát is:
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Balikó S.: Kapcsolt rendszerek primerenergia-fogyasztása
e

e
Ga =  GM − etec QGM + etecQ0 + vill Wkompr
η vm
 µth

ahol evill a hálózati villamos energia primerenergia-tartalma és ηvm a
kompresszort hajtó villamos motor hatásfoka.
A b) esetben a gázmotor közvetlenül hajtja a kompresszort, üzeme
a komprimálási igényekhez illeszkedik, ezért a hőfelhasználáshoz puffer
tárolót kell beépíteni. A rendszer összes primerenergia-igénye:

gű víz gyors lehűlést biztosít. A hűtőmedence vizét közel állandó hőmérsékleten folyamatos visszahűtéssel tartják .
A 9. ábra egy ilyen hűtőmedence hőjének hasznosítási sémáját mutatja [1]. Itt a hűtővizet, vagy annak egy részét egy olyan hőszivattyú
hideg oldalára vezetik, amelyik meleg oldala fűtési (vagy más, pl. HMV
termelési) hőigényt elégít ki.

e
µ 
Gb =  GM − etec th Wkompr + etecQ0 + evill Es
µm 
 µm
ahol μm a gázmotor mechanikai energiatermelésének részhatásfoka
és ES a segédenergia igény.
Energetikailag az a) és b) változat közül az a kedvezőbb, amelyiknek az összes primerenergia-fogyasztása kisebb.

Sűrítettlevegő-kompresszorok hulladékhőjének
hasznosítása

Ma már sok üzemben hasznosítják a sűrítettlevegő-kompresszorok
hűtőlevegőjének vagy hűtővizének hőtartalmát fűtésre vagy melegvíz
előállítására, bár gyakran nagyon kis hatékonysággal. Ennek egyik oka,
hogy a kompresszorok szakaszosan üzemelnek, ezért a hasznosítás
céljából felfogott hő az üzemszünetekben visszahűl. Gyakori a hasznosító rendszer nem megfelelő kiválasztása is. (Tipikus eset, amikor a hűtőlevegőt egy nagy átmérőjű csövön átvezetik a szomszédos helyiségbe
fűtés céljából. Ez a levegő meleg csóva formájában felszáll a fűtendő
helyiség mennyezetére anélkül, hogy a munkateret elérte volna.)
A 8. ábra egy levegő hűtésű kompresszor hulladékhőjének hasznosítását mutatja téli üzemben. A kompresszor terhelésénel egyenetlenségeit egy fázisváltó anyaggal töltött puffer tároló egyenlíti ki. A primerenergia-fogyasztás a kompresszor Evill villamos hajtásából a fűtött
helyiség Qf fűtéséből és a meleg levegő elosztásához szükséges ES
segédenergia-felhasználásából adódik.

G = evill (Evill + ES ) + eQQ f
ahol evill a hálózati villamos energia, eQ pedig a fűtési hőáram primerenergia-tartalma.

9. ábra. Hűtőmedence hőjének hasznosítása

A hőhasznosító nélkül a hűtőrendszer csak a hűtőközegek mozgatásához szükséges Eh segédenergia biztosításához igényel primer energiát. Ettől független a fűtési rendszer primerenergia-igénye.
A teljes rendszerre így:

G = evill Eh + eQQ f
A két rendszer összekapcsolásával csökken az Eh és a Qf értéke is,
ugyanakkor primer energiát igényel a hőszivattyú hajtása és a többlet
segédenergia is.
A hőhasznosítással elérhető megtakarítás:



 ε

ε  
∆G = eQ Q f − 1 + f Qhh  − evill  f Qhh + Es − ∆Eh 

 ε −1
 ε − 1
f


 
 f

ahol evill a villamos energia és eQ a fűtési hőáram primerenergiatartalma, εf a hőszivattyú fűtési tényezője és ∆Eh a hűtés segédenergiaigényének a csökkenése.
Ellentétben például a füstgázhő hasznosításával vagy a gázmotoros rendszerrel, itt a fűtési hőigények csökkentésével csökken a primerenergia-fogyasztás, kezdetben a külső fűtés csökkenése miatt, majd
azért, mert a hőszivattyú leszabályozásával csökken a villamosenergiafogyasztás.

Összefoglalás

8. ábra. Kompresszor hulladékhőjének hasznosítása

A kompresszor villamos fogyasztását a technológia határozza meg,
a fűtési hőigény (Qf) viszont annál kisebb, minél nagyobb hasznosított
hőt (Qhh) tudunk bevinni a helyiségbe.
A hasznosított hőt a kompresszorház fűtési igénye (Qhf) csökkenti.
A primerenergia-fogyasztás tehát azzal csökkenthető, ha hőszigeteljük
a kompresszorházat még akkor is, ha a pótláshoz szükséges levegő azt
folyamatosan hűti.

Hűtőmedence hőjének hasznosítása

Az iparban számos helyen alkalmaznak hűtőmedencét akkor, ha alkatrészeket, munkadarabokat gyorsan kell lehűteni (pl. fémek edzése).
Ilyenkor a forró munkadarabot a medencébe mártják, ahol a nagy töme-
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Jelen összeállításunkban arra kívántam rámutatni, hogy a kapcsolt
rendszerekben a technológiák egymásra utaltsága miatt a fogyasztások
csökkentése nem mindig eredményez primerenergia-megtakarítást, illetve a megtakarítás gyakran nem abban a részrendszerben keletkezik,
amelyikben a fogyasztást csökkentettük. Ezért az ilyen rendszereknél a
rendszerhatárokat úgy kell megválasztani, hogy valamennyi változás a
rendszeren belül essék.
A felírt összefüggések egy-egy üzemállapotra vonatkoznak. A terhelések változásai (mint pl. a fűtési hőigénynél) jelentősen megváltoztatják
az energiamérlegeket. Az éves megtakarítások számításánál ezeket figyelembe kell venni.

Felhasznált irodalom

[1] BALIKÓ S.: Vállalati szintű energiagazdálkodás, Kézirat, htp/dokutar.
omikk.bme.hu
[2] KAPROS TIBOR: Földgáz megtakarítás alacsony hőmérsékletű füstgázok hőtartalmának hasznosításával, Energiagazdálkodás, 2012. 6. sz,
pp. 16-19.
[3] BÜKI G.: Energetika, Műegyetemi Kiadó, Bp., 1997.
[4] ÁDÁM B. – BÜKI G. – MALYALEH T.: Geotermikus energia * Hőszivatytyúzás, Energetikai Szakkönyvtár, MMK, Budapest, 2013.

47

Hozzájárulás a virtuális erőmű
épitéséhez:

22,27 kW

Hőközponti fűtési szivattyúk energiahatékonysági csereprogramja

1

Orbán Tibor
okl. gépészmérnök, torban@fotav.hu

Gurka Szilárd
okl. gépészmérnök, sgurka@fotav.hu

László Tamás
okl. vegyipari mérnök, tamas_laszlo@chello.hu

A felhasználóinkhoz távhővezetéken eljutatott hőt a saját tulajdonban levő ún. hőközpontokban alakítjuk át a fűtési és használati melegvíz célú felhasználásra alkalmas formába, amelyhez az
épületben levő hőleadók, radiátorok fűtési vizének keringtetése is
hozzá tartozik. A FŐTÁV a hőközponti fűtési keringtető szivattyúk
vizsgálata érdekében végzett mérési sorozat szerint a vizsgált
103 MWh villamosenergia-felvétellel jellemezhető szivattyúk villamosenergia-felvétele korszerű szivattyúk és változó fordulatszámú hajtás bevezetésével mintegy 45%-kal (46 MWh/év-vel) lenne
csökkenthető. Az eredmények alapján a FŐTÁV 5 évre tervezett
szivattyúrekonstrukciós programba kezdett, amelynek első ütemét mutatja be a pályázat.1
*
The heat transported through pipelines to the consumers is
transformed in the heat exchange stations, owned by Budapest
District Heating Company, for heating and domestic hot water
purpose. To the heat exchange stations belonging the circulation
of the hot water in the radiators. According to the previous analysis made by the Company the total power consumption of the
examined pumps by the change of the old pumps to up-to-date
ones with frequency converters can be reduced from 103 MWh to
46 MWh. Based on the results of the analysis the Company began
a 5 years pump reconstruction program of which the result of the
first year summarised in this application.
***
A FŐTÁV fő tevékenysége a főváros 17 kerületére kiterjedő távhőszolgáltatás, amely tulajdonképpen a felhasználók fűtési és
használati melegvíz célú hőigényének kielégítéséhez szükséges
hőszolgáltatást jelent a kiépített távhőrendszereken keresztül.
Távhőrendszereinkben a saját fűtőműveinkben előállított, valamint
a kis- és nagyerőművektől vásárolt hőenergiát mintegy 530 km
nyomvonal-hosszúságú nagyrészt földbe fektetett távhővezeték
hálózaton keresztül juttatjuk el 238 000 lakossági és 6600 egyéb
(intézményi, kommunális, szolgáltatási és ipari) felhasználónkhoz.
A felhasználóinkhoz távhővezetéken eljuttatott hőt a saját tulajdonban
levő ún. hőközpontokban alakítjuk át a fűtési és használati melegvíz
célú felhasználásra alkalmas formába, amelyhez az épületben levő
hőleadók, radiátorok fűtési vizének keringtetése is hozzá tartozik.
A Társaság 2012. évi teljes villamosenergia-felhasználása
33 691 MWh volt, amelyből a mintegy 3500 db saját tulajdonban álló
hőközpont fogyasztása 24 519 MWh-t, azaz csaknem 73%-ot (!) tett ki.
Ezen adatok alapján tehát, egyáltalán nem mindegy, hogy ezt a jelentős
energiamennyiséget milyen energetikai hatékonysággal hasznosítjuk.
1

A villamosenergia-felhasználás nagy része a hőközpontok többségében a fűtési és a használati melegvíz keringtető szivattyúk működtetéséből ered. A fent említett, csaknem 25 GWh éves hőközponti
villamosenergia-felhasználásnak kb. 30%-át a használati melegvíz
termelésben, 70%-át pedig a fűtés szolgáltatásban használjuk fel.
Az épületekben levő felhasználói rendszerek (fűtővezetékek és
rendszerek) legtöbb problémája a hálózatok beszabályozatlanságából és más vízelosztási hibáiból következik, amely a keringtetéshez
szorosan kapcsolódik. A problémákra korábban – elsősorban az
átalánydíjas távhőszolgáltatás időszakában – gyors, és általánosan
alkalmazott megoldást jelentett a meglévő keringtető szivattyúk teljesítményének a növelése.
Napjainkban azonban a fűtés korszerűsítések eredményeként a keringetett, illetve szükséges fűtési melegvíz térfogatáram
folyamatosan és számottevően csökken, ezért modellszámítást
készítettünk az egyes szekunder rendszerek elméleti keringetési
villamosenergia-igényéről a jelenlegi állapotokat tükröző átlagos hálózati és szivattyú tulajdonságokat feltételezve. Megállapítottuk, hogy
a hőközpontokban a ténylegesen megmért villamosenergia-felhasználás a vizsgált címek kb. 50%-ában a számított értéket jelentősen
(közel 50%-kal) meghaladja, és csak a címek kb. 20%-ában kisebb
a számítottnál. Egy hőközpont kapcsolási rajzát mutatja az 1. ábra.

Fűtési keringtető
szivattyú

1. ábra. Hőközpont egyszerűsített kapcsolási vázlata

A cikk a Virtuális Erőmű Program megbízásából készült.
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Orbán T., Gurka Sz., László T.: Hőközponti fűtési szivattyúk energiahatékonysági csereprogramja
A fejlesztés ismertetése

A FŐTÁV tulajdonában lévő hőközpontoknak jelenleg kb. 80%-a
ugyan az elmúlt időszakban felújításra került, de a hőközpont felújítások kezdetén beépített szivattyúk ma már semmiképpen sem nevezhetők korszerűnek, amint az 1. képen is látható.
A szivattyúk rekonstrukciójához kapcsolódóan az elméleti összes
hőközponti szintű megtakarítási potenciál mintegy 5 millió kWh évente, amely egyben a jelenlegi árakon évi 175 millió Ft költségmegtakarítási potenciált is jelent.

A beruházási program keretében 5 év alatt tehát összesen
1692 db (1277 db új beszerzésű + 415 db kiszerelttel helyettesítendő) szivattyú tervezett cseréjére kívánunk sort keríteni, évi
255 db, illetve 104 db-os lépésekkel, címenként 354 eFt/db, illetve
115 eFt/db beruházási költséggel. A teljes program végrehajtását követően – fokozatos növekedés mellett – 2018-tól már évi 4300 MWhnál is több elektromos energia megtakarítását várjuk. Egy-egy évi
program megvalósításával a jelenlegi elektromos energia egységár
mellett évi 30 millió forintot, azaz 2018-tól már évi 150 millió forintot
meghaladó költségmegtakarítás érhető el, ennek megfelelően az
egyszerű megtérülési idő alig több mint 3 év.
A 15 év teljes projekt futamidő alatt éves átlagban 2870 MWh/év
megtakarítással számolunk.
A projekt első lépéseként főként Kelenföldön, Zuglóban és Angyalföldön 2012-ben 66 hőközpontban került lecserélésre összesen
72 db szivattyú. A lecserélt nagyrészt Wilo és Grundfos szivattyúk
helyére, a beszerzési tender nyerteseként Wilo Stratos típusú szivattyúk kerültek. Tartalék szivattyúként megmaradtak a régi típusok,
amint az a 2. képen is látható.

1. kép. Korszerűtlen fűtési szivattyúk

A szivattyúrekonstrukciós program előkészítésének részeként
jellemző gépek üzemével kapcsolatban a FŐTÁV hőközponti üzemviteli méréseket bonyolított le. A 20 hőközpontra kiterjedő mérési
sorozatok szerint az összesen 23,4 kW teljesítményfelvétellel jellemezhető érintett szivattyúk mintegy 103 MWh évi villamosenergiafelvétele korszerű szivattyúk és változó fordulatszámú hajtás bevezetésével mintegy 45%-kal (46 MWh/év-vel) lenne csökkenthető.
Ezt egyrészt az teszi lehetővé, hogy a 15 évnél idősebb szivatytyúk hatásfoka a korszerű szivattyúkéhoz képest – azonos munkapont mellett – kb. 20%-kal rosszabb, másrészt a változó tömegáramú
szabályozás kisebb vízforgalom mellett biztosítja az igények maradéktalan ellátását. Ezen „öreg” szivattyútípusok cseréje tehát energetikailag, illetve a szolgáltatás biztonsága érdekében is indokolt.
A távhőrendszerben levő újabb (15 évnél fiatalabb) gépek összhatásfoka ugyan viszonylag jónak mondható, azonban cseréjük változó
térfogatáramú rendszerek esetén (korszerűsített kétcsöves rendszerek) energetikailag ugyancsak megtérül.
Az Energiagazdálkodási Osztályon elvégzett energetikai-gazdaságossági modellszámítások eredménye szerint a régebbi típusok
cseréje esetén még állandó térfogatáramú keringetés esetén is 4 év
alatti a szivattyúcsere egyszerű megtérülési ideje, főként a 200 W
feletti teljesítménytartományban. Ezekből fűtési körökben jelenleg
mintegy 1000 db szivattyú van beépítve.
Fentiek alapján a szivattyúcsere programba az elméletihez képest 50%-nál nagyobb mértékben túlfogyasztó 1495 db szivattyú
közül került kiválasztásra az üzemviteli és működési paraméterek
alapján cserélendő 1277 db gép. A kiszerelt, de még felhasználható
gépekből 415 db az 50%-nál kisebb túlfogyasztást mutató szivattyúk
helyére kerül beszerelésre, további használható részük raktárra kerül, míg a maradék, energetikai jellemzőik miatt már nem hasznosítandó részüket selejtezzük.
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2. kép. Régi és új típusú szivattyú

A rekonstrukciós program keretében lecserélt szivattyúk típusát és
névleges teljesítményeit az 1. táblázat mutatja.
1. táblázat. Szivattyúrekonstrukció 1. ütemében cserélt szivattyúinak
névleges teljesítménye
Szivattyú típusok

Szivattyú
db

Régi
szivattyúk
össz Pnévl
[kW]

Új szivattyúk
össz Pnévl
[kW]

Szivattyú Wilo Stratos 30/1-12 230V*

19

7,21

6,01

Szivattyú Wilo Stratos 40/1-12 230V Pn6*

23

20,46

11,35

Szivattyú Wilo Stratos 65/1-12 230V Pn6*

11

15,50

8,71

Szivattyú Wilo Stratos 50/1-12 230V Pn6*

14

11,67

8,26

Szivattyú Wilo Stratos 80/1-12 230V PN10

5

9,50

7,75

1. ütem összesen

72

64,34

42,08

Az 1. táblázatból látható, hogy a 72 db szivattyú esetén a beépített
teljesítmény 22,27 kW-tal csökkent.
Az üzemidőre vetített számított átlagos üzemi teljesítményigények az 1. ütemben részt vevő szivattyúk esetében a tervezett munkapontjaik alapján az alábbi 2. táblázat szerint alakultak:
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Orbán T., Gurka Sz., László T.: Hőközponti fűtési szivattyúk energiahatékonysági csereprogramja
2. táblázat. Szivattyúrekonstrukció 1. ütemében cserélt szivattyúinak
számított teljesítményei
Szivattyú
db

Régi szivatytyúk össz P
üzemi szám
[kW]

Új szivatytyúk össz
P üzemi
szám [kW]

Szivattyú Wilo Stratos 30/1-12 230V*

19

6,25

5,07

Szivattyú Wilo Stratos 40/1-12 230V Pn6*

23

14,87

10,43

Szivattyú Wilo Stratos 65/1-12 230V Pn6*

11

15,46

9,22

Szivattyú Wilo Stratos 50/1-12 230V Pn6*

14

13,08

8,90

Szivattyú Wilo Stratos 80/1-12 230V PN10

5

10,96

6,13

1. ütem összesen

72

60,63

39,74

Szivattyú típusok

Az adatokból látható, hogy a számított átlagos üzemi teljesítmény
hasonló a névleges teljesítményekhez, amely azt mutatja, hogy a szivattyúcseréknél az új szivattyúk méretezése megfelelő volt.

