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50 éves a Mátrai Erőmű

Világviszonylatban is ritka, hogy egy szénerőmű 50 év 
után is magas kihasználtsággal működjön, és alaperőmű-
ként meghatározó szerepet töltsön be az ország villamos 
energia- rendszerében.

Írásunkban, remélem, megtalálják a titok nyitját, vá-
laszt a kérdésre: Ez a Magyarországon egyedüliként ki-
aknázható  nyersanyag: a lignit rendelkezésre állása, és 
a céget működtető munkavállalói kollektíva szakértelmé-
ben és elkötelezettségében rejlik.

Az ötven év története sok eseményt tartalmaz. Ho-
gyan tért át a népgazdaság a mélyművelésről a nagygé-
pes külszíni fejtésre, hogyan nőtt fel a feladathoz, a hazai 
energetikai gépgyártás, hogyan jöttek létre magyar szaba-
dalmak? Hogyan kísérte végig a cég történetét az állan-
dó megújulás, technológiaváltás, korszerűsítés igénye?  
A válasz összefonódik a Mátrai Erőmű Zrt. történelmével.

A cég életében minden év egy új kihívást jelentett. Vol-
tak természeti csapások, technikai kényszerek, környezet-
védelmi kihívások, melyekre a dolgozóknak és a vezetők-
nek innovációval, szorgalommal és verejtékes munkával 
kellett gyorsan válaszolniuk.

A tulajdonosok, a hatóságok, a rendszerirányítás szi-
gorú kontrollja mellett is eredményes a Mátra működése. 

A Mátrai Erőmű Zrt. jelenlegi vezérigazgatójaként fo-
lyamatosan érzékelem a munkatársak pozitív hozzáállását 
a munkához, elhivatottságukat a jövő irányába. Bizton ál-
lítom, hogy az elmúlt 50 év sikerei, tapasztalatai alapján 
az új, megújuló energetika világában is meghatározóak 
maradunk.

Horváth Péter János, a Mátrai Erőmű Zrt. vezérigazgatója
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V I L L A M O S   E N E R G I A

Fél évszázada termel villamos energiát 
hazai tüzelőanyagból a Mátrai Erőmű

 
Ludányi György
okl. gépészmérnök

A XX. század második felében a nagy energia igényű szocia-
lista ipar és a növekvő lakossági igények szükségessé tették 
az erőmű kapacitások bővítését. Hazánk energiahordozókban 
nem bővelkedik, az ország területén jelentős mennyiségben 
található, gazdaságosan kitermelhető tüzelőanyag az észak-
magyarországi lignit. Erre alapozva született meg a döntés egy 
korszerű lignittüzelésű nagyerőmű megépítéséről Visonta tér-
ségében. Ez az ismertető szeretne rövid betekintést nyújtani az 
építés kezdetétől napjainkig arról a munkáról, amely a Mátrai 
Erőművet fél évszázadon keresztül a magyar energia rendszer 
egyik meghatározó szereplőjévé tette, a kezdeti 800 MW kapa-
citását nem csak megőrizte, hanem növelte. Az erőmű külön-
böző korszakainak bemutatásával illusztrálja, hogy az iparág 
és az erőmű szakembereinek hogyan sikerült uralni az ötven 
év alatt felmerülő műszaki, gazdasági, környezetvédelmi prob-
lémákat.

*
In the second half of the 20th century large energy demand of 
the socialist industry and the increasing number of the popu-
lation required an increased capacity of the power stations. 
Hungary is poor in energy resources, on the other hand large 
quantities of lignite, − a fuel which could be exploited efficient-
ly, − to be found in the Northern part of the country. The con-
struction of a modern lignite-fired power station was therefore 
initiated. This paper would like to provide a short introduction 
to the project from the beginning of the construction to the 
50 years long operation of the Mátrai Erőmű which made it a 
significant source of the Hungarian power energy system. The 
Mátrai power station maintained and even increased its nomi-
nal capacity of 800 MW during its operation. Specific examples 
will demonstrate how the energy industry and the experts of 
the Mátrai Erőmű dealt with the technical, economic and envi-
ronmental issues arising through its operation.

* * *

1965-1973: Az építés, üzembe helyezés, átadás.
Az erőmű építése 1965-ben indult. A kor politikai berendezkedésé-
nek megfelelően, a propaganda a beruházást az országos figyelem 
középpontjába állította, „a III. és IV ötéves terv legnagyobb alkotá-
sának” minősítette. 

Az eredetileg 600 MW-ra tervezett erőmű teljesítményét későb-
bi 800 MW-ra módosították. Ez a teljesítmény 2 db 100 MW-os (I-II. 
számú) és 3 db 200 MW-os (III-IV-V. számú) blokkból tevődik össze.
1967. október 1-jén megalakult a Gyöngyösi Hőerőmű Vállalat, 
mely 1968. május 29-én a világ első űrhajósáról a Gagarin Hőerő-
mű Vállalat nevet vette fel. Politikai vezetők és magas rangú szovjet 
vendégek jelenlétében ekkor avatták fel az elmúlt ötven év politikai, 
gazdasági változásait túlélő és ma is a főporta mellett álló Gagarin 
űrhajós mellszobrát. 