A fejlesztéssel elért eredmények ismertetése

A szivattyúcserékkel elért megtakarítást a beépítés előtti 3 év (20102012) hőközponti éves villamosenergia fogyasztások átlagához,
mint bázishoz viszonyítottuk. A bázis évek fogyasztási adatai a FŐTÁV éves leolvasásaiból kerültek naparányosítással meghatározásra.
A szivattyúcserék utáni 2013. évi fogyasztás szintén a FŐTÁV éves
leolvasásaiból került meghatározásra, és annak bázishoz képesti villamosenergia fogyasztás csökkenése adta a megtakarítást.
A hőközpontokban a szivattyúcserén kívül, a szükséges karbantartáson túl
más fejlesztés nem volt (ahol egyéb korszerűsítés is történt ott annak részeként valósult meg a szivattyú cseréje és az így jelen projektbe nem került bele), így a 2013-as és a bázis év között kiadódó villamosenergia-megtakarítás egyértelműen a szivattyúrekonstrukciós cseréknek köszönhető.
3. táblázat. Hőközponti fűtési szivattyúcsere program I. ütemének
megtakarítása
Hőközponti fűtési
szivattyúcsere
program
Hőközponti
villamosenergiafelhasználás az
első ütem 66 db
hőközpontjában

Me.

Csere előtti
bázis időszak
(2010-12)

Csere
utáni időszak
(2013)

Fejlesztésből
származó
megtakarítás

MWh/év

425,732

248,951

176,781

A Hőközponti fűtési szivattyúcsere program első ütemében érintett 66 db hőközpont fejlesztés előtti együttes fogyasztása 425,73
MWh/év volt. A Hőközponti fűtési szivattyúcsere program első ütemének megvalósítása után a 66 db hőközpont éves villamosenergiafelhasználása 248,95 MWh-ra csökkent.
Ez alapján a fejlesztés megvalósítása után jelentkező villamosenergia-megtakarítás 176,78 MWh-ra adódott.
A hőközponti fűtési szivattyúk értelem szerűen csak a fűtési
idényben, általánosan október 15-e és április 15-e között fél évig
üzemelnek.
A szivattyúrekonstrukciós program 1. ütemében részt vevő hőközpontokban a fejlesztés előtti együttes beépített szivattyú teljesítmények 64,34 kW-ot tettek ki, míg a fejlesztés után a beépített 72 db új
szivattyú villamos teljesítménye összesen csupán 42,08 kW, amely
22,27 kW beépített teljesítménycsökkenést jelent.

A projekt hozzájárulása a Virtuális Erőmű
programhoz

Fentiek alapján a fejlesztés eredményeként 22,27 kW mértékű beépített villamos teljesítménycsökkenés mellett 176,78 MWh fűtési keringtetésben jelentkező villamosenergia-megtakarítást sikerült elérni.
A VEP szempontjából elfogadható villamos teljesítménycsökkenés:
PVEP= ΣPbázis – ΣPfejlesztés = 64,34 kW – 42,08 KW = 22,27 kW
ahol:
PVEP – a VEP szempontjából értékelt villamos teljesítmény csökkenés,
ΣPbázis – a fejlesztés előtti beépített teljesítmény hőközpontokra
összesen,
ΣPfejlesztés – a fejlesztés előtti beépített teljesítmény hőközpontokra
összesen,
Összegezve a hőközponti fűtési szivattyúk energiahatékonysági
csereprogramja (szivattyúrekonstrukció) 22,27 kW értékkel járult hozzá a Virtuális erőmű építéséhez.

Mitnyan György a FŐTÁV Zrt. új vezérigazgatója
Vezető cserékről is döntött a Fővárosi Közgyűlés 2014. december 3-i ülésén.
Távozik a Budapesti Közlekedési Központ (BKK), a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK), a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (FKF), valamint a FŐTÁV Zrt. jelenlegi vezetője. A Főtáv Zrt. új vezérigazgatója Mitnyan
György, a XII. kerület korábbi polgármestere.
Mitnyan György, dr.
Névjegy:
Születési hely, idő: Budapest, 1968 április 22.
Végzettség:
1993 JATE ÁJK
1986 Kvassay Jenő Ipari SzKI, út-hídépítő és fenntartó szak,
Szakmai életút:
1993-95 ügyvédi iroda, Bp., ügyédjelölt, gazdasági és polgári joggal foglalkozik,
1994-2006 önkormányzati vezető,
1994-98 XII. ker., helyi képviselő, alpolgármester, a kerület pénzügyeivel, oktatási és közművelődési területeivel foglalkozik,
1998-2006 Hegyvidék XII. ker., polgármester, FIDESZ budapesti listája, fővárosi
önkormányzati képviselő,
2006- MG Fortis Tanácsadó Kft., alapító tulajdonos, ügyvezető,
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2011- Főv. Önkormányzat, tag, főpolgármesteri tanácsadó;
Oktatás: SZIE, Győr, óraadó tanár 2 félévben,
2008- SE TFK, óraadó tanár
Kiemelt tevékenységei:
Sport: 1977- evezés, ifi válogatott tagja, felnőtt magyar bajnok;
A XII. kerületben nevéhez fűződő főbb megvalósult munkák: János-hegyi kilátó,
Barabás Villa rekonstrukciója, a Hegyvidéki Sportcsarnok, a Hegyvidéki Művésztelep és a Pesterzsébeti vízibázis megálmodója, elindítója, II. Világháborús
emlékmű, Turul-szobor megvalósítása, a Kékgyolyó utcai Evangélikus templom
felszentelése (1999)
Publikációi: közigazgatási és gazdasági témában publikál napilapokban és hetilapokban
Társadalmi tevékenysége: MESZ, alelnök (2009-), elnök (2010-), Budapesti
SportUnió, elnök (2010-), Castrum Értékvédő Alapítvány, alapító (2007), Baross
Gábor Gazdaságpártoló Társ., egyik alapító, elnökségi tag (2003-), MOB, tag
(2010-)
Hobbija: futás, evezés, sí, építészet és közlekedéstörténet
Nyelvismeret: angol, orosz
A szakmai önéletrajz forrása: http://www.whoiswho-verlag.ch
Vezérigazgató úr kinevezéséhez gratulálunk, munkájához sok sikert kívánunk!
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Hozzájárulás a virtuális erőmű
épitéséhez:

3,35 MW

Az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat 2014-es éve
Gáspár Attila

okl. mérnök-informatikus, okl. mérnök-tanár, attila.gaspar@virtualiseromu.hu

Az energiahatékonyság különböző oldalai, így foglalhatnánk össze röviden, hogy miről is szólt a Virtuális Erőmű Program (VEP) számára a 2014es év. Továbbra is tevékenységeink kulcsfontosságú elemét jelentette az
Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat, és az ennek keretén belül idén
is március 6-án átadott Energiatudatos- és Energiahatékony Vállalat díjak.
Azonban 2014-ben ezek mellett egyre nagyobb szerepet kapott tevékenységükben a módszertani kérdések körüljárása, valamint az energiahatékonyság nem energiával kapcsolatos előnyeinek hangsúlyozása: a marketing- és piaci előnyök, és az egyre ismertebb védjegy megszerzésével járó
elismerés, valamint egyre nagyobb hangsúlyt fektettünk a jó gyakorlatokkal
kapcsolatos tudásmegosztásra mind az energiahatékony vállalatok közösségén belül, mind konferenciák, workshopok szervezőiként, előadóként és
kiállítóként.

Eseményeink

A 2014. március 6-án megtartott díjátadón az idei díjazottak között mint
„Energiatudatos Vállalat” szerepelt a T-Systems Magyarország Zrt., a
BorsodChem-Krems Chemie Formalin Kft., valamint a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház. „Energiahatékony Vállalat” díjat kapott többek között a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt., az Opel
Szentgotthárd Kft., valamint az AutoVision Magyarország Kft.
A VEP társadalmi integrációját jelzi, hogy a díjátadón bejelentésre került egy stratégiai együttműködési megállapodás előkészítése a Vállalkozók Országos Szövetségével (VOSZ). Terveik szerint a VOSZ területi képviselői oktatás keretében sajátítják el a VEP motivációs rendszerének és
szakmai hátterének alapjait, amelyet felhasználva országszerte támogatni
tudják a magyar vállalatokat.
Egy másik jelentős, a díjátadóhoz kapcsolódó esemény, hogy Seszták
Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye megyei közgyűlés elnöke jelezte, a „Zöld megye” prioritás keretében a 2014-2020-as pályázati ciklusba
beépítik a VEP motivációs rendszerét, mint a vállalati versenyképesség fejlesztésének egyik hatékony eszközét. A megye ezzel elsőként ismerte el az
energiahatékonyság rendszerszintű kezelésének fontosságát.
A díjátadóhoz kapcsolódóan, 2014 márciusában megrendezésre kerülő „Klímaváltozás – Energiatudatosság – Energiahatékonyság” (KLENEN
’14) konferencián plenáris előadások keretében került ismertetésre a Virtuális Erőmű Program, és az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat díjazottak eredményei.
A 2014 júniusában a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara
Tudásközpontjában megrendezett Zöld Marketing Módszertani Workshop
célja új módszertani és motivációs technikák bemutatása volt workshop formájában az energiahatékonysági szemlélet bevezetésére és fenntartására.
Fő témáink voltak: az értékelemzés, mint a fenntartható stratégia kialakításának eszköze, valamint a gamification (“játékosítás”) módszere a fenntartható stratégia kommunikációjának szolgálatában. A résztvevők által kitöltött
értékelő kérdőív alapján kifejezetten pozitív visszajelzések érkeztek.
Regionális konferencia Nyíregyházán. A VEP regionális konferenciáinak sorában 2014. szeptember 9-én ezúttal Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mutattuk be módszertanunkat és jó gyakorlatainkat, valamint a Megyei Önkormányzat közreműködésével helyi vállalkozások és intézmények
sikertörténeteivel ismerkedhettek meg az érdeklődők. Milyen lehetőségek
rejlenek az energiahatékonyságban és a VEP-hez való csatlakozásban vállalkozások, vagy akár egész városok számára? Milyen új és érdekes módszerek és megközelítések léteznek az energiahatékonyság elősegítésére?
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Ezekre a kérdésekre válaszoltak a VEP-től érkezett szakértők előadásai a
Nyíregyházán, a Megyeháza Bessenyei nagytermében megtartott rendezvényen.
Számos további konferencián és szakmai találkozón vettünk részt előadóként és/vagy kiállítóként, szeptemberben a Magyar Elektrotechnikai
Egyesület Vándorgyűlésén Debrecenben, illetve legutóbb novemberben a
2014. évi Fenntarthatósági Csúcson Energiahatékony Mentor Vállalatunk,
a Cothec Kft. mutatta be a program előnyeit a vállalkozások számára.

Bővítettük médiapartnereink listáját

Együttműködési megállapodást kötöttünk a ReCity Magazinnal, valamint
a Piac és Profittal, amelynek keretén belül partnereink a rendelkezésükre
álló csatornákon promotálják a programot, és megjelenési felületet biztosítanak Energiahatékony Vállalatainkról szóló sikertörténeteinknek és más
szakmai anyagoknak.

Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat

Energiatudatos Vállalataink sorába belépett immár a Budapesti Közlekedési Zrt. is – a vállalat a pályázati eljárás során elvégzett energiahatékonysági
önértékelést követően az abban szereplő témakörök több mint felében vállalta, hogy lépéseket tesz az energiatudatosabb működés irányába. Annál
is inkább jelentős ez az erőfeszítés, mivel több, eltérő helyzetű és igényű
üzletág felmérését és előrelépési lehetőségeit kellett a vállalások megtételekor összehangolniuk, ami példaként szolgálhat számos más, különböző
tevékenységi területtel rendelkező nagyvállalat számára.
A BKV Zrt. honlapján már a címlapon szerepel az Energiatudatos Vállalat 2014 logó, és a vállalásaik részletes bemutatása.
A számos magyar nagyvállalat által már megszerzett és büszkén
használt Energiahatékony Vállalat és Energiatudatos Vállalat védjegy birtoklása mellett számos előnye származik egy vállalatnak a pályázaton való
indulásból. Az energia-, és így pénzbeli megtakarításon kívül a védjegy
marketing és piaci előnyt jelent az üzleti partnerek és ügyfelek/fogyasztók szemében, a program széles körű publicitást biztosít a beruházásnak,
és nyilvános elismerésben részesül minden, a címet, illetve díjat elnyert
szervezet az évente megrendezett ünnepélyes díjátadón, valamint további
ötleteket meríthet a többi díjazott energiahatékony jó gyakorlataiból.
Jelentkezett már az Ön vállalata az idén Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat Energiatudatos Vállalat címre? Akkreditált szakértőnk segíti
vállalatukat a teljes pályázati folyamat során energiahatékonysági önértékelésük elvégzésében és vállalásaik megtételében!
Esetleg nemrégiben megvalósítottak valamilyen
energiahatékony beruházást, amellyel csökkentették szervezetük energiafelhasználását, és amelyet
büszkén mutatnának be a többi magyar cégnek,
és így már akár Energiahatékony Vállalat díjra
is pályázhatnának? Műszaki szakértői csapatunk
segíti vállalatukat a teljes pályázati folyamat során
energiahatékony beruházásuk felmérésében és bemutatásában!
Még csak érdeklődik az energiahatékonyság témája iránt? Keresse fel honlapunkat, ahol kitöltheti
ingyenesen elérhető önértékelő kérdőívünket!
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100 éve született Balogh Jenő,
a Magyar Geotermika egyik meghatározó személyisége
Több évtizeddel ezelőtt, mikor először találkoztam Balogh Jenővel, már az első alkalommal felkeltette érdeklődésemet a
szakma iránti elkötelezettsége, kreatív gondolkodása. Ebbe
beletartozott – s az idő is igazolta – a műszaki feladatok „sajátkép-szerű” megoldása.
Már a II. világháború előtt, mikor befejezte a Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karát, különleges vonzalmat érzett a víz, a
termálvíz, ezzel kapcsolatban a vízgépészeti eljárások iránt, a víz
felhasználásának különböző lehetőségeinek a vizsgálata vonatkozásában.
1939-ben helyezkedett el ezen a területen, egy híres vízgépészeti tervezőiroda tagjául fogadták; ez a Juhász-féle iroda volt. A
II. világháborúra való elkészülés folyamatában sajátos feladatokat
is kapott az iroda, pl. a budafoki és a kőbányai pincerendszer vízgépészeti tervezését (csak hadipari felhasználhatóságát), a repülőgépgyárak ellátásával kapcsolatos feladatokat kell megoldani.
A II. világháború után megnyílt a lehetőség, hogy kifejezetten a termálvizekkel foglalkozzon, amely mindig érdeklődésének
középpontjában szerepelt. 1947-55 között elvégezte a budapesti
hévíz-kutak felmérését, balneológiai, valamint energetikai hasznosítás szempontjából is. Így történt egy egyedül álló, és világviszonylatban is páratlan mérnöki megoldás ezzel kapcsolatban,
hogy az 1936-ban fúrt Margit-szigeti II. kút gyógyvizét átvezették
a Duna felett Új Lipótvárosba, egy nagyon modern, a II. világháború előtt kiépült igen jelentős modern lakásállománnyal rendelkező negyedbe, az úgynevezett Új Lipótváros 5300 lakásába. Nagy
részét az úgynevezett háromcsapos megoldással, vagyis a melegvíz-hidegvíz- és a gyógyító termálvíz-rendszerre állították át,
sőt szükséges fűtését is szolgálta a rendszer. Ez egyedülállóan a
legnagyobb rendszer volt egész Európában, és 35 éven át, 1986ig működött. Ennek egy érdekes aspektusa volt, hogy a gyógyvízkutak egymásra hatását a kísérletnek mérésekkel is vizsgálják és
igazolják. Ez később az M4-es metró nyomvonalának kialakításában is hasznosításra került.
A hazai termálenergia kutatását és feltárását 1950-től „aranykornak” is szoktuk nevezni, mivel ezt az időszakot jellemezte a
legösszetettebb technológiai eljárások bevezetése is.

Az eredmények rendkívül imponálóak voltak nemzetközi vonatkozásban is. Elismerést és szakmai együttműködés igényét jelentett sok külföldi állam részéről, főleg japán és kínai oldalról. Az
akkori KGST-n belül a Tudományos Együttműködési Bizottságban
a nemzetközi kapcsolatokban Balogh Jenő hazánk képviselője
volt e téren. Mint említettük, Japán, Kína, de még Izland, NyugatEurópa számos állama is igényt tartott az együttműködésre, és
bizonyos mértékben hasznosították az e területen megvalósított
tapasztalatokat. Ebben az időben 43 termálkút telepítésében, korszerűsítésében vett részt, és több mint 6000 lakás, közintézmény
termálvíz- és geotermikus hő-ellátásának megvalósításában,
megszervezésében, ezen kívül 0,5 millió m2 kertészeti növényház, fóliatelep, állattartó telepek, szárítók geotermikus energiával
történő ellátásában is vezető szerepe volt.
Az olajiparon kívül ő volt Magyarországon elsők között az, aki
az 1976-os években a visszasajtolás problémáját gyakorlatban is
kutatta, vizsgálat, és részben a lehetőségek függvényében meg
is valósította.
Ez a hihetetlen gazdag életmű Balogh Jenő adottságaiból egyrészt szellemi adottságaiból, másrészt hihetetlen munkabírásából
adódott. Legyen szó a csövek hőszigetelésről vagy egy ugyan
azon csőben történő termelés-visszasajtolás geofizikai, geológiai
valamint hidrogeológiai problémáinak a megoldásáról.
Egy kutatási téma tanulmányozása során együtt voltam Kínában, Japánban Balogh Jenővel, és ezt a munkaütemet személyesen is gyakran tapasztaltam, még a japánok is csodálták, hiszen
volt, amikor reggel 5 órakor indultunk egy-egy adott területre.
(Példaképül szolgált saját magam számára is. Minden nap
tornázott, 40-50 guggoló támaszt is csinált minden nap, este és
reggel. Jellemző volt, hogy hihetetlenül gyorsan tudott menni.
Én büszke voltam arra, hogy – mivel hallgatókkal számos hegyvidéket bejártam terepgyakorlatok során –, hogy mennyire tudok
menni sebességben és kitartásban, de Jenő – pedig több évtized
különbséggel voltunk egymástól – mindig lepipált, mindig lemaradtam. A japánok sem bírták azt a munkabírást, az érdeklődésének a
kielégítését, amit ő bizonyított.)
A termál kutak termelése, felhasználása és gyakorlati-, tech-

Altheim kútátadás

Balogh Jenő és prof. Göőz Lajos Kínában
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Balogh Jenő és Ren Hsziang professzor Kínában

nikai megoldásának a problémakörének tanulmányozása során a
japánok, később a kínaiak is sok tanácsát megfogadták.
Akkoriban nagy gondot jelentettek számunkra is a depressziós
problémák (a kutak termelésének összefüggésében), Japánban a
tenger közelségéből adódó különböző hidrogeológiai problémák
megoldása, ezen kívül már akkor is a visszasajtolás szintén szerepelt a témakörben, valamint Japánban és Kínában is állandó
visszatérő jelleggel a hőcserélők problémaköre. A leggazdaságosabb, legjobb hőcserélő rendszerek tanulmányozása, gyakorlati
kivitelezése, műszaki megoldásai voltak előtérben.
A szakirodalom iránti érdeklődése széles körű volt, de mindig
becsültem e területen a lényeglátó képességét. Felismerte minden
újabb jelentésben, munkában vagy kutatásban azt a szegmenset,
amely hasznosítható, és amiben van fantázia, vagy továbbfejleszthető. Nagyon hiányzik Jenő a mai napig is. Nem csak okos
tanácsai hiányoznak, hanem azoknak az érintett településeknek
is hiányzik, amelyek neki köszönhetik azokat az előnyöket is, amit
az ő révén manapság is élvezhetnek. A fürdővárosok, a különböző
termálkertészetek, a termálvízzel ellátott városnegyedek.
Makovecz Imre építész írta a halála alkalmából, hogy „Sajnos,
ahogy jöttünk, úgy el is kell mennünk innen…” Ha az élet engedné,
hogy szembe nézzünk saját halálunkkal, nem keseregnénk azon,
hogy elment valaki azok közül, akit szerettünk.
Így marad számunkra a szomorúság, a hiány, és tényleg, Jenőt tekintve is a pótolhatatlan hiány!
Dr. habil Göőz Lajos
professor emeritus

Geotherm irodában

Japán előadókörúton 1981-ben

Kínában 1993-ban

Főtáv-Alpiq együttműködés a távfűtés fejlesztésére
A kormány a távhőszolgáltatók támogatása révén jelentősen
hozzájárul a családok rezsicsökkentéséhez – mondta Csepreghy
Nándor fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkár az Alpiq erőművében.
A Főtáv Zrt. és az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport vezetői egy
több mint 18 milliárd forintos fejlesztési megállapodást írtak alá
kedden Budapesten, ami jelentősen növeli a budapesti távhőszolgáltatás versenyképességét és javítja hatékonyságát.
A kormány a 2014-2020 közti uniós költségvetési időszakban 12 ezer milliárd forint támogatáshoz jut, ebből 43 milliárd
forintra pályázhatnak a távhőszolgáltatók - ismertette a finanszírozás központi forrását Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség
fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkára.
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Kiemelte, a megállapodás példa értékű az állami-, illetve önkormányzati-, valamint a magánszféra fejlesztési együttműködésére.
A projekt része az Alpiq tulajdonában lévő Csepel II Erőmű korszerűsítése és hőtermelő kapacitásának bővítése, továbbá a dél-budai és a dél-pesti, eddig szigetszerűen működő
távhőrendszerek összekapcsolása is.
A svájci tulajdonban lévő Alpiq kettes erőműve 400 megawatt
villamos- és 145 megawatt hőenergia előállítására képes. A beruházás végén − a 2017/2018-as fűtési szezonra − a hőtermelés
245 megawattra növekszik.
Forrás: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/
europai-unios-fejlesztesekert-felelos-allamtitkar/hirek/
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Az EU energetikai helyzete és a jövőt meghatározó új EU célkitűzések
Célok 2030-ra, folytatódik a CO2 elleni küzdelem
Molnár László
okl. gépészmérnök, dr. univ, lmolnar@t-online.hu

A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) éves tanulmánya, a World
Energy Outlook „Új politika” szcenáriója szerint a globális energiafogyasztás a következő negyedszázadban is gyors ütemben növekszik, és a három fosszilis tüzelőanyag, az olaj, földgáz és szén változatlanul őrzi majd vezető helyét. A biomasszán és a vízenergián
túli ún. egyéb megújuló energiák (szél, nap, geotermikus stb.) részaránya globális szinten 5%-os, és ugyan részarányuk a következő
években nőni fog, de növekedésük üteme a támogatásoktól függ.
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2. ábra. Globális energiafogyasztás növekedés régiónként,
2012-2035 között, %

1. ábra. A globális energiafogyasztás alakulása, Mtoe

Érdekes megfigyelni, hogy 1980-2012 között az energiamérlegben a fosszilis energiák részaránya nem változott, maradt 82%!
2035-re a fosszilis részarány lecsökkenhet 75%-ra, de ehhez
2,5-szeresére kell emelni a megújulók támogatását.
Az utóbbi években a megtalált nem-konvencionális olaj és gáz
készletek sokszorosra nőttek, a kitermelés gazdaságossá vált. Az
olaj- és gázárak csökkentek, a nemrég még 110-120 USD/hordó
kőolajár ma 80 dollár körül van. A következmények jelentősek:
1. Nem kell félni a fosszilis energiák gyors kimerülésétől, nem
kell minden áron azonnal bevezetni a megújuló energiákat,
meg lehet várni, amíg „beérnek”, gazdaságosan és versenyképes áron lehet segítségükkel villamosenergiát termelni.
Jelenleg a megújulók ellen szól erős árnövelő hatásuk, mely
csökkenti az államok versenyképességét.
2. De itt a nagy kihívás: a Föld globális melegedése a még
tolerálható 2 °C helyett a 3,5-4 fokos pályán halad. Az IEA
álláspontja szerint a globális klímaváltozás mérséklésére a
legjobb megoldás az energiatakarékosság és az energiahatékonyság fejlesztése.
Az energiafogyasztás növekedése azonban régiónként eltérő.
Ugyancsak az IEA szerint a világgazdaság főbb régióban az alábbi
növekedési ütem várható.
A leggyorsabban növekvő régiók Kína (31%), India (18%), de
gyorsan növekszik a Közép-Kelet, Dél-Kelet-Ázsia és Afrika fogyasztása is. A növekedés az EU-ban és Japánban 0%, az USAban is csupán 1%.
Az EU-ban az energiafogyasztás stagnálása részben az energiahatékonyság fokozásának köszönhető, de nagy szerepe van a
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csökkenő népességnek és a gyenge, 0-1%-os várható évenkénti
gazdasági növekedésnek is. Japán és Európa sorsa kezd egyre
jobban hasonlítani, gyenge növekedés vagy recesszió közeli állapot, magas eladósodás, deflációs veszély, elöregedő lakosság. Nehéz lesz ebből az ördögi körből kilépni.
Az EU 500 milliárd köbméteres földgáz felhasználása egy rövid megtorpanás után növekedésnek indul, azonban az EU-n belüli
gáztermelés folyamatosan csökken, így a gáz-importfüggés egyre
nagyobbá válik.

3. ábra. Európai gáz-jövő: az EU egyre jobban rászorul az import gázra

A kék vonal az EU gázigényének, a piros a gáztermelésének
alakulását mutatja milliárd m3-ben. A sárga oszlopok a nem konvencionális gáztermelést várható felfutását jelzik (jobboldali tengely).
Az EU palagáz készletei kitermelésének fejlesztésével lassíthatja Európa gázimport függésének növekedését.
Az EU-ban a CO2 árának 10-szeresre kell nőnie, hogy a gáz
versenyképes legyen. Jelen helyzetben az amerikai olcsó palagáz kiszorítja az USA piacáról a szenet, mely Európába áramlik.
Az olcsó, jó minőségű szén versenyképessége folytán az európai
áramtermelésben egyre nagyobb részarányt képvisel, míg a föld-
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7. ábra. Az EU energiaimport függése 2012-ben, %
4. ábra. A szén versenyez a gázzal az EU árampiacán:
az áram ára, USD/MWh-ban

gáz-felhasználás csökken. Fontos az új tiszta szén technológiák
bevezetése.

függés kevésbé kockázatos, mivel Európa olajellátása rendkívül
diverzifikált, az orosz és norvég források mellett az Arab öbölből,
Afrikából és Dél-Amerikából egyaránt érkezik olaj. A gáz területén
kedvezőtlenebb a helyzet, számos EU tagállam erős függésben van
egyetlen gázszállítótól, a Gazpromtól, és hat tagállam 100%-ban
függ az orosz gázexporttól. Az olajimport 33, a gázimport 39%-a
orosz eredetű. A három balti állam villamosenergia hálózatát egyetlen külső átviteli- és rendszerszabályozó működteti. Az EU ezért
mindent megtesz az energiafogyasztás csökkentésére és az EU-n
belüli energiatermelés növelésére, elsősorban megújuló energiák
formájában. Továbbá növelik a földgáz tároló kapacitást, és fejlesztik az európai gáz- és áram-hálózatokat.

Az EU rövid- és középtávú energiapolitikai céljai
5. ábra. Bizonytalan a nukleáris energia jövője az EU-ban

Az EU nukleáris áramtermelése gyorsan csökken 2020-tól, hacsak nem hosszabbítják meg a meglévő reaktorok működését vagy
nem építenek új atomerőműveket.

6. ábra. A megújulók a főszereplők közé lépnek

az áramtermelésben

A zöld területek a megújuló energiával, a kék az egyéb (fosszilis
és nukleáris) energiával megtermelt villamosenergia mennyiségét
mutatja.
Az elmúlt években az áramtermelésben a megújulók „nagykorúvá” váltak, jelentősen csökkentek költségeik. A jövőben nagy
figyelmet kell fordítani a megújulós fejlesztések költség-hatékonyságára.
Ezek a számok azt jelentik, hogy az EU rendkívüli mértékben
ki van téve minden külső energia-sokknak. A magas, 88%-os olaj-
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Válaszok a magas importfüggőségre, az ellátásbiztonság
növelésének eszközei
Az EU energiapolitikájának 2014 őszén megfogalmazott fő célja
2030-ra az, hogy a közösség
● 40%-kal mérsékelje az üvegházhatású gázok kibocsátását
1990-hez képest;
● 27%-ra emelje a megújuló energiák (szél, víz, nap, geotermia,
biomassza stb.) részarányát;
● 27%-kal csökkentse a primerenergia felhasználását.
Az ajánlás szintű 2020-as stratégiától eltérően, az EU ezen célok elérését számon kérheti a tagállamokon, és szankcionálhatja
a célok el nem érését. Érvényben maradnak a korábbi célok is, a
teljes tulajdonosi szétválasztás, a teljes energiapiac kiépítése, a
fogyasztók jogainak erősítése, az intelligens mérők bevezetése
(2020-ra a lakosság 80%-át kell intelligens mérőkkel ellátni).
További új EU célok:
● Az alacsony karbon-felhasználású gazdaság kiépítése;
● A befektetők részére kiszámítható szabályozási keretek biztosítása;
● Versenyképes és biztonságos energiarendszer kiépítése,
mely megfizethető áron és biztonságosan szolgáltat energiát
minden fogyasztónak;
● Az EU energiaellátás biztonságának növelése, az importfüggőség csökkentése, és új állások teremtése.
EU és V4-es tervek: Az energiabiztonsággal, a belső energiapiac kiteljesítésével és az EU 2030-as klíma és energia terveivel
kapcsolatos javaslatok
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● A rövid távú tervek között szerepel a földgázellátás biztonságának növelése, a sikeres Gáz Koordinációs Munkacsoport
munkájának folytatása, valamint a transz-európai energiaipari infrastruktúra rendelet végrehajtása;
● A középtávú intézkedések közül kiemelendő a megújuló
energiaforrások részarányának növelése, az Unió olajfüggőségének csökkentése (különös tekintettel a közlekedésre),
az EU belső energiapiaci és versenyjogi szabályainak betartása és a Déli Gázfolyosó megnyitása, mely forrásdiverzifikációs útvonalként szolgál Európa és a Balkán számára.

A német energiapolitika új eleme, az Energiewende

Siker vagy Kudarc? - a német Energiafordulat hatásainak
elemzése
Miért dolgozták ki az Energiewendét?
● A 2000-es évek elején gyorsan nőtt a globális olaj- és gázfogyasztás, a kitermelés nem tartott lépést a fogyasztással, és
egyes szakértők szerint túljutottunk az „olajcsúcson”.
● A következmény: gyorsan emelkedő olaj és gázárak.
● A német reakció: térjünk át gyorsan a megújulókra, melyek
ugyan most drágák, de előbb-utóbb a kőolaj- és a gáz-árak
folyamatos növekedése miatt a megújuló energiák versenyképessé, olcsóbbá válnak. Németország így 2-3 évtized
múlva „nyerő” helyzetbe kerül, míg versenytársai (USA, EU
riválisok, Távol-Kelet) lemaradnak.
● A németek jelentős exportot is terveznek a megújuló technológiák terén, továbbá a siker érdekében kötelező megújuló
energia célkitűzéseket és direktívákat fogadtatnak el az EUval.
Nézzük meg, hogy látjuk most az Energiewendét.
A német Energiewende (Energia fordulat) elemei és következményei
● Ambiciózus klímacélok: 2030-ig az összes megtermelt energia felének, 2050-re a 80 százalékának szél, nap és más
megújuló energiaforrásokból kell származnia. A költségbecslések szerint azonban az átállás a következő 25 évben már
ezer milliárd euróba fog kerülni.
● Atomerőművek leállítása. Az így kiesett energiatermelést rövid távon csak a hagyományos széntüzelésű erőművekkel és
francia atomerőművekben termelt árammal lehetett pótolni.
● Rendkívül magas energiaárak.
● Panaszhullám az exportőrök részéről.
● Emmanuel Haton, a BP elemzője szerint: „Valami nem működik” Európában, hiszen a klímapolitikája ellenére megduplázódott a szén-dioxid kibocsátása. Németország még mindig lignitből és szénből állítja elő a villamos áramának a felét.
Német megújuló villamosenergia-termelés ingadozása 2012. május
25-26-án
Az adott napon elvégzett mérések jól mutatják, hogy Németországban milyen szélsőséges mértékben ingadozik a napi napenergia
bázisú áramtermelés (4000 és 25 000 MW között) és a szél bázisú áramtermelés (1000 és 5000 MW között). Ezzel szemben áll a
Brokdorfi atomerőmű, mely stabilan 1410 MW-ot termel. Németországban nincsenek szivattyús tározós erőművek, ezért a rendszer-
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szabályozás szinte megoldhatatlan feladat. Nagy probléma, hogy
szeles-napos időben exportálni kell, míg éjjel, szélcsendes időben
importálni kell, mely gyakorlatilag lehetetlen. A gondok Németország szomszédait is érintik.
Egyes német vélemények szerint a hatalmas nap- és szélenergiás rendszer a közelmúlt legrosszabb beruházása Németországban.
A tervek szerint 2030-ra a zöldáram termelés a német
villamosenergia termelésben eléri a 66%-ot. Domináns termelés a
szélenergia 182TWh-val. Azonban most, 2014-ben láthatjuk, hogy
hová vezet az erőltetett szél- és napenergia termelés. A német ipari
és háztartási gáz és áramárak 3-4-szer magasabbak az amerikai
áraknál.
A „pala forradalom”, egy fordulat, mely padlóra viheti az
Energiewendét
● Az Energiewende megalkotói azzal számoltak, hogy az olajés gázkészletek 50-60 év múlva kimerülnek, és a fogyó olaj
és gáz ára a mainak többszörösére emelkedik. Németország pedig addigra nagyrészt átáll megújuló energiákra, így
a magas szénhidrogén árak kevésbé érintik a német gazdaságot.
● Németország EU-n belüli versenytársai – magas szénhidrogén felhasználásuk miatt – még inkább lemaradnak a németek mögött.
● A palaolaj és palagáz fordulat miatt azonban nagy olaj és
gázbőség van, az árak csökkennek, a ma ismert készletek
250 évre is elegendőek lehetnek. Van idő a megújuló energiák fejlesztésére.
● Így a német energia-koncepció főbb elemei tévesnek látszanak. Németország lehet, hogy nem nyer, hanem sokat veszít
a megújuló energiák erőltetett fejlesztésével. Könnyen előfordulhat, hogy századunk második felében éppen Németország lesz az, amely drága és kaotikus megújuló energiás
rendszerei miatt energiaellátási gondokkal fog küzdeni.
Az egész EU-t érintő kérdés, hogy az Energiewende sikeres
lesz-e, vagy a legerősebb európai gazdaságot, Németországot súlyos gazdasági-energetikai helyzetbe sodorja. Nyilvánvaló, hogy a
„Föld védelme” nem hoz értékelhető gazdasági hasznot, különösen
nem, ha a nagy kibocsátó országok ebben nem vesznek részt. Mint
ahogy az sem, ha egy jól szabályozható villamosenergia termelést
(gáz, szén és nukleáris bázison) lecserélnek rosszul szabályozható
és drágább, évente sok tíz milliárd euró támogatást igénylő megújulós áramtermelésre. Egy tartós német válság az egész EU részére
a legkomolyabb következményekkel járna.
A nem-konvencionális olaj és gáz gazdasági hatásai vs. megújuló energiák foglalkoztatási és pénzügyi eredményei
● Az USA-ban a nem-konvencionális olaj- és gázipar 1,7 millió
új munkahelyet hozott létre, és 2012-ben 62 milliárd USD jövedelmet termelt;
● Németországban a megújuló energiák területén 450 ezer új
munkahely jött létre, 37 milliárd Euró állami támogatással (a
GDP 1,5%-a) (kb. = 10 millió hazai közmunkás költségével).
Jól látható, a „pala-forradalom” jelentős profitot termelt, és rengeteg munkahelyet hozott létre. Ezzel szemben a német megoldás
óriási támogatást igényel – évente 5-7 korszerű atomerőművi blokk
árát – és kisebb foglalkoztatási eredménnyel járt.
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PrePay Differently – azaz előre fizetés újszerűen
A Siófokon megrendezett 46. Nemzetközi Gázkonferencia és Kiállítás keretén belül került bemutatásra az Égáz-Dégáz Földgázelosztó – Elster Gázmérőgyár – Fiorentini Hungary közös fejlesztésű terméke és szolgáltatása az előrefizetéses gázmérés terén. A Rendszer elnevezése PrePayment
Defferently (PPD), azaz előrefizetés másképpen.

Korábbi méréstechnikai és adatkommunikációs tapasztalatok
A három társaság a korábbi méréstechnikai és távfelügyeleti rendszereinek sikeres együttműködésére alapozva döntöttek 2013-ban a rendszer fejlesztéséről.
Az Égáz-Dégáz korábbi jogelődjei már a ’90-es évek végén sikeres projekteket valósítottak meg a gázmérők méréskorszerűsítése és a nyomásszabályozó állomások távolról történő elérhetősége terén. A hazai felhasználóknál
felszerelésre kerülő lemezházas, membrános gázmérők gyártásában egyik
piacvezető társaság a német ELSTER Instromet AG is csatlakozott a projekthez, melynek során az elosztói igények megfelelő gázmérőt fejlesztett. Az új
mérőnek nem csak a jogszabályban előírt mérési paramétereknek, karakterisztikának kellett megfelelnie, hanem a konstrukciónak az illetéktelen beavatkozásokat is jeleznie kell, illetve a mérők keresztüli gázáramlást távolról irányítható
nyitó-záró szeleppel kellett ellátni. A Fiorentini Hungary pedig azon közel 4000
felhasználói végpont távfelügyeletének rendszerszintű tapasztalatával csatlakozott a projekthez, melyet továbbfejlesztve sikeresen dolgozott ki a védendő
fogyasztóknak nyújtandó előrefizetéses mérők irányítására.
A jogszabályi elvárásokon alapuló, korszerű gázmérés és távleolvasás
terén a 100 m3/ó feletti felhasználók távleolvasási rendszereiken túl az ÉgázDégáz Földgázelosztó a háztartási fogyasztók körében is sikeres fejlesztéseket tudhat magáénak. Tét városában 2009-ben 400 db MGMT és Elster G4
mérőt csatlakoztatott a távleolvasási rendszeréhez. A projekt igazolta, hogy a
távfelügyelet és távmérés kisfogyasztói körben alkalmazott mérők esetében is
megvalósítható, illetve az adatkommunikáció rádiófrekvenciás adatgyűjtős koncentrátorral és GPRS rendszeren keresztül is zavartalanul működtethető.

Előrefizetés kártyás mérővel
2008 évi XL törvény rendelkezik a védendő fogyasztóknak nyújtandó szolgáltatásokról és azon belül az előrefizetős mérő biztosításáról.
A jogszabály megjelentését követően a Magyar Gázipari Egyesülés tagvállalatai (FŐGÁZ, TIGÁZ, Égáz-Dégáz, E-ON DDGÁZ, E-ON KÖGÁZ) úgy
döntöttek, hogy az akkori legkorszerűbbnek tűnő kártyás előrefizetős mérős
rendszert választják. Sajnos a telepítést követően szembesültünk a kártyás
rendszer hardveres és szoftveres korlátaival, továbbá a feltöltésekkel szembeni
fogyasztói elutasítással. Mindezen tapasztalatok alapján döntöttünk egy új elveken alapuló, Smart előrefizetéses rendszer fejlesztéséről.

Smart mérés előnyének kihasználása
Elosztói szempontból a mérőeszközök távleolvasással történő felügyeletén túl
rendkívül fontos a mérő távolról történő nyitásának és zárásának lehetősége. Ez
a funkció az EU energiahatékonysági elvárásaival egyre jobban előtérbe kerülő
Smart mérési rendszerekkel vált elérhetővé. A rendelkezésre álló lehetőségeket
elemezve született az ötlet, hogy a Smart mérési technológiát alkalmazva megbízható és befolyásolásmentes gázmérő alkalmazásával valósítsa meg társaságunk a védett fogyasztónak biztosítandó előrefizetéses rendszert.

PPD rendszer
A rendszer működésének lényege, hogy a gázmérő és az adattovábbító egység
szervesen egy egységbe összeépítésre került, és online GPRS adattovábbítással csatlakozik a központi rendszerhez. A rendszer működéséhez szükséges
tápegységek már rendelkeznek olyan élettartammal, mely a gázmérő teljes hi-
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telesítési idejére megbízhatóan tudják biztosítani a napi egyszeri adattovábbításhoz és a távolról történő beavatkozáshoz (szelep nyitás-zárás funkció) szükséges energiaellátást.
A gázmérő tömörségellenőrző funkcióval is ellátott, mely biztosítja, hogy a
lezárt szelep távolról történő nyitásakor ellenőrizze a fogyasztói rendszert egy
esetleges gázszivárgás megakadályozása érdekében.
A gázmérési adatok a földgázelosztói rendszerirányítási központba kerülnek, ahol a felhasználás nyomonkövetésére és számlázási alapadatként használják fel azokat.
Társaságunk ezen PPD-s szolgáltatást elsősorban a jogszabályban előírt
védett fogyasztóknak nyújtja, de potenciálisan érintettek lehetnek mindazon önkormányzatok, lakásszövetkezetek és lakástulajdonosok, akik ingatlanjaikat bérbe adják. A lakásbérlőknek nyújtandó ezen irányú szolgáltatásunk mentesítheti
a lakástulajdonosokat azon helytállási kötelezettségeiktől, melynek során a lakást bérbevevők távozását követően a rendezetlen számláikat kell teljesíteniük.
A jelenlegi PPD-s rendszer kártyás mérőkkel szembeni előnye, hogy a
mérő feltöltéséhez már nem szükséges minden esetben az egyetemes szolgáltató ügyfélszolgálatára beutazni, a kártya feltöltését elvégeztetni, majd a felhasználói helyre visszautazni.
A PPD-s rendszerben már 47 GDF SUEZ-es ügyfélszolgálaton érhető el
bankkártyás befizetéssel. A bankkártyás fizetésen túl lehetőség van posta csekkes befizetésre, banki személyes befizetésre, átutalásra vagy otthoni netbankos
átutalásra is. A rendszer továbbfejlesztése jelenleg a mobil telefonos befizetésre
fókuszál, amellyel újabb ügyfélbarát feltöltési lehetőséget kívánunk a szolgáltatást igénybevevő fogyasztónak biztosítani.
A rendszer alkalmas a helyi önkormányzatok által folyósítandó lakhatási
támogatások, szociális segély fogadására és ezen összegnek megfelelő gázmennyiség automatikus gázmérőbe történő feltöltésére.
A gázmérő 30 m3-es vésztartalékkal kerül beüzemelésre, melyet első alkalommal az egyetemes szolgáltató hitelez. A gázmérő határérték-figyeléssel van
ellátva, melynek során a feltöltött mennyiség lejártát megelőző 10 m3 elérésekor
a fogyasztó SMS üzenetet kap, hogy a mérő feltöltésére intézkedjen.
A PPD rendszer miden érintett félnek előnyökkel szolgál.
Ügyfelek részére
− gyors, egyszerű, kényelmes
− gondoskodás, figyelemfelhívás
− folyamatos, akadálymentes szolgáltatás
− előtakarékos gázvásárlás
Elosztók részére
− könnyen be-, ki- és visszakapcsolható
− fogyasztó nem kerül kapcsolatba a gázmérővel (nincs kártya)
− biztonsági mérőfelügyelet (illetéktelen beavatkozás esetén
automatikus zárás)
− távleolvasás
Egyetemes szolgáltató részére
− kintlévőség csökkentése
− rövid idejű esetleg megszűnő ügyintézés az ügyfélszolgálaton
− önkormányzati bérlakások, szövetkezeti ingatlanok bevonhatósága
− előfinanszírozás
− on-line rendszer
Az Égáz-Dégáz elkötelezett, hogy a fogyasztói igényeknek legjobban megfelelő rendszert működtessen, és biztosítsa a védett fogyasztók számára – a
jogszabályban előírt szolgálta-tásokon túl – egy extra szolgáltatás lehetőségét,
mindazok részére, akik ezt igénybe kívánják venni.
Tajti Péter
Égáz-Dégáz Földgázelosztó
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HÍREK

Tüzeléstechnika 2014
45. Ipari Szeminárium

A TÜKI Tüzeléstechnikai Kutató és Fejlesztő Zrt. és az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület (ETE) Miskolci Szervezete
2014. november 12-én Dunaújvárosban szervezte meg a 45. Ipari
Szemináriumot. A tüzeléstechnika szakembereinek kétévenként
megrendezett találkozójának az ISD DUNAFERR Zrt. Képzési és
Fejlesztési Főosztály adott otthont. A rendezvény színvonalát külföldi előadók részvétele is növelte.
A rendezvény első szekciójában a korábbi szemináriumok programjának kialakítását követve az energia felhasználást és az energiaiparhoz
kapcsolódó környezeti hatásokat országos és nemzetközi összefüggésben ismertető előadások hangzottak el. Ezt követték a szakmai
beszámolók. Ezek többsége az alternatív és fosszilis tüzelőanyagok
alkalmazásának új fejlesztési és referencia üzemi eredményeit mutatta
be, de hangzottak el az ipari energiagazdálkodási folyamatok és elvárások témaköréhez kapcsolódó előadások is.
A Szemináriumot Dr. Sevcsik Mónika a TÜKI Zrt. vezérigazgatója,
az ETE Miskolci Szervezetének elnöke nyitotta meg. A rendezvénynek
otthont adó ISD DUNAFERR Zrt. képviseletében Evgeny Tankhilevich
cégvezető köszöntötte a résztvevőket, aki kiemelte a Szeminárium
programjában is tükröződő nemzetközi együttműködés jelentőségét.
Dr. Sevcsik Mónika a TÜKI Zrt., Dr. Molnár László főtitkár az ETE
nevében üdvözölte a jelenlévő szakembereket. A köszöntő mondatokban a szakterület fontossága került megfogalmazásra, amit − az
energetika területén egyedülálló sorozatként − a szakmai találkozó 45.
alkalommal történő megrendezése is bizonyít.
A program első részének előadásai az energetika egy-egy aktuális kérdését a nemzetközi, illetve országos helyzetkép és tendenciák ismertetésén keresztül mutatták be. Dr. Molnár László ETE főtitkár
előadása Európa energia igényéből kiindulva elemezte a különböző
energia hordozók várható jövőbeni szerepét és Európa kibocsátás
csökkentésre vonatkozó vállalásait. Ismertette az európai – elsősorban
a német – energia stratégiai elképzeléseket, végül részletesen bemutatta Európa földgáz ellátásának várható folyamatait. Az energia ellátás kérdésköréhez kapcsolódott Dr. habil. Raisz Iván előadása is, aki
a metanolnak mint tárolható energia forrásnak a szerepére hívta fel
a figyelmet. Előállításához rendelkezésre állnak a „völgyidöszakban”
nem hasznosuló, erőműi források. A vízbontással előállított hidrogént
széndioxiddal reagáltatva tárolható, a szénnél lényegesen nagyobb fűtőértékű metanol nyerhető. Alkalmazása lehetővé teszi a CO2 csökkentésre vonatkozó vállalások teljesítését.
Dr. Reményi Károly akadémikus a széndioxid adónak az energetikára gyakorolt torzító hatását mutatta be előadásában. Számadatokkal
érzékeltette a globális felmelegedéssel, illetve ennek okozójaként az
energia ipart megjelölő megállapítások vitathatóságát. Előadásában
ugyancsak kritikával illette a CO2 kvóta rendszer hatását. Az előadás
érzékeltette Európa – és ezen belül is Magyarország – szerepét a globális kibocsátásban. Ugyancsak a széndioxid emisszió kérdésével foglalkozott Lukács Péter a Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés elnökének
előadása. Prezentációjában az EU CO2 kibocsátásra vonatkozó politikáját értékelte az energia intenzív acélipar szempontjából. Ismertette
a klíma politikának a termelő szférára gyakorolt negatív hatását. Az
előadás bemutatta az Ipari Energiafogyasztók Nemzetközi Szövetségének javaslatait a versenyképesség megőrzése érdekében.
Az új K+F eredmények bemutatására koncentráló szakmai előadásokat Dr. Boris Soroka professzor prezentációja vezette be. A szakember bemutatta a kievi Gas Institute, NASU által kidolgozott, földgáznak
alternatív gázokkal történő helyettesítésére vonatkozó feltételrendszert, és a szükséges vizsgálatok körét. Az előadás számos, konkrét
viszonyokra összeállított táblázat és diagram segítségével érzékeltette
a folyamat energetikai és emissziós hatásait.
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Oleg Abdrazyakov és Sergej Korotkov prezentációja az oroszországi
Ufában (Baskíria) üzemelő vállalatnál kifejlesztett és a katasztrófa védelemben, illetve szennyeződés elhárításban alkalmazott aerosol technológiát ismertették. A gázhalmazállapotú anyagok intenzív keveredésére
kidolgozott technológia nyert alkalmazást az ISD DUNAFERR Zrt. Hideghengerművének Hőkezelő üzemében. Az injektoros levegőellátással
rendelkező V. számú harangkemence blokk hőellátását a TÜKI Zrt. az
aerosol technológiára alapozott baskír-magyar K+F együttműködés keretében kidolgozott égőkel oldotta meg. Dr. Sevcsik Mónika előadása ezt
a folyamatot mutatta be, hangsúlyozva az új berendezések üzemeltetése
által megvalósuló 9%-ot meghaladó energia megtakarítást.
Az alternatív tüzelőanyagok hasznosítása az egyetemi szakirányú
tanszékek kutatási programjának is meghatározó arányát képviselik.
A Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszékének a biogázokkal és a
biometán előállítással kapcsolatos európai helyzet felmérését és a várható tendenciákat Dr. Szunyog István tanszékvezető mutatta be. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Energetikai Gépek
és Rendszerek Tanszék részéről Dr. Szentannai Pál a mikro gázturbinákkal, a fluidágyas tüzeléssel és a biomassza energetikai hasznosításával kapcsolatos kutatási projektjeiket ismertette. Szabados György
előadásában különböző dieselolaj típusok fizikokémiai és égési tulajdonságainak, illetve károsanyag kibocsátásának vizsgálati módszerét
és eredményeit mutatta be.
Alternatív gázok távozó füstgázának hőhasznosítására kifejlesztett
rekuperátor melegüzemi kísérleteiről számolt be Dr. Kapros Tibor előadása. A vizsgálatokat a TÜKI Zrt. a Gas Institute, NASU, Kiev ukrán
partnerrel közösen kidolgozott nemzetközi EUREKA projekt keretében
végezte. Az eredmények igazolták a berendezésnek alternatív tüzelés
feltételei melletti alkalmasságát. Az alternatív gázok alkalmazását nehezíti előállításuk technológiai feltételeiből adódó szennyezettségük.
Katona László előadása a kamragáznak a kokszolóműben történő tisztításával kapcsolatos hatékonyság növelő megoldásokról és intézkedésekről adott tájékoztatást.
Az ISD DUNAFERR energiagazdálkodásának egyik meghatározó
eleme a melegüzemi technológiák melléktermékeként képződött kohógáz, kamragáz és konvertergáz hasznosítása. A folyamat elemeit
Felföldiné Kovács Ágnesnek a vállalat komplex energia gazdálkodását bemutató előadása érzékeltette. Az energiahatékonyság javítására
vonatkozó törvényi kötelezettségek és szabványok az iparág egészét
érintik. Dénes Lászlónak az MVAE képviseletében tartott előadása
ezekre az elvárásokra hívta fel a figyelmet.
A 45. Ipari Szeminárium programját Dr. Kapros Tibor az ETE Miskolci Szervezetének tiszteletbeli elnöke zárta be.
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46. Nemzetközi Gázkonferencia és Szakkiállítás
A Nemzetközi Gázkonferencia évtizedek óta nagy sikernek örvend a hazai
földgázipari szereplők körében. Az évente megrendezett eseményen a magyar és az európai gázipar meghatározó személyeinek előadásai révén a
résztvevőknek lehetősége nyílik szakmai eszmecserét folytatni a gázpiac
aktuális helyzetéről, meghallgatni a legújabb trendeket és közösen értelmezni a folyamatban lévő változásokat.
A Magyar Földgázkereskedő Zrt. volt a házigazdája a Siófokon megtartott 46.
Nemzetközi Gázkonferencia és Szakkiállítás kétnapos rendezvényének. A 460
résztevő az előző évekhez hasonló színvonalas szakmai programon vehetett
részt, a szintén megszokott elegáns környezetben.
A résztvevők többsége a rendszerüzemeltetőket, a kereskedőket, az egyetemes szolgáltatókat képviselték, de ott voltak a legnagyobb ipari gázhasználók
képviselői is. A rendezvényhez kiállítás is csatlakozott, ahol első sorban technikai eszközöket mutattak be, de több informatikai szolgáltató is képviseltette magát. Az érdeklődés minden ülésen nagy volt, de sajnos, az állandó időcsúszás
miatt nem volt lehetőség a hallgatóság minden kérdését meghallgatni, megválaszolni. A rendezvény hallgatói között az energetikáért felelős minisztériumok, a
szabályozó hatóság néhány képviselője is jelen volt, de hozzászólást, előadást
nem vállaltak. Most sem volt senki illetékes jelen a kormány részéről a szekció
üléseken, a szabályozási anomáliák részletkérdései megvitatásánál.
A konferencia szakmai tartalma előkészítésében részt vettek a házigazdán
kívül az ETE, a FŐGÁZ, az FGSZ, az E.ON Energiakereskedő és a GDF SUEZ
képviselői is. A rendezvény színvonalán nem érződött, de a gázipar érdekei
körül folyó előadásoknál és hozzászólásoknál érződött a gázpiaci szereplőket
összefogó, lobbi erővel rendelkező szervezet hiánya.
A plenáris ülés előadásai érdekesek, színvonalasok voltak. Elsőként Králik
Gábor, a Magyar Földgázkereskedő Zrt. vezérigazgatója tartott összefoglalót
a magyar földgáz piacról. Programnak is tekinthetjük álláspontját:
● Sem a nukleáris energiahordozó, sem a megújulók előretörése nem fenyegeti a földgáz szerepét, több földgáz értékesítése az iparág érdeke.
● Nekünk kell megfogalmazni a céljainkat és az elérés útját, ezeket ne
külföldön határozzák meg.
Dr. Orbán Anita nagykövet előadásában emlékeztetett a 2006. és 2009.
évi téli orosz import beszállítási fennakadásokra, ami akkor gázszolgáltatási
korlátozásokhoz vezetett Közép-Kelet Európában. Azóta új nemzetközi szállítóvezetékek épültek, Magyarország is minden szomszédos országgal (kivéve
Szlovénia) rendelkezik gázvezeték összekötéssel. Ezeket az összekötéseket
rövid időn belül alkalmassá teszik kétirányú szállításra is. LNG terminál épül
Lengyelországban, Horvátországban, Romániában. Nagyot léptünk előre a föld
alatti gáztároló fejlesztésekben, mára már a Gazprom is megrendelőnk bértárolásra. A többoldalú beszerzés lehetősége hozott olcsó gázt is a magyar piacra. 2011-től a megújuló energiahordozók kerültek előtérbe az EU-ban. Ebben a
programban is jól szerepel Magyarország: jó eséllyel teljesítjük vállalásainkat.
Napjaink legégetőbb kérdése az ukrán-orosz vita megoldása, ezzel a gáztranzit
biztonságának helyreállítása.
Magyarországnak nincs szerepe a Déli Áramlat üzemeltetése kérdéseinek
egyeztetésében, ez az EU illetékes bizottságainak feladata. Reméljük, mielőbb
eredményre jutnak. A világ földgáz készletei gyorsabban nőnek, mint a fogyasztás: jelentős tengeri készleteket találtak a világ több pontján is. Az oroszok gáz
szállítási készsége töretlen, és a kereskedelmi módszereik is rugalmasabbak
lettek. Fontos cél Európában az észak-dél irányú szállítóvezeték rendszer kiépítése, az LNG terminálokhoz hozzáférésünk.
Miklós László (FGSZ Zrt) előadásában áttekintette az EU energetikai koordináló szerepét, az 1970-es évektől kezdve:
● energiapiaci liberalizációs törekvések több fokozatban,
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● irányelvek majd rendeletek az energia piacokra,
● európai hatáskörű szervezetek, intézmények létrehozása,
● EU-n belül jó átjárhatóság az energetikai rendszerekben,
● új források bevonásával a gázt olcsóbbá tettük,
● EU elveinek elismertetése a földgáz beszállítókkal.
A jövő feladatai közül kiemelte a közép-kelet európai országok energetikai
kiszolgáltatottságának csökkentését, az energia ellátó rendszerek összehangolt
fejlesztésével és az energia külkereskedelem összehangolásával.
Fritsch Lászó (Magyar Földgáztároló Zrt.) arra hívta fel a figyelmet, hogy
2013-ban a magyar földgázpiac szabályozási hiányosságai miatt a piaci szereplők keveset tároltattak, és ezzel az ellátásbiztonságot erősen veszélyeztették.
Mára ez a kérdés pozitív irányba megváltozott. Az EU az orosz-ukrán konfliktus
miatt ellátási stressz-tesztet készített. A stressz-teszt követelményei:
● transzparencia a földgáz piacon,
● egységes network code,
● optimális tároló használat,
● rövid távú kereskedelmi termékek jelenléte a nemzeti és nemzetközi
piacon.
A vizsgálat alapján a magyar ellátási helyzet megnyugtatónak látszik.
Dr. Jan Winter (Energy Studies Institute Ltd.) közép-kelet európai piaci
áttekintést adott. A lengyel piac újdonságai:
● új piaci modell lépett életbe, összhangban az EU irányelveivel,
● növelik a tároló kapacitást 3 milliárd m3-el, összesen 5,5 milliárd m3-re,
● épül az LNG terminál, 2015-ben indulhat a szolgáltatás,
● jól halad a palagáz kutatás és termelés előkészítés: 66 kút elkészült, 16
cég dolgozik a projekten, az első termelő kutakat üzembe helyezték.
További kelet-európai újdonságok:
● cseh, litván interkonnektor épül Szlovákia felé,
● nem konvencionális készlet kutatás indul újabb kelet-európai országokban,
● német határ keresztező vezetékek reverzibilitásának kiépítése.
Mindezek a fejlesztések biztonságosabbá teszik Kelet-Közép Európa gázellátását. A három szekció ülésen infrastrukturális kérdések, földgáz kereskedelem és földgázfelhasználás voltak terítéken. Az előadók általában visszatértek az Európát ma foglakoztató legfontosabb ellátásbiztonsági kérdésekre, az
orosz földgáztól függőség csökkentése lehetőségére, a szállítóvezetéki tranzit
kockázatok kezelésére. Fontos téma volt a Déli Áramlat vezeték építése, több
előadó is foglakozott vele, különböző megközelítésekben. Egybehangzó volt az
előadók álláspontja, hogy:
● szükség van erre a szállítóvezetékre,
● a Déli Áramlat fontos a magyar gázellátás biztonsága szempontjából is,
● a magyar szakasz megépítése fontos beruházásokat jelent: vezeték
építés, kompresszor állomás kapacitás bővítés
● a vezeték üzemeltetése komoly üzleti potenciál.
Érdekes előadásokat hallhattunk a gázpiac informatikai háttere helyzetéről, új feladatairól. (Belák Péter-HP Informatikai Kft. és Czike Zsigmond-dr.
Mádi-Nagy Gergely az IP System Kft.)
Szekció ülésen foglalták össze a 2015. év várható eseményeit:
● nemzeti közmű szolgáltató kezdi meg a tevékenységét,
● új földgáz import szerződés születik a Gazprommal,
● megindul a gáz szállítása az új magyar-szlovák összekötésen,
● rendeződik a felhasználók gázellátó rendszerének műszaki-biztonsági
felülvizsgálata.
A konferencia egy sor nyitott kérdést hagyott az állam gázpiaci szándékát
illetően, ezek megválaszolása a gázpiac egészét lényegesen befolyásolhatják.
Szilágyi Zsombor
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Összefoglaló az Energia Innovációs Fórumokról
A XXII. Nemzetközi Energia Innovációs Fórumon való
részvételéhez szeretnénk megkönnyíteni döntését, ezért
elkészítettük a rendezvényhez és annak előéletéhez kapcsolódó összefoglalót, melyet ezúton szíves figyelmébe
ajánlunk.

A XXII. Nemzetközi Energia Innovációs Fórum a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) és a SUNWO Zrt. szervezésével,
az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület (ETE) védnökségével kerül megrendezésre 2015. február 25-27-én, Visegrádon.
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Energiaipari Szakmai Osztályának elnökeként fontosnak tartom, hogy minél szélesebb körben bemutatásra kerüljenek azok a fejlesztések, új technológiák, és a fenntarthatóságot is segítő, az Európai Unió által
támogatott innovációs megoldások, amelyek Magyarország, a közép-európai régió, sőt, egész Európa jövőjét formálhatják.
Az Energiaipari Szakmai Osztály 2011-ben alakult azzal a
céllal, hogy a több ezer fős tagságot energetikai és innovációs
szempontból megfelelő szakmai információkkal lássa el és közreműködjön az energiaipart érintő szabályozási tervezetek kialakításában, véleményezésében. Az elmúlt négy évben több sikeres
közös és önálló rendezvényt tartott a biogáz, ellátásbiztonság, a
megújuló energiák számos területén.
Az 1949-ben alapított Energiagazdálkodási Tudományos
Egyesület (ETE) civil szervezetként működik. Az egyesület több
ezer szakember szakmai tevékenységét fogja össze a hazai energiatermelő, szolgáltató és felhasználó vállalatok, a szakterülethez
kapcsolódó egyetemi tanszékek, intézmények és az irányító hatóságok köréből.
Az ETE egyik legaktívabb területi szervezete az Esztergomi
Szervezet, mely 20 éven keresztül sikerrel rendezte meg a jelen
rendezvényünk előzményeként tekinthető Főenergetikusi Szemináriumokat, melyek jelentős részét az elnökségem alatt tartottunk.
Az elmúlt 4 évben szervező CWS Kft-től 2014. második felétől jogfolytonossággal a Fórumok megrendezését a SUNWO Zrt.
vette át.
A 2014 júniusában megrendezett XXI. Energia Innovációs Fórum támogatói voltak:
Nemzeti Innovációs Hivatal
KIC InnoEnergy
OPEL
Hunyadi Kft.
FlagaGáz
MetalCom Zrt.
Sunwo Zrt.
A 2013. évben megrendezett Jubileumi XX. Főenergetikusi
Szeminárium Fővédnökei voltak:
Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal
Nemzeti Innovációs Hivatal
Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Budapesti Kereskedelmi és Ipar Kamara
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FőkéntCím: döntéshozók,
osztályvezetők, főosztályvezetők,
1016 Budapest, Krisztina körút 99 , Telefon: +36 1 488 2000
Web: www.bkik.hu
főenergetikusok, polgármesterek,
vezérigazgatók, vállalatvezetők
vesznek részt rendezvényeinken. Elkötelezettek vagyunk az ifjúság
támogatása, szemléletformálása felé is, így rendezvényeinken lehetőséget szoktunk biztosítani egyetemista és főiskolás csoportoknak
is a részvételre. Előadóink között neves hazai és külföldi szakemberek, professzorok, kutatók, szakhatósági vezetők, energetikusok,
energetikai vállalatok vezetői, minisztériumok szerepeltek.
Bízunk benne, hogy bemutatkozó ajánlatunk felkeltette érdeklődését. Várjuk szíves
jelentkezését a további sikeres együttműködés reményében.
Tisztelettel:
Dr. Steier József
BKIK ESZO elnök
Cím: 1016 Budapest, Krisztina körút 99 ,
Telefon: +36 1 488 2000
Web: www.bkik.hu
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Elhunyt Kapolyi László
Kapolyi László 1932. június 7-én született
Budapesten.
1950-ben kitüntetéssel érettségizett
az újpesti Könyves Kálmán Gimnáziumban, majd felvették a Budapesti Műszaki
Egyetemre, ahol 1954-ben szerzett híd- és
szerkezetépítő mérnöki diplomát. 1957ben Miskolcon, a Nehézipari Műszaki
Egyetemen bányamérnöki diplomát szerzett. 1961-ben védte meg műszaki doktori
disszertációját. Közben 1962-ben a budapesti Marx Károly Közgazdaságtudományi
Egyetemen ipari közgazdász oklevelet
szerzett, illetve megvédte (második) egyetemi doktori disszertációját.
Már 1951-ben elhelyezkedett tervezőként a Mélyéptervnél. 1952-ben a Földalatti Vasútépítő Vállalatnál dolgozott. 1953 és
1976 között a Tatabányai Szénbányáknál
kezdetben beosztott mérnök, majd üzemvezető főmérnök, később főosztályvezetőként tevékenykedett. 1976-ban távozott a
szénbányáktól és a Nehézipari Minisztériumban kapott miniszter-helyettesi kinevezést. 1981 és 1983 között az Ipari Minisztérium energetikai államtitkára volt. 1983-ban
a Lázár-, majd 1987-ig a Grósz-kormány
ipari minisztere volt. Ezt követően egy
évig energia-politikai kormánybiztos volt.
1988-1989-ben a Minisztertanács mellett
működő Tanácsadó Testület társelnöke volt
(Berend T. Iván mellett). Közben 1985-től
1988-ig a Magyar Szocialista Munkáspárt
(amelybe 1968-ban lépett be) Központi Bizottsága tagjaként tevékenykedett.
1967-ben védte meg a műszaki tudományok kandidátusi,
1975-ben akadémiai doktori
értekezését. Az MTA Bányászati, illetve az Energetikai
Bizottságnak lett tagja. 1979ben megválasztották a Magyar
Tudományos Akadémia levelező, 1985-ben pedig rendes
tagjává. Később a Jövőkutatási Bizottságba is bekerült. Az

Orosz Tudományos Akadémia is felvette
tagjai sorába. Akadémiai tisztségei mellett
a Római Klub, az Aspen Institute of Italy
tagja, 1982-84 között az ETE elnöke, több
évven keresztül a Gépipari Tudományos
Egyesület elnökségi tagja. 1975-ben a
krakkói Bányászati és Kohászati Akadémia magántanárává, 1980-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetem címzetes
egyetemi tanárává avatta, illetve a Boston
College vendégprofesszora volt. Az Acta
Geodaetica, Geophysica et Montanistica
című tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.
1989-ben megalapította a System Consulting Kft.-t, melynek ügyvezető igazgatója, a cég részvénytársasággá történt átalakulása után az igazgatótanács elnöke lett.
A társasági jog 2006-os reformja után a
cég zártkörűen működő részvénytársasági formát vett fel, itt elnök-vezérigazgató.
A cég sok évig támogatta egyesületünket,
illetve a megalakult ESZK-ot.
1990-ben független országgyűlési képviselőjelölt volt. 1991-ben a Magyarországi
Szociáldemokrata Párt (MSZDP) budapesti szervezetének vezetőségi tagja lett, majd
1994-ben a párt elnökévé választották.
A 2002-es országgyűlési választáson a
két párt közötti együttműködés keretében
a Magyar Szocialista Párt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi listájáról szerzett mandátumot, négy évvel később a
párt országos listájáról került be.
Kutatási területei: a kőzetmechanika, az ásványvagyon-, a
nyersanyag-, és az energiagazdálkodás, a rendszerelmélet. Az energia- és
gazdaságpolitikai munkássága során rendszerelméleti
segítséggel alapozta meg e
gazdasági ág fejlesztésének
elősegítését [4]. Munkáit elsősorban magyar, angol és
orosz nyelven adja közre.

1932-2014

Díjai, elismerései: a Krakkói Bányászati
és Kohászati Akadémia díszdoktora (1975),
Akadémiai Díj (1977), Állami Díj (1983) –
A hazai energiaforrások feltárása és kiaknázása, továbbá az energiagazdálkodás
ésszerűsítése terén kifejtett kimagasló
munkájáért. Megosztott díj Győry Sándorral, Pápa Aladárral, Papp Istvánnal és
Schiller Jánossal, a Moszkvai Bányászati
Egyetem díszdoktora (1988), a Miskolci
Egyetem díszdoktora (1994), a Pécsi Tudományegyetem díszdoktora (2000). Az
év vállalkozója (2001), Kármán Tódor-díj
(2006)
Főbb publikációi: Energiagazdálkodás
(társszerző, 1965), Bányabiztosító szerkezetek hatásának vizsgálata (1967), Bányaipari piackutatás (Tankönyvkiadó, 1971),
Bevezetés az ipari rendszerelméletbe
(Tankönyvkiadó, 1977), Ásványi eredetű
természeti erőforrások rendszer- és függvényszemlélete (Akadémiai Kiadó, 1981),
Ásványi nyersanyag- és energiapolitikánk alapjai (Kossuth Könyvkiadó, 1981),
A dikalcium ortoszilikátok polimorfózisa
és alkalmazása a komplex ásványvagyon
gazdálkodásban (Akadémiai Kiadó, 1983),
Nyersanyag és energiagazdálkodásunk
(Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1984),
A magyar ipar fejlődése az ezredfordulóig (Népszava Lap- és Könyvkiadó, 1986),
Mineral Resources: A System Analytical
and Functional Approach (Bécs–New
York), 1987), A nagy transznacionális
egyesített energetikai rendszerek működésének megbízhatósága és hatékonysága (társszerzőkkel oroszul, Novoszibirszk,
1996), A rendszerelmélet alkalmazása a
ipar és a közgazdaságtan területén (2006,
angolul is), Komplex gazdasági rendszerek modellezése és elemzése (2006, angolul is).
Életének 83. évében, hosszan tartó súlyos betegség után 2014. november 29-én
hunyt el Budapesten.
Nyugodjon békében.

A kormány támogatja a gazdaságos bányászati beruházásokat
A kormány támogatja az ásványvagyon gazdaságos kitermeléséhez szükséges beruházásokat
- mondta Aradszki András, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium energiaügyért felelős államtitkára
a Szent Borbála napi jubileumi bányásznap országos központi ünnepségén csütörtökön Budapesten.
Hozzátette, hogy jövőre szénbányászati koncesszióra is meghirdetnek pályázatot.
Az államtitkár bejelentette: 42,3 milliárd forint
áll rendelkezésre az év végén bezáró márkushegyi
bánya alkalmazottainak átképzésére és elhelyezkedésük támogatására, amelyet a Vértesi Erőmű
segít.
Elmondta, hogy a kormány az idén is folytatta
azt a munkát, amelyet a Nemzeti Energia Straté-
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gia tartalmaz. Így a 2014/2015-ös tanévben három
helyszínen megkezdődött újra a vájárképzés, mivel az ásványi vagyon kitermeléséhez szakképzett
munkaerő szükséges.
A jogalkotásról szólva kitért arra, hogy a parlament tárgyalja a bányászati, valamint a termőföld
védelméről szóló törvények módosítását. Az új jogszabályok elősegítik a jogosulatlan bányászati tevékenységek feltárását és világosabb szabályokkal
védik az állami tulajdont.
Aradszki András felidézte, hogy 1989. december 4-én elevenítették fel újra a bányászok, kohászok és tüzérek védőszentje, Szent Borbála hagyományát, így a mai a 25. ünnepség a sorban. A
vallásos ünnep kötődik a bányászat kockázatához
és az ebből fakadó szolidaritáshoz.

Az ünnepségen - felvételről - megszólalt Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke is. Egyebek
mellett elmondta, hogy a Bányászati és Kohászati
Egyesület jogelődje 1892-ben alakult meg Selmecbányán, ezen az alapon jöttek létre az önsegélyező
szervezetek és a bányászkórház is. Miután a hagyományos szénbányászat gazdaságtalan lett, az
ágazat visszafejlődött, de az új technológiák lehetővé teszik a bányák újranyitását.
Az ünnepség végén Aradszki András Szent
Borbála érmeket és miniszteri elismerő okleveleket
adott át a kiemelkedő munkát végzett bányászoknak, valamint kohászoknak.
Forrás:
http://www.kormany.hu/hu/nemzetifejlesztesi-miniszterium/energiaugyert-felelosallamtitkarsag/hirek
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Wiegand Győző 80 éves
A 65 éves Energiagazdálkodási Tudományos Egyesületnek sok
hűséges, aktív tagja van. Kiemelkedik azonban közülük Wiegand
Győző, aki 1966 óta tagja és 1982-től tisztségviselője az Egyesületnek. 1982-ben választották főtitkár-helyettessé, majd 1986ban főtitkárrá. A főtitkári feladatokat 15 évig látta el, 2001-től az
Egyesület elnökhelyettese. Társadalmi munkában Ő látja el az
egyesületi központ vezetésének feladatait is. Munkássága
elismeréseként,
eredményes
egyesületi
tevékenységéért
Szikla Géza-díjban, Szabó
Imre-díjban és MTESZ-díjban
részesült. 2008-ban Eötvös Lóránd-díjat kapott. A Budapesti
Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szenátusa 2008ban arany diploma adományozásával ismerte el értékes
mérnöki tevékenységét.
Wiegand Gyõzõ, okleveles villamosmérnök, a magyar energiaipar meghatározó személyisége, 1934. december 10-én született Budapesten. Elemi iskoláit a háború alatt Újpesten végezte. A
háború után, 1945-ben a Lónyai utcai Református Gimnáziumban
folytatta a tanulást, ahol hét évet járt. Az iskolát 1952-ben államosították, így az érettségi előtti utolsó évben az újpesti Könyves
Kálmán Gimnáziumba került. 1953-ban itt érettségizett. Egyetemi
tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem fizikusi szakán
kezdte, ahonnan két évfolyam elvégzése után a Budapesti Mûszaki
Egyetem Villamosmérnöki Karán folytatta. 1958-ban itt szerzett villamosmérnöki oklevelet. Később levelezõként a Műegyetemen a
hőerőmű gépész szakot is elvégezte.
Frissen végzett mérnökként az Erőmű Trösztnél nyert felvételt,

Dr. Stróbl Alajos 75 éves
Ha az internet keresőbe a Stróbl Alajos nevet írjuk, elsősorban
a szobrász nagyapával kapcsolatos információkhoz jutunk. Ha a
név elé beírjuk a Dr. titulust, már előjönnek a 75. életévét a közelmúltban betöltő unoka
írásainak,
előadásainak
jegyzékei. Az unoka, - aki
büszkén szokott hivatkozni
11 unokájára, - nem szobrokba formázva, cikkekben
és ppt képekbe formázza,
teszi közzé és ajánlja megfontolásra, további felhasználásra az erőműfejlesztéssel, energiagazdálkodással
kapcsolatos
véleményeit,
javaslatait.
Dr. Stróbl Alajos több mint negyven éve az ETE tagja, 2001 óta
az egyesület elnökhelyettese. Főszerepet vállal a szakma szakmaiságának emelésében, kibontva a politika karjai közül. Kivételt
nem tartva, megalakulása óta tagja a Magyar Energetikai Társaságnak is. Szakmai előadásokkal segíti a fiatalok fejlődését és az
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ahonnan egy év üzemi gyakorlatra az Újpesti Erõmûhöz helyezték
ki. Ennek letelte után két évig a Tröszt hőtechnikai szolgálatánál
dolgozott, majd az akkor épülő Oroszlányi Hőerőműnél kapott osztályvezetői állást. Az erőmű üzembe helyezését követõen, 1962ben, mint már gyakorlati tapasztalatokat szerzett fiatal szakembert,
a Nehézipari Minisztériumban alkalmazták csoportvezető főmérnöki
munkakörben. Itt dolgozott 1973-ig, az utolsó öt évben az energetikai miniszterhelyettes mûszaki titkára volt. A minisztériumban módja
volt megismerni a villamosenergia-ipar, illetve az egész energiaipar
működésének és fejlesztésének szinte minden lényeges kérdését. 1973-ban kinevezték az Állami Energetikai és Energiabiztonságtechnikai Felügyelet
(ÁEEF) főmérnökének. 1978-tól az intézmény igazgató-helyettese,
1979-tõl 2001-ig pedig az igazgatója.
Ez a szervezet foglalkozott abban az időszakban az ország energia tervezésével, energiagazdálkodásával, készítette az energia
mérlegeket, energia statisztikát, vizsgálta és ellenőrizte az energetikában működő veszélyes berendezéseket, köztük az akkor épülő
Paksi Atomerőművet is. Ez utóbbi sikeres üzembe helyezéséért és
biztonságos működéséért magas kormánykitüntetésben részesült.
1991-től 2000-ig – az időközben létrehozott – Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Főfelügyelet vezetõje.
Tagja volt az MVM Tröszt Felügyelő Bizottságának, majd a
Távfűtő Művek Felügyelő Bizottságának. 1994-1999 között a MOL,
2002-2005 között a Magyar Villamos Művek Rt. Igazgatóságának,
később a Mavir Zrt. Igazgatóságának volt tagja.
Wiegand Győző szakmai tevékenységét az energetika területén fejtette ki. Mind a villamos energetika, mind az olaj- és gázipar,
az energiagazdálkodás, valamint az atomenergetika területeivel
több éven keresztül foglalkozott, e szakterületeken számos publikációja jelent meg, s nagyszámú előadást tartott.
80. születésnapja alkalmából gratulálunk, jó egészséget, további munkájához jó erőt, egészséget kívánunk.

idősek tájékoztatását, ezáltal is igyekszik teljesíteni önként vállalt
feladatát az ismeretek terjesztését.
Dr. Stróbl Alajos 1939. szeptember 26-án Budapesten született. 1957-ben a hatvani Bajza József gimnáziumban érettségizett, majd vörös diplomával végzett BME Gépészmérnöki Karán.
Ugyanitt szerzett erőműves energetikus szakmérnöki diplomát és
kapott egyetemi doktori címet a „Hőfeszültségek hőerőművekben”
témában kidolgozott értekezéséért. Három évtizeden át dolgozott
az ERŐTERV-ben, miközben öt évet töltött Németországban –
szintén erőműveket tervezve (az első üzemel, a második nem).
1991 elejétől az MVM-ben, majd 2002-től a MAVIR-ban dolgozott.
Nyugdíjazása óta az ERŐTERV alkalmazásában írja energetikai
tanulmányait, készíti előadásait.
Hat éven át a Pécsi Erőmű Rt. Igazgatóságának elnöke volt,
itt nyert betekintést és szerzett tapasztalatokat a bányászatban is.
Általában erőművekkel foglalkozik, és hosszútávra szóló előrejelzéseket, terveket készít, de érdekli az energetika szinte minden
ága.
Több kitüntetés – köztük az Eötvös Lóránd Díj és a Magyar
Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje – birtokosa.
75. születésnapja alkalmából gratulálunk, további munkájához
jó erőt, egészséget kívánunk.

ENERGIAGAZDÁLKODÁS

55. évf. 2014. 5-6. szám

SZEMÉLYI HÍREK

Korcsog György 70 éves
Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület fontosnak tekinti
területi szervezetei tevékenységét. Szervezettségében és aktivitásában is példamutató a Hajdú-Bihar megyei Csoport, amelynek
elnöke 1990 óta Korcsog György.
Korcsog György 1968 óta tagja az ETEnek, második ciklusban az Egyesület elnökhelyettese és a Díjbizottságának elnöke.
Számtalan szakmai konferencián tartott
előadást. Szívügyének tekinti a keleti régió
energetikusainak összetartását. Több mint
10 éve szakmai szervezője a nemzetközi
Energoexpo Konferencia és Kiállításnak.
Korcsog György 1944. december 8-án
Pásztón született. A gyöngyösi Vak Bottyán Gimnáziumban érettségizett, majd a MÜM 30. sz. Ipari Tanintézetében műszerész oklevelet szerzett. 1971-ben a BME Gépészmérnöki Karán kalorikus
mérnök, 1979-ben ugyanitt energia termelési szakmérnöki oklevelet
szerzett.

A szakmában először a Röck István Gépgyár kazánszerkesztésén dolgozott, majd a Mátrai Erőműben üzembehelyező, ügyeletes mérnök, üzemzavar-felügyelő, valamint üzemviteli vezető
volt.
1980-tól 29 évig irányította a Debreceni Erőművet. Debrecenben 1999 évre hosszú előkészítés után korszerű gáz-gőz körfolyamatú 100 MW-os kombinált ciklusú erőmű létesült. Közben
1999-2002 között a Nyíregyházi Erőműben is ügyvezető igazgató
volt.
2003-ban alapította meg az E.ON Erőmű-üzemeltető Kft-t.
Nyíregyházán 2006-ban szintén kombinált ciklusú erőmű épült az
irányításával.
2 energetikai szabadalom társtulajdonosa. Kiváló Munkáért
MTESZ Kitüntetésben részesült.
2009-től nyugdíjasként szakértői tevékenységet folytat, s társadalmi munkában végzi egyesületi tevékenységét. Tagja a Magyar Elektrotechnikai Egyesületnek. A Magyar Kapcsolt Energia
Társaság társegyesülettől az idén Heller László Díjban részesült.
70. születésnapja alkalmából gratulálunk, további munkájához jó erőt, egészséget kívánunk.

Az MTA Energetikai Tudományos Bizottsága
A Magyar Tudományos Akadémia egyes szakterületekhez tartozó köztestületi tagjai 2014. szeptember 30-án éjfélig dönthettek a tudományos bizottságok összetételéről. A szavazás
az elektronikus választási rendszeren történt.
A választás eredményeképpen az MTA Energetikai Tudományos
Bizottságának tagjai a következő három évben az energetika szakterületen dolgozó Lukács József, Reményi Károly, Vajda György
akadémikusok, és a köztestületi tagok által választott 18 fő, Aszódi Attila, Bihari Péter, Büki Gergely, Csom Gyula, Farkas István,
Gács Iván, Gadó János, Garbai László, Gerse Károly, Imre László, Katona Tamás János, Ősz János, Palotás Árpád, Penninger
Antal, Szabados László, Szentannai Pál, Tersztyánszky Tibor és
Zsebik Albin.
A Bizottság alakuló ülése 2014. november 27-én az Akadémia
székházának Elnöki Tanácstermében volt. Az ülést Stépán Gábor
akadémikus, a Műszaki Tudományok Osztály elnöke vezette. Az
ülésen a levezető elnök értékelte az előző ciklus eredményeit,
majd a bizottság elnökének Gadó Jánost, elnökhelyettesének Farkas Istvánt, titkárának Szentannai Pált választották. A Bizottság
úgy döntött, hogy tagjainak sorát a következő ülésén a szabályokkal összhangban bővíti a tagjaival nem kellően lefedett szakterületek 4 további képviselőjével, s üléseire meghívja a tárgyalt szakterületeken dolgozó kollégákat.
Gadó János fizikus, az MTA doktora, az MTA Energiatudományi Kutatóközpont ny. főigazgatója, professor
emeritusa.
Kutatási területe: reaktorfizika, a
reaktor fűtőelemek termomechanikai
viselkedése, az atomenergia-termelés
biztonsága.
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Farkas István okl. villamosmérnök,
egyetemi tanár, a Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Környezetipari Rendszerek
Intézet igazgatója. Alapító tagja és jelenleg vezetője a SZIE Műszaki Tudományi Doktori Iskolának. Elnöke a Magyar Napenergia Társaságnak. A Solar Energy folyóirat társszerkesztője.
Kutatási területe: Folyamatirányítás, számítógépes szimuláció, a számítógépes folyamatirányítás, a mesterséges intelligencia, a napenergia-hasznosítás valamint az energia és környezet.
Szentannai Pál, okleveles villamosmérnök, PhD. A BME Energetikai Gépek és
Rendszerek Tanszékén egyetemi docens és
tanszékvezető helyettes.
Kutatási területe: FBC, és a fluidizációs
technika egyéb környezettechnikai alkalmazásai; megújulók, szilárd biomasszák energetikai hasznosítása és ártalmatlanítása;
szilárd tüzelőanyagok égéstana. Energetikai
berendezések szabályozása modern eljárásokkal; energetikai folyamatok (instacionárius, többváltozós, nemlineáris) matematikai modellezése; modell alapú szabályozás.

Jegyezze be naptárába:

KLENEN '15, 2015. március 10-11.
A konferencián az érdeklődőknek lehetőséget biztosítunk az energiahatékonyság növelését segítő termékeik és eszközeik, megvalósult, vagy tervezett intézkedéseik eredményeinek bemutatására.
További információ a www.klenen.eu honlapon.
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Az energiaügyek, valamint a fejlesztés- és
klímapolitika helyettes államtitkárai
Szakfolyóiratunk idei 3. számában mutattuk be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium két államtitkárát, akik az energiaügyek, a fejlesztésés klímapolitika, valamint a kiemelt közszolgáltatások állami irányításáért felelősek. Most Kádár Andrea Beatrix energiaügyért felelős
helyettes államtitkár, Hevesi Zoltán Ajtony zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes
államtitkár, valamint dr. Nemcsok Dénes Sándor környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár
„névjegyét” tesszük közzé.

Energiaügyért Felelős Államtitkárság
Kádár Andrea Beatrix
helyettes államtitkár
Névjegy:
Születési hely, idő: Budapest, 1972.
július 14.
Végzettség:
1995
Budapesti Műszaki Egyetem
Okleveles biomérnök
1993
Vegyész üzemmérnök
Egyéb szakmai képzés:
2003, 2008 Institut Européen d’Administration Publique
1998
Clingendael - Netherlands Institute of International Relations
Szakmai életút:
2014
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, energiaügyért felelős
helyettes államtitkár
2012-2014 Miniszterelnökség, Nemzetbiztonsági Irodát vezető
helyettes államtitkár
2011-2012 Külügyminisztérium, Európai Ügyekért Felelős
Helyettes Államtitkárság, tanácsadó (EU stratégiai
ügyek)
2010-2012 Magyarország Állandó Képviselete az Európai Unió
mellett (Brüsszel), külszolgálat, II. tanácsos
2011
Magyar EU elnökség alatt: tanácsi munkacsoport elnök,
alelnök
2009-2010 Külügyminisztérium, Konzuli Főosztály, osztályvezető
2007-2009 Külügyminisztérium, Európai Együttműködési
Főosztály, osztályvezető (EU bel- és igazságügyi
együttműködés)
2003-2007 Külügyminisztérium, Közös Kül- és Biztonságpolitikai
Főosztály, osztályvezető (globális és európai biztonág
politikai kihívások)
Nyelvismeret: angol, francia, spanyol

Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint Kiemelt
Közszolgáltatásokért Felelős Államtitkárság
Hevesi Zoltán Ajtony
helyettes államtitkár
Névjegy:
Születési hely, idő: Miskolc, 1978.
május 12.
Végzettség:
2004- Miskolci Egyetem, Műszaki
Földtudományi Kar, eljárás-technikai
mérnök
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Szakmai életút:
2014- Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, helyettes államtitkár
2014- Tanácsadás EU-s projektekkel kapcsolatban
2012-2013 Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ, a
Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA Divízió vezetője
2011-2012 Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ,
a Hulladékgazdálkodási Osztály vezetője
2009-2011 Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ,
Hulladékgazdálkodási és Rekultivációs Osztály, tanácsadó
menedzser
2006-2009 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, referens,
a Környezetvédelmi Akcióterv Munkacsoport vezetője
2005-2006 Enviroinvest Kft., projektmenedzser
Nyelvismeret: angol
Családi állapot: nős, két gyermek édesapja
Dr. Nemcsok Dénes Sándor
helyettes államtitkár
Névjegy:
Születési hely, idő: Budapest, 1977.
szeptember 13.
Végzettség:
2009-2011 Eötvös József Főiskola
vízellátás-csatornázás
szakmérnök
2004-2009 Károli Gáspár Református
Egyetem / Pázmány Péter Katolikus Egyetem, jogász
2007-2008 Oktáv Zrt. Költségszakértő
2006
Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet
Mérnöki tanácsadás és FIDIC szerződéses
rendszer (oklevél)
1996-2003 Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
biomérnök (környezetvédelmi analitika szakirány)
Szakmai életút:
2014Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkár
2013-2014 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Környezetvédelmi
Programok Irányító Hatósága, főigazgató-helyettes
2012-2013 NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ
Non profit Kft., divízióvezető
2007-2012 ISTER Mérnökiroda Kft., projektmenedzser, projektmérnök
2005-2007 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési
Igazgatóság, projektmenedzser
Nyelvismeret: angol
Családi állapot: nős
Helyettes államtitkároknak gratulálunk, felelősségteljes
munkájukhoz sok sikert kívánunk!
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Üzemlátogatás a Mátrai Erőműbe
Az Energetikai Szakkollégium Bánki Donát emlékfélévének
harmadik üzemlátogatására 2014. november 4-én került sor,
amely rendezvényen az érdeklődők megtekinthették a visontai
Mátrai Erőművet és a közeli lignitbányát. Az eseményen 43 fő
vett részt, a kiutazási- és étkezési lehetőséget Mátrai Erőmű
Zrt. biztosította.
A létesítmény Magyarország legnagyobb széntüzelésű
erőműve, 950 MW beépített kapacitással, melynek fő
tevékenysége a villamosenergia-termelés. Az előző
évben 5403 GWh villamos energiát értékesített, mely
körülbelül 17%-ot tesz ki a teljes magyar termelésből.
Az erőmű a villamos energiát hazai energiahordozóból, lignitből (átlagos fűtőérték 6840 kJ/kg) állítja
elő, amelyet a saját tulajdonú visontai és bükkábrányi
bányákban külfejtéses technológiával termelnek ki. A lignit
kitermelése körülbelül 8,5 millió tonna évente. Az Észak-Magyarországon becsült lignitvagyon nagyjából 1 milliárd tonna, így a jelenlegi kitermelési ütem mellett a stabil ellátottság nagyjából 100 évig
biztosított. Az erőmű – melynek rendelkezésre állása éves szinten
80% feletti – 5 lignittüzelésű (2×100 MW, 2×232 MW, 1×220 MW),
illetve 2 gázturbinás (2×33 MW) blokkból tevődik össze. A Hitachi
H25AX típusú előtét gázturbinák kombinált ciklusban, hőhasznosító
kazánon keresztül csatlakoznak a IV. és V. számú lignitblokkhoz.
A felhasznált tüzelőanyag 90%-a lignit, 2%-a földgáz, 8%-a pedig
biomassza, melynek hozzákeverését a szénhez az egyre szigorodó
EU-s CO2 kibocsátási határértékek tették szükségessé.
Az erőmű látogatás során két kisebb csoportra oszlott a társaság. Az első csoport a szénportüzeléses, kéthuzamú, membránfalas, fél-szabadtéri kivitelű kazánt és annak technológiáját tekintette
meg, melyet mind az öt lignittüzelésű egység esetében alkalmaznak. A második csoport eközben a IV. és V. blokkhoz csatlakozó
Heller-Forgó féle zárt, léghűtéses hűtőtorony belsejének kialakításába nyerhetett mélyebb betekintést.
A 212 MW-os blokk természetes cirkulációjú kazánban körülbelül 300 tonna szénpor kerül eltüzelésre egy óra alatt, melynek
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átlagos salaktartalma 30%, nedvességtartalma 50%, és mindössze
20%-a fix karbon tartalom. A betáplált szenet kiszárítják, majd a
nagyméretű (kb. 3 méter átmérőjű) malmokban azt finom szénporrá
őrlik, megnövelve ezzel az egységnyi tömegű lignit éghető felületét,
javítva ezzel az égés hatásfokát. Mechanikus ütköztetéssel leválasztásra kerül a salak és pernyetartalom, a kazánokból kilépő füstgáz porleválasztását német LURGI-, illetve HEGtípusú elektrofilterek végzik. A kilépő, portól és szilárd
részecskéktől mentesített, kéntartalommal is rendelkező füstgázt a füstgáz-kéntelenítő berendezésbe
vezetik, ami évente körülbelül 5 millió m3 füstgáz
tisztítását végzi. Elhangzott továbbá, hogy 2016-ra
a tüzelőkörök átalakítása szükséges, ugyanis az
500 mg/Nm3 NOx kibocsátási határértéket az EU tovább csökkenti 200 mg/Nm3-re.
A második csoporttal helyszínt cseréltünk, majd
megvizsgáltuk belülről a IV. és V. blokkhoz csatlakozó HellerForgó féle száraz hűtőtornyot, mely zárt, vízveszteségektől mentes
rendszerben működik. A rendszer két fő eleme a keverő kondenzátor, melyben a turbinából kilépő fáradt gőz kondenzálódik, illetve
az apróbordás hőcserélő, ami a kilépő melegvíz hűtését végzi a
környezetből, zsaluzaton keresztül beáramló levegő segítségével.
A zsaluzat nyitásának mértékével lehet szabályozni a hűtési levegő
tömegáramát. A hűtőtorony konfúzoros kialakítása elősegíti a meleg levegő feláramlását, biztosítva ezzel a megfelelő huzatot. Az
eredetileg üres hűtőtoronyba beépítésre került a füstgáz-kéntelenítő rendszer, ami a füstgáz kéntartalmát távolítja el, melléktermékként gipszet előállítva. A kéntelenítés után a maradék vízgőz- és
CO2 tartalmú füstgáz 65 °C hőmérsékleten távozik a környezetbe.
Az erőmű megtekintése után a visontai, 2,6 kilométer széles
külfejtéses bányát tekintettük meg a helyi kilátóból, ahol körülbelül 4 millió tonna szén kitermelése folyik évente. A bányászandó
területen a széntermelést megelőzően három évvel megkezdődik
a terület elővíztelenítése. Ennek során a fedő és köztes víztároló
rétegek vizét a mélyebb víztároló képződményekbe vezetik, ahonnan a rétegvizeket a külfejtés szélére telepített búvárszivattyús
kutak a felszínre emelik. A meddőkőzetek
jövesztése elsősorban marótárcsás kotrógépekkel működik, azonban időszakosan
merítéklétrás kotrógépek is részt vesznek
a meddőtermelésben. A jövesztett meddőt ezek a gépek szállítószalagra adják
fel, majd a meddőanyag elhelyezését ún.
hányórendező berendezések végzik. Így
a kotrógépek, szállítószalagok, és hányóképző gépek gépláncokká kapcsolódnak.
Külön említést érdemel a szállítószalag
nélkül üzemelő, ún. közvetlen átrakó
rendszer, amely csak kotrógépből és hányóképző gépből áll. A visontai bányákból
szállítószalagon érkezik a lignit a törősorra, végül 55-60 tonnás vasúti kocsik segítségével az erőműbe.
Kékes Mátyás
Energetikai Szakkollégium tagja
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Korszerű szénerőművek helyzete a világban
Az Energetikai Szakkollégium Bánki Donát emlékfélévének
negyedik előadásán az érdeklődők a szénalapú energiatermelés világban elfoglalt helyéről, napjaink és a jövő modern szénerőműveiről,
az ezekben alkalmazott technológiai megoldásokról hallhattak.
Az est előadói Orosz Zoltán, a Mátrai Erőmű Zrt. Stratégiai
Osztályának vezetője, valamint Dr. Kalmár István, a Calamites Kft.
ügyvezető igazgatója voltak.
Orosz Zoltán „A szénalapú energiatermelés globális tendenciái”
című előadásában röviden kitért az egyetlen magyar lignittüzelésű létesítményre, a Mátrai Erőműre, mely 950 MW beépített teljesítményével
Paks után a második legnagyobb részarányt (mintegy 20%-ot) képviseli
a hazai villamosenergia-termelésben.
Bemutatta, hogy 2012 végén a világ energiamixében a fosszilis tüzelőanyagok kétharmad hányadot, a szén megközelítőleg 40%-ot képviselt. A napjainkban üzemelő erőművek jelentős része – néhány kivételtől
eltekintve – sajnos alacsony hatásfokon (32-35%) üzemelő szubkritikus
erőmű, melyek 220 bar nyomás, illetve 540 °C hőmérséklet alatti gőzparaméterekkel üzemelnek. Ezeket az erőműveket az 1960-as évektől
kezdve építették és tervezett élettartamuk átlagosan 45 év. A jelenlegi
erőművek lassan élettartamuk végéhez közelednek. Pótlásuk a mai kor
színvonalának megfelelően szuperkritikus (átlagosan 240 bar, 560 °C),
illetve főként ultraszuperkritikus (átlagosan 300 bar, 600 °C) erőművekkel
lenne kívánatos. Utóbbiakkal, barnaszén tüzelőanyaggal 42-43%-os, feketeszén esetén pedig akár 45-46%-os hatásfok is elérhető.

Részletesebben is beszélt a szénerőművek modernizálási lehetőségeiről és a CO2 kezelő eljárások aktuális helyzetéről. Ezek között említette többek között a porleválasztókat, a nedves és száraz kéntelenítőket,
füstgázhűtő rendszereket, valamint az oxy-fuel tüzelést, amely során a
CO2 a kazánban tisztán képződik, mivel a nitrogént már a tüzelés előtt
leválasztják levegőszeparátor segítségével.
Dr. Kalmár István bevezetőjében hangsúlyozta, hogy a szén széles körben, elosztottan rendelkezésre áll, többek között Magyarországon is, így
krízismentes forrás. A földgázzal és kőolajjal összehasonlítva az árarány
1:3 a szén javára.
Ezt követően beszélt a szénelgázosításról, amellyel során az alacsony értékű széntartalmú alapanyagból magas értékű terméket tudnak
előállítani. Felhívta a figyelmet a tisztaszén technológiákra és arra, hogy a
szén az energetikai célok mellett vegyipari alapanyagként is egyre inkább
szerepet játszik.
A CO2 kezelő rendszerek esetében előadónk a következő évek kutatási programjának mérföldköveit emelte ki. Ezek között jelenleg általánosan a leválasztás fejlesztésén van a hangsúly, melynek során nagy értékű termékek állíthatók elő. Kiemelte itt azt a tényt, hogy a széndioxidból
metán állítható elő, a folyamat azonban visszafele is lejátszódik, ez az
energiatárolásban játszhat fontos szerepet.
Az előadásokról részletesebb beszámoló a www.eszk.org címen található
Papp Dániel Gábor és Egri Tamás az Energetikai Szakkollégium tagjai

Dr. Zsebik Albin az Energetikai Szakkollégium
Tiszteletbeli Tanárelnöke
Az Energetikai Szakkollégium vezetősége úgy döntött, hogy Tiszteletbeli Tanárelnök díjat adományoz azon egyetemi oktatóknak,
akik több éven keresztül kitartóan támogatják és segítik tevékenységüket. A díjat elsőként Dr. Zsebik Albin kapta, aki 2002-ben
kezdeményezője és szervezője volt a Szakkollégium alapításának.
Alapító Tanárelnökként segítette a Szakkollégiumot a kezdetekben,
majd önálló egyesületté alakulását követően a Felügyelő Bizottság
tagjaként támogatta tevékenységét.
A díjat Kádár Márton Gábor, a Szakkollégium elnöke a 2014. október
16-i rendezvényen adta át (képünkön).

Zsebik Tanár Úr megköszönte a megtiszteltető címet, majd az ISO
50 001 Energiairányítási rendszerre és a KIC InnoEnergy programjára
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hívta fel a résztvevők figyelmét. Kiemelte, hogy a jelenlevők munkájuk
során a jövőben bizonyára sokat fognak találkozni az Energiairányítási rendszerrel. Érdemes vele mielőbb megismerkedni, de különös
figyelmet kell fordítani az alapját képező és általánosan is alkalmazandó négy lépésből álló PDCA (Plan/tervezz – Do/cselekedj – Check/ellenőrizz – Act/jobbíts), vagy Deming-ciklusra. Örömmel jegyezte meg,
hogy eddig a Szakkollégium mindenkori vezetősége tevékenysége
során, tervezte, jól végezte, felülvizsgálta és folyamatosan jobbította
munkáját. Így végzi most is széleskörűen elismert tevékenységét. Ezt
kell tovább folytatni, szem előtt tartva a fenntarthatóságot, a folyamatos
utánpótlást a szakkollégium vezetésében.
A KIC InnoEnergy programjához kapcsolódva az innováció fontosságára és a külföldi tanulási lehetőségre hívta fel a figyelmet. Javasolta
a résztvevőknek, tartsák szem előtt, hogy mérnökként legtöbbjüknek a
versenyképes piaci termékek alkotása, az alkotások megvalósításának
menedzselése lesz elsődleges feladatuk. Ezért törekedjenek szakmai
ismereteik széleskörű bővítésére, a meglevő termékekben és folyamatokban a jobbítási lehetőségek keresésére. Ezzel összhangban válaszszanak tervezési feladatokat, szakdolgozat és diplomaterv témákat.
Biztatta a hallgatókat a külföldi tanulási lehetőségek kihasználására. Fontosnak tartaná, ha a hazai egyetemekről legalább 1-2 hallgató
élne a KIC InnoEnergy által támogatott MSc képzés lehetőségével, s
ez által hozzájárulna a jövő nemzetközi energetikusi hálózatának építéséhez.
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KÖNYVISMERTETŐK

Vajda György:
Okok és következmények az energetikában
Az Akadémiai Kiadó gondozásában jelent meg Vajda
György legújabb könyve Okok és következmények az energetikában címmel.
Ez a könyv is az energetika műszaki, gazdasági/társadalmi/
politikai és környezeti kérdéseit egységes rendszernek tekinti, és összefüggéseiben keresi az energetika feltárható és megmagyarázható ok-okozati kapcsolatait. Ezeket a kapcsolatokat a
szerző igyekszik feltárni a hazai, az Európai
Unió és a világ energetikai folyamataiban,
érintve a múlt történéseit, a jelen mozgásait és a jövőre vonatkozó elképzeléseket. Az
energiaellátás nemcsak egy szolgáltatás, létesítményeinek és technológiáinak kedvező
és kedvezőtlen hatásai érintik a környezetet,
és a környezet is visszahat az energiaellátás mozgásterére, megszabva a fejlesztés
irányait.
Az energetika hatásainak megítélésében
gyakran alakulnak ki konfliktusok, amelyek
hátterében jelentős érdekek is szerepet ját-

szanak. Az ellentétes nézetek között nemcsak a laikus állampolgárnak nehéz eligazodni, hanem a döntéshozóknak is. A
történelem az energetikában is nagy tanítómester, segíti a történtek megértését. A szerző szerint az okok és okozatok közötti
kapcsolat nem mindig egyértelmű, de már a lehetőségek számbavétele is segíti az előrelátást és az okosabb döntéseket. A
könyv éppen a tények és kölcsönhatások
elfogulatlan összerendezésével igyekszik
eligazítani az energetika rengetegében.
A könyv nemcsak az energetika nagy
összefüggéseiben nyújt eligazodást, de
megkülönböztetett figyelmet fordít a jelenlegi magyar problémákra is, és kifejti mértéktartó, indulatmentes véleményét a hazai
energetika néhány konkrét kérdésében.
Ajánljuk a könyvet azoknak, akik a hazai
megújuló energiák hasznosításában, a vízerőművek építésében, az atomerőmű bővítésében, a hazánkat is érintő gázvezetékek
létesítésében stb. szeretnének eligazodni
és érveket szerezni.
Büki Gergely, Zsebik Albin

Büki Gergely, Metzing József, Orbán Tibor:
Településenergetika * Távhőellátás, távhűtés

Az energiahatékonyság növelését segítik
az energiaminősítések: a háztartási berendezések energiacímkézése már bizonyított,
az épületek energetikai tanúsítása nemrég
került bevezetésre, és mielőbb szabályozni
kell az energiarendszerek energetikai auditálását is.
Az energiaellátás hatékonyságában meghatározó szerepe van az energetikai tervezésnek mind az új és fejlesztendő energiarendszerek esetén, mind a nemzeti
energiafejlesztési koncepciók kialakítása
során.

Az energiaellátás akkor hatékony, ha figyelembe veszi az energiaellátás időtartamában felmerülő összes költségnek a
kamatokkal számolt jelenértékét, és annak
minimumára törekszik.

Az energetikai fejlesztés, innováció és
munkahelyteremtés feltétele az energetikai
tervezés, az energiahatékonysági szolgáltatás (ESCO-rendszer) és az energiaauditálás
harmonikus, szakszerű csapatmunkája.

ENERGIARENDSZEREK
jellemzői és auditálása

Az energiatermelés mutatói

Büki Gergely

Az energiarendszerek mutatói

ENERGETIKAI SZAKKÖNYVEK

Energiatakarékosság ● Energiahatékonyság ● Energiastruktúra

Az energiaellátás

Az energiamutatók terhelésfüggése, átlagértéke

●

Az energetikai fejlesztésekhez rendszerszemléletet kell használni, amely egy-egy
berendezés energiaellátását nem elszigetelten vizsgálja, hanem számol az energiaellátás rendszerének minden hatásával.

Energiarendszerek jellemzői és auditálása

Az energetikai célok eléréséhez szükséges
az energetika szakmakultúrájának fejlesztése, egységes energetikai fogalmak és mutatók elfogadása és használata.

Gazdasági mutatók

TELEPÜLÉSENERGETIKA

A tartalomból:

Büki Gergely

Az energiahatékonyság-növelés céljai és eszközei

Az energiaellátás három főcélkitűzése: a
fogyasztói takarékosság, a hatékonyságnövelés és az optimális energiastruktúra.

* TÁVHŐELLÁTÁS, TÁVHŰTÉS

A Magyar Mérnöki Kamara Energetikai Tagozata ENERGE- Kapcsolt és hőszivattyús hőtermelés. A két hőtermelés jelTIKAI SZAKKÖNYVEK könyvsorozatának keretében − a lemzői, alkalmazásuk versenye, a hasznos hőigény és a villaMagyar Mérnöki Kamara és a Budapesti Távhőszolgáltató mosenergia-rendszer hatásai.
Zrt. támogatásával − a Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. Távhőellátás. Távhőrendszerek felépítése, üzemvitele, vesztekiadásában 2014-ben megjelent Büki Gergely, Metzing ségei, költségei, környezeti hatásai és minősítése.
Hűtés, távhűtés. Kompresszoros és abJózsef, Orbán Tibor TELEPÜLÉSENERszorpciós egyedi hűtés, távhűtés, együttes
GETIKA * TÁVHŐELLÁTÁS, TÁVHŰTÉS
Az ENERGETIKAI SZAKKÖNYVEK
Büki Gergely, Metzing József,
fűtés és hűtés, trigeneráció.
című szakkönyv
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B5-ös
színes
oldasorozatban eddig megjelent:
Orbán Tibor
lon.
TELEPÜLÉSENERGETIKA
A szakkönyvet elsősorban az önkor*
mányzatok
energetikusai és azon szerA szakkönyv témakörei, fejezetei:
TÁVHŐELLÁTÁS, TÁVHŰTÉS
vezetei számára ajánljuk, akik feladata a
település hőellátása és fejlesztése. AjánlTelepülésenergetika. Rendszere, önkorjuk mindazon energetikusnak és energemányzatok feladatai, auditálás, tervezés,
tikai vállalkozásnak is, akik vizsgálattal és
megvalósítás és üzemeltetés.
auditálással, a fejlesztés tervezésével és
Települések hőellátása. Áttekintés, fűtés és
kivitelezésével, az energiarendszer üzehűtés megoldásai, energiahatékonysága, lameltetésével segítik a település-hőellátás
kótelepek hőellátása, hőellátási terv.
hatékonyságának növelését.
Települések primerenergia-ellátása. Energiastruktúra, földgáz, biomasszák és hullaENERGETIKAI SZAKKÖNYVEK
Energiatakarékosság Energiahatékonyság Energiastruktúra
dékok eltüzelése
és elgázosítása, geotermiA könyvet forgalmazza: Mérnöki Kamara
kus és napenergia.
Nonprofit Kft., 1094 Budapest Angyal u. 1-3.
A tartalomból:

Büki Gergely

ENERGIARENDSZEREK
jellemzői és auditálása

Büki Gergely

Energiatakarékosság ● Energiahatékonyság ● Energiastruktúra

Az energiaellátás

Az energiatermelés mutatói

Az energiamutatók terhelésfüggése, átlagértéke

●

Az energetikai fejlesztés, innováció és
munkahelyteremtés feltétele az energetikai
tervezés, az energiahatékonysági szolgáltatás (ESCO-rendszer) és az energiaauditálás
harmonikus, szakszerű csapatmunkája.

Energiarendszerek jellemzői és auditálása

Az energiahatékonyság növelését segítik
az energiaminősítések: a háztartási berendezések energiacímkézése már bizonyított,
az épületek energetikai tanúsítása nemrég
került bevezetésre, és mielőbb szabályozni
kell az energiarendszerek energetikai auditálását is.

Az energiaellátás hatékonyságában meghatározó szerepe van az energetikai tervezésnek mind az új és fejlesztendő energiarendszerek esetén, mind a nemzeti
energiafejlesztési koncepciók kialakítása
során.

Az energiaellátás akkor hatékony, ha figyelembe veszi az energiaellátás időtartamában felmerülő összes költségnek a
kamatokkal számolt jelenértékét, és annak
minimumára törekszik.

Az energiarendszerek mutatói

ENERGETIKAI SZAKKÖNYVEK

Gazdasági mutatók

*

HŐSZIVATTYÚZÁS

Ádám Béla, Büki Gergely, Maiyaleh Tarek

●

Energetikai minősítés, energiaaudit

A tartalomból:

Ádám Béla, Büki Gergely,
Maiyaleh Tarek

GEOTERMIKUS ENERGIA

Energiatakarékosság

●

Energiahatékonyság

●

Energiastruktúra

Geotermikus energia - áttekintés
A hőszivattyúzás energetikája
Kompresszoros hőszivattyúk

Hőszivattyús rendszerek fajtái

ENERGETIKAI SZAKKÖNYVEK

Hőszivattyúzás gazdaságossága, iparfejlesztés
Hőszivattyús statisztikák, példák

●

ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Büki Gergely, Metzing József, Orbán Tibor

Az ENERGETIKAI SZAKKÖNYVEK
sorozatban eddig megjelent:

Az energiahatékonyság-növelés céljai és eszközei

Az energiaellátás három főcélkitűzése: a
fogyasztói takarékosság, a hatékonyságnövelés és az optimális energiastruktúra.
Az energetikai célok eléréséhez szükséges
az energetika szakmakultúrájának fejlesztése, egységes energetikai fogalmak és mutatók elfogadása és használata.

Az energetikai fejlesztésekhez rendszerszemléletet kell használni, amely egy-egy
berendezés energiaellátását nem elszigetelten vizsgálja, hanem számol az energiaellátás rendszerének minden hatásával.

Geotermikus energia - Hőszivattyúzás

Energetikai minősítés, energiaaudit

●
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SZENIOROK
Kedves Tagtársunk!
A 2014. évi őszi programunk végrehajtását eredményesnek lehet minősíteni, elsősorban a kiemelkedő felkészültségű előadóknak köszönhetően. Összefoglaló helyett a Kimpián Aladár nyugalmazott főmérnök által
tartott ”Oroszország villamosenergia rendszere” című előadás-sorozatból 4 diát szeretnék az olvasóknak
bemutatni abból a meggondolásból, hogy jelenlegi ismeretünk szerint Pakson ebből a típusból lesz 2 blokk
felépítve.

A Leningradszkaja-2 erőmű 1. blokki 327 tonnás,
11,185 m magas, 4,645 m átmérőjű reaktortartályának beemelése Liebherr gyártmányú, 1350 t emelőképességű speciális daruval, az elkészült biztonsági
védőburkolat körjáró híddarujának úgy kell helyére
tennie a reaktortartályt, hogy annak tengelye és a
támasztógyűrű tengelye közötti eltérés 1 mm-nél nagyobb nem lehet! A reaktort megáldotta az egyház is.

A reaktortartályt több szeletből hegesztik össze
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A Leningradszkaja-2 építése: a VVER-1200 reaktor
biztonsági védőburkolata
ENERGIAGAZDÁLKODÁS
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SZENIOROK PROGRAM
Szíves tájékoztatásul közöljük az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Szenior Energetikusok Klubjának 2015. I. félévi
programját. A program végrehajtása során figyelemmel leszünk arra, hogy a résztvevőket megismertessük a Magyar Elektrotechnikai Múzeum 40 éves eredményes működésével.

A klubunk nyitott, minden érdeklődőt szívesen látunk az előadásainkon, függetlenül attól, hogy tagja-e valamely
szakmai egyesületnek vagy sem.
I. 22.

Dr. Molnár László az ETE főtitkára
Az európai energiaellátás és
energiapolitika aktuális kérdései
KLUBNAP
Házigazda: Bárdy László

I.29.

Kimpián Aladár ny. főmérnök, a Triod Art Bt. ügyvezetője
Oroszország villamosenergia-rendszere: Szembenézés a
XXI. század műszaki és gazdasági kihívásaival II. rész
(Az atomerőművekkel kapcsolatos rész folytatatása)
Házigazda: Forgács János

II. 5.

Dr. Nacsa János építészmérnök
Budavár építése és rombolása
Házigazda: Lengyel János

II. 12. Zerényi József MAVIR, rendszerirányítási főmunkatárs
A megújuló energiatermelés villamosenergia-rendszerbe
történő integrálásának néhány problémája
Házigazda: Forgács János
II.19.

Bencsik Tibor MAVIR, üzemviteli főmérnök
A villamos átviteli hálózat üzemeltetése
Házigazda: Forgács János

II. 26. Wolff Vilmos ALSTOM, megújuló gőzerőművek
értékesítési igazgató
Tornyos naphőerőművek fejlődése és
az Ivanpah Project
Házigazda: Kóbor József
III. 5.

Dr. Antal Ildikó az Elektrotechnikai Múzeum vezetője
„Korona király nélkül, avagy kalandozás a sugárzások
felfedezése körül. Megemlékezés Dr. Pongó Kiss Károly
üvegtechnikus munkájáról”
Házigazda: Szabó Benjamin

III. 19. Dr. Bartholy Judit ELTE Tanszékvezető egyetemi tanár,
az MTA doktora
A klímaváltozás több mint globális felmelegedés
Házigazda: Elek János
III. 26. Komlós Ferenc nyugdíjas,
minisztériumi vezető főtanácsos
A magyar geotermikus hőszivattyú-család jellemzői
Házigazda: Bárdy László
IV. 2.

Szakács István KITE Zrt. oktatási előadó
Műholdas technika a mezőgazdaságban
Házigazda: Szabó Benjamin

IV. 9.

Kimpián Aladár ny. főmérnök, a Triod Art Bt. ügyvezetője
Oroszország villamosenergia-rendszere. Szembenézés a
XXI. század műszaki és gazdasági kihívásaival III. rész
(Az atomerőművekkel kapcsolatos rész folytatatása)
Házigazda: Szabó Benjamin

IV. 16. Dr. Almár Iván csillagász
Állami vagy magánvállalkozás legyen-e az űrhajózás?
Házigazda: Süle János
IV. 23. Dr. Petschnig Mária Zita közgazdász
A hazai és nemzetközi gazdaság aktuális kérdései
Házigazda: Elek János
IV. 30. Prof. Dr. Aszódi Attila a Paksi Atomerőmű
teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos
A Paksi új reaktorblokkok előkészítési munkáinak
ismertetése
Házigazda: Szabó Benjamin
V. 7.

Üzemlátogatás
(Később kerül meghatározásra)

V. 14. Czibula Mihály MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
III. 12. Gázmár Domán MVM Zrt. vezető, HR szakértő
15 hónapos üzemeltetési ciklus bevezetése
MTA Világgazdasági kutatóintézet
a Paksi Atomerőműben
Humán stratégia 3 éve és jövőbeni feladata
KLUBNAP
az MVM csoportban
Így készül a reaktortartály egy szelete a Szentpétervár elővárosában, a Néva-parti
KolHázigazda:
Bárdy László
Házigazda: Szabó Benjamin
pinóban lévő, Nagy Péter cár által 1722-ben alapított „Ижорские Заводы” (Izsorszki
gépgyár) 12 000 tonnás kovácsológépe alatt.
Az ülések helye és ideje:
Magyar Elektrotechnikai Múzeum,
Zipernovszky terem II. emelet
Budapest, VII. Kazinczy u. 21., 10 óra
Szabó Benjamin s.k.
a Szenior Energetikusok
Klub elnöke

Így készül a reaktortartály egy szelete a
Szentpétervár elővárosában, a Néva-parti
Kolpinóban lévő, Nagy Péter cár által 1722ben alapított „Ижорские Забобы” (Izsorszki
gépgyár) 12000 tonnás kovácsoló gépe alatt.
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MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
A Paksi Atomerőmű a magyar villamosenergia-ipar legnagyobb
termelőegysége, hazánk egyetlen atomerőműve, egymaga gondoskodik az ország villamosenergia-termelésének feléről. Mindemellett
üzemeltetése biztonságos, gazdaságos és környezetkímélő. Ezért
is fontos, hogy az üzemidő-hosszabbítási programnak köszönhetően még további húsz évig gondoskodhasson az ellátásbiztonságról.
A Paksi Atomerőmű létesítése volt a XX. század legnagyobb
ipari beruházása Magyarországon. Az atomerőmű névleges teljesítménye a teljesítménynövelő programnak köszönhetően ma már
2000 MW (megawatt). Ezzel a magyarországi villamosenergia-termelésben meghatározó szerepet tölt be. Az atomerőmű az egyéb
villamos erőművekkel összehasonlítva a legkevésbé környezetszennyező, nem bocsát ki szén-dioxidot, ezzel évente 2 millió ember oxigénszükségletét takarítja meg, amely megegyezik a magyar
erdők évi oxigéntermelésével. Így a Paksi Atomerőmű az ország
számára mind energetikai, mind környezetvédelmi, mind gazdasági
szempontból nélkülözhetetlen.
Az atomenergia főbb jellemzői közé tartozik az olcsó, tiszta,
biztonságos módon történő villamosenergia-előállítás. Megfizethető, hiszen az ország leggazdaságosabban termelő erőműve, tiszta,
mert tevékenysége nem jár szén-dioxid kibocsátással, és más melléktermékével sem szennyezi a környezetet, a kiégett fűtőelemek
és egyéb radioaktív hulladékok tárolása pedig megoldott, valamint
biztonságos, mert rendszeres felülvizsgálatokkal és folyamatos fejlesztésekkel növelik megbízhatóságát és ellenálló-képességét. Az
atomerőmű az ellátásbiztonság meghatározó eleme: az atomerőműben két évre elegendő nukleáris üzemanyagkészlet van, tehát
az ország villamosenergia-termelésének fele két évre előre biztosított.

A Paksi Atomerőmű biztonsága minden vonatkozásban megfelel az Európai Unióban működő, hasonló korú atomerőművek
biztonságának. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése átérezve
az ország energiaellátása iránti felelősséget, olyan döntést hozott,
hogy a nukleáris biztonság magas színvonalának megőrzése mellett 20 évvel – 2032- 2037-ig – meg kívánja hosszabbítani a blokkok
üzemidejét. Az 1. blokk esetében az Országos Atomenergia Hivatal
már megadta a szükséges engedélyeket, a 2013-as esztendő végén pedig a 2. blokkal kapcsolatos engedély-kérelem benyújtása is
megtörtént.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. térségének legnagyobb foglalkoztatója. Több mint kétezer-ötszáz munkavállalójának és a társaság beszállítóinak figyelembe vételével, azok családtagjaival
együttesen, tízezres nagyságrendű azon emberek száma, akiknek
hosszú távú, kiszámítható megélhetést biztosít a létesítmény működése. Az atomerőmű amellett, hogy már három évtizede meghatározó szereplője a régió gazdasági életének, annak társadalmi
életében is jelen van. Az oktatás, egészségügy, sport és kultúra
mind olyan területek, ahol nélkülözhetetlen támogató partnerként
tekintenek az erőműre. A társaság számára fontos, hogy terveihez
a magyar társadalom többségét támogatóként maga mögött tudja.
A közvélemény kutatások évről évre bizonyítják, hogy a lakosság
több mint 70%-a egyetért azzal, hogy Magyarországon atomerőmű
működik.

Verseny támogatás nélkül a megújulóknak is
A Pöyry tanácsadó „Látóhatáron a megújuló
támogatások vége?” című új tanulmányában
kísérletet tesz, hogy meghatározza mikor és
hol érjük el a nagykereskedelmi hálózat-paritás
Szent Grál -ját. Európára fókuszálva az elemzés
megjegyzi, hogy a hálózat-paritás a támogatás
nélküli megújulók új korszakába vezet, ahol nem
a támogatások, hanem a piaci erők ösztönöznék a nagyszabású fejlődést. A Pöyry szerint az
energiaszektorban a beruházások pénzügyi értékelését meghatározott gazdasági élettartamra
végzik – pl. egy szénerőmű esetén tipikusan 30
évre – amit befolyásolni fog a támogatás nélküli
megújulók növekedése. Végeredményként a beruházóknak a bevételi előrejelzésekben szükséges figyelembe venni a támogatás utáni időszakban az egyre nagyobb mennyiségű és versengő
megújulókat, ami a nagykereskedelmi ár, és így
a bevételek csökkenését eredményezi. Ha ezt
nem teszik – az elemzés megállapítja – hogy a
ma épült projektek hosszú távú jövedelmezőségének túlértékelését kockáztatják. A Pöyry kuta-
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tása alátámasztja, hogy habár a hálózat-paritás
ténylegesen változó érték, a legjobb megújuló
projektek mint a szárazföldi szél és napenergia – az elkövetkező évtizedben egyre növekvő
számú projektnek köszönhetően megkezdi az
átmenetet a hálózat-paritás felé a 2020-as évek
elejétől. A Pöyry értékelése után nem sokkal az
Európai Közösség új riportja is megjelent, ami
áttekinti a folyamatosan fejlődő belső energiapiacot. A riport alapján az EU integrált energiapiaca is már a villamos energia árak egy harmados
csökkentését látta 2008 és 2012 között, mialatt
a tagországokat összekötő számos hiányzó infrastruktúra megépült, vagy jelenleg építés alatt
áll, a határokon keresztüli kereskedelem növekedését okozva. A Bizottság azonban javasolta
azt is, hogy a befektetéseket az Ibériai-félszigetre, Balti-régióra, Írországra és az Egyesült Királyságra kell összpontosítani, hozzátéve, hogy
további intelligens hálózat fejlesztések szükségesek. További lépések szükségesek hogy elősegítsék korrekt ár előrejelzésekkel a váltakozó

megújuló energia integrálását – foglalja össze a
riport. A Bizottság szerint a teljessé váló belső
energiapiac 16-40 milliárd € gazdasági hasznot
hozhat évente. A riportot kommentálva Günther
H. Oettinger az Európai Bizottság alelnöke és
az Unió energiaügyi biztosa kijelentette: „ha az
energiapiacok megfelelően összekapcsoltak és
általános érvényű szabályok szerint működnek,
akkor nincs sok mozgástér az energiaellátást
politikai eszközként használni. Megfelelő ár
előrejelzésekkel és infrastruktúrával az energia
ott termelhető ahol a legolcsóbb és ott szolgáltatható, ahol szükség van rá. Mindez biztonságos energiaellátást jelent egész Európában és
alacsonyabb számlákat a fogyasztók számára.”
Azonban Frauke Thies az EPIA politikai igazgatója a riportban kijelentette: „ Európának még
hosszú utat kell megtenni, hogy elérje a valós
belső energiapiacot, ami tisztességes körülményeket és egyenlő feltételeket biztosít a napenergia és más innovatív megoldások számára
a villamos energia szektorban.”
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Kedves Kollégák!
Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk a DEMSEE’15 nemzetközi konferenciát és kiállítást, amelyet 2015.
szeptember 24-25-én tartunk Budapesten.
Ez az esemény a tizedik a konferencia-sorozat történetében, melynek során a délkelet-európai régió egyik
legnagyobb, (villamos) energetikával foglalkozó nemzetközi rendezvényévé nőtte ki magát, és amelynek
résztvevői Európából, a tengerentúlról, Ázsiából, sőt Ausztráliából érkeznek.
A jubileumi konferencia és kiállítás Budapesten történő megrendezése egy még intenzívebb nyitás a középeurópai régió felé, azzal a céllal, hogy az iparból és a kutatási szférából érkező résztvevők az itteni szakemberekkel is új kapcsolatokat építsenek ki, és megteremtsék új, közös projektek kialakításának lehetőségét.
Az idei konferencia főbb témái (nem kizárólagosan) az alábbiak:
¤
¤
¤
¤
¤

Villamosenergia-rendszer üzemeltetése, irányítása: kihívások és új lehetőségek
Energiapiacok, energetikai gazdaságtan és szabályozási környezet
Megújuló energiaforrások, elosztás, SmartGrid, fogyasztás-befolyásolás
Globális trendek és regionális válaszok a villamosenergia-rendszerek fejlesztése, tervezése kapcsán
Oktatás, továbbképzés

Részletesebb felsorolás és határidők megtalálhatók a http://www.demsee2015.org honlapon.
Örömmel várjuk a résztvevők között, és kérjük, hogy kollégáik, munkatársaik figyelmét szíveskedjenek felhívni erre a konferenciára, illetve támogassák őket a részvételükben.
A rendezvényt kiállítás kíséri, amely kézenfekvő és egyedülálló lehetőséget nyújt hazai vállalkozások
számára, hogy egy nemzetközi közönség előtt bemutatkozhassanak, és így bővítsék partnereik körét. A kiállítói, hirdetői és szponzori lehetőségek iránt érdeklődők a fenti honlapon találhatják meg ajánlatainkat.
Üdvözlettel
Dr. Raisz Dávid
Egyetemi docens, a konferencia elnöke
BME Villamos Energetika Tanszék
1111 Budapest, Egry J. u. 18. V1.411.
Email: raisz.david@vet.bme.hu
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VÁLLALATI
ENERGIATAKARÉKOSSÁGI ÖTLETEK
- AVAGY HOGYAN BŐVÍTSÜK A JÖVŐ ÉV VÉGI CÉGES PROGRAM KÖLTSÉGVETÉSÉT?

MIBŐL LESZ A MALACPERSELY?

„SOK KICSI SOKRA MEGY”

Mint ahogyan magánéletünkben, úgy az üzleti
szférában is fontos a környezet óvása és a folyamatos
kiadások csökkentése. Otthon - a lehetőségekhez
mérten- igyekszünk csökkenteni házunk energiafelhasználását, gyermekeinket rávezetjük, hogy bizony
„több csoki fér a Mikulás zsákjába, ha kikapcsoljuk
használat után a tévét, vagy a spejz ajtót nem hagyjuk
tárva-nyitva télen.” Ezek az opciók a vállalatoknál is
fellelhetők és kihasználásuk által tetemesebb összeg
kerülhet akár a karácsonyi céges programokra szánt
malacperselybe.

Minden döntésnél igyekszünk szem előtt tartani
bolygónkat és annak sejtjeit, céges berkeken belül ők
a munkatársaink. Irodánkban számos levegőtisztító
növény található, a belső dekorációk is emberközpontúak, feszültségoldó hangulatúak. Fogékonyak
vagyunk az energiatakarékos, környezetkímélő módszerrel gyártott, vagy újrahasznosított anyagból
készült termékekre, legyen szó céges telefonjainkról
vagy hűtőnkről. A szelektív hulladékgyűjtést már a
90-es évek közepe óta gyakoroljuk, ám ezt is
bővítettük egy, az udvarra telepített komposztálóval.

PÉLDAMUTATÁS

JÖVENDÖLÉS

Pozitív példával élve az elkövetkezendő sorokban
bemutatjuk cégünk, a Hunyadi Kft. energiahatékonysági beruházásait, bevett környezettudatos törekvéseit, illetve jövőbeli fejlesztési terveit.

Jövőbeli terveink között kiemelkedő helyet foglal el a
napelemek felszerelése, illetve gépkocsi parkunkat
elektromos, vagy hibrid meghajtású autókra való
cseréje.

VÁGJUNK BELE!

A SZABADBAN

Új irodaházunk és gyártóműhelyünk, a saját tulajdon
járulékos előnyeként, magukban hordozzák a szabad
választás,
fejlesztés
és
ötletmegvalósítás
lehetőségeit. Egykori bérleményeinkben azonban
nem találkoztunk a tulajdonosi jogkörben felmerülő
problémákkal és kérdésekkel, mint például;
Korszerűsítsük? Megtérül egyáltalán? Költségcsökkentés versus környezetkímélés… és így tovább.
Mi nem meghátráltunk, hanem belevágtunk.

Kertünket is igyekszünk a legnagyobb százalékban
kihasználni. Idén nyár végén, ősz elején, kollegáink a
veteményesünkben termett paradicsomot és paprikát
falatozták reggelihez, melyek természetesen életükben nem láttak bárminemű permetszert.
Nyári rekreációhoz készítettünk egy raklapsarkot az
udvarra, leanderekkel és szőlővel körbeölelve, mely
mind kollegáink, mind a hozzánk érkező ügyfelek,
vendégek számára tökéletes stressz oldási
lehetőséget biztosított a melegebb időkben. Ezért is
várjuk már a nyarat, de mindent a maga idejében…

VILLANY
A Hunyadi Kft. a villamos energia terén kiemelten
szerencsés helyzetben van, hiszen energetikus,
villamosmérnök, valamint villamos kivitelező munkatársak szakértő munkáján alapul működése. Irodaházunk fő elosztó berendezésében megtalálható több
Janitza gyártmányú hálózat analizátor, mellyel a
felhasznált energiát tudjuk nyomon követni, a pazarlást kiszűrni. Ezen eseményekről SMS, illetve e-mail
értesítést is kapunk.

FŰTÉS
A meleget pellet kazánunk segítségével teremtjük
elő, mely „zöld” szemmel nézve is elismerendő.
A fa pellet újrahasznosított fahulladék. A füstgáz
összetétele nem csak a széntüzeléshez viszonyítva
rendkívül környezetbarát, de még a hagyományos
fatüzelésű kazánokhoz képest is alacsony a káros
anyag kibocsátása.
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Muzsikás együttes
Adjon Isten mind jobbat, mind jobbat,
Ne csak mindig a rosszat, a rosszat.
Mitől félünk, mentsen meg, mentsen meg,
Amit várunk, legyen meg, legyen meg.
Adjon Isten minden jót, minden jót,
Jobb időt, mint tavaly volt, tavaly volt,
Sok örömet e házba, e házba,
Boldogságot hazánkba, hazánkba.

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