Az erőmű történelmében kiemelkedő nap, 1969. június 19. Ezen a 
napon 18 óra 15 perckor a Gagarin Erőmű első, 100 MW-os blokk-
ját az országos hálózatra kapcsolták. Az utolsó, V. blokk 1972-ben 
kezdte meg a termelést. Ezzel elindult Visonta térségében a fél 
évszázada tartó, mátraaljai lignit bázison történő villamosenergia-
termelés. 

Az elkészült Gagarin Hőerőmű és a Thorez Bánya ünnepélyes át-
adása a legmagasabb rangú párt- és állami vezetők jelenlétében 
1973. május 25-én volt. A Magyar Távirati Iroda korabeli híradása 
szerint: 

1. ábra. Gagarin 50 éve áll a főbejárat mellett

2. ábra. ME Zrt. villamos energia termelése 1969-2018
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„Az ország legnagyobb erőműve összesen 800 megawatt kapaci-
tású. Az itt előállított villamos energia az ország energiaigényének 
kb. egynegyedét fedezi. A bánya és az erőmű négyezer dolgozónak 
biztosít munkaalkalmat.” 
 

A tervezés és építés során a beruházók sok akadállyal szembesül-
tek. Abban az időben Magyarországon a politikai rendszer miatt a 
korszerű technológia importja korlátozottan állt rendelkezésre. En-
nek ellenére az első 100-200 MW blokkosztályú nagyerőművet a 
hazai tervezők, energetikai gépgyártók és kivitelezők a kor európai 
színvonalán építették meg. A tervezés, építés, berendezések szál-
lítása, szerelés és üzembe helyezés közel 80%-ban magyar cégek 
munkája (1. táblázat).

Az erőmű létesítésénél számos technikai újdonságot és innovatív 
megoldást itt alkalmaztak először. Példaként ezek közül néhányat 
megemlítünk: 

● Költségtakarékos megoldás miatt itt épült hazánkban az első 
félszabadtéri széntüzelésű erőmű. Később bebizonyosodott, 
hogy a tüzelőanyag magas nedvességtartalma és koptató 

hatása miatt nem volt kedvező megoldás. (Kiporzás, téli lefa-
gyások!)

● A vízszegény környezet szükségessé tette a víztakarékos 
megoldások alkalmazását. Magyarországon itt alkalmaztak 
először 100 és 200 MW-os blokkokhoz Heller-Forgó féle 
légkondenzációs hűtőtornyokat. 

● A felületi kondenzátorral rendelkező szovjet LMZ turbinához 
a szokványos természetes huzatú nedves hűtőtorony helyett 
mesterséges szellőzésű 60 cellából álló keresztáramú hűtő-
sor lett építve.

● Újszerű megoldás volt a szárazpernye fluidizációs csator-
nákban való szállítása.

● A német EVT licensz adaptálásával a Magyar Hajó és Daru-
gyár felkészült a 620 t/h-s teljesítményű kazánok gyártására.

● Láng Gépgyár a svájci BBC licensz alapján a Gagarin Erő-
műbe szállította az első két, hazai gyártású 200 MW-os tur-
binát.

Az erőmű jó referencia helyet biztosított és számos export lehetősé-
get nyitott meg a magyar energetikai gépgyártók számára. 
 

1973-1985: Az átadástól a rekonstrukcióig
Az időszak feladata volt, hogy beüzemelés alatt megszerzett tapasz-
talatok alapján sor kerüljön a beruházási hiányosságok korrigálásá-
ra, valamint a berendezéseket a rendelkezésre álló tüzelőanyaghoz 
be kellett „hangolni”. A folyamatos működés biztosításához és a 
névleges terhelés viteléhez a legjelentősebb megoldandó feladato-
kat a következők jelentették:
Kazán: A Bánya beruházási okiratban rögzített 1450 kcal/kg, 
(6060 kJ/kg) átlag fűtőértékű szén nem tette lehetővé a szükséges 
tüzelőhő bevitelt. A kazánok a névleges teljesítmény viteléhez leg-
alább 6500-6600 kJ/kg fűtőértékű szenet igényeltek. A geológiai 
adottságok miatt a magasabb fűtőértékű szén nagyobb szelektálást 
igényelt volna a bányától. Különálló vállalatokként a bánya első-
sorban mennyiségi teljesítésben volt érdekelt, míg az erőműnek a 
menetrendtartáshoz jobb fűtőértékű szénre volt igénye. Az erőmű 
technológiában a gyors és nagymértékű fűtőérték ingadozása is 
időként zavart okozott. A fűtőérték ingadozást különböző széntéri 

3. ábra. Az erőmű avatás díszvendégei 1973

4. ábra. V. blokkhoz épülő hűtőtorony

 

Az erőmű berendezések adatai átadáskor
FŐ 
BERENDEZÉSEK I-II. blokk III. blokk IV-V. blokk

Kazán
Gyártó cég: Magyar Hajó 

és Darugyár
Magyar Hajó 
és Darugyár

Magyar Hajó 
és Darugyár

Teljesítmény: 320 t/h 620 t/h 620 t/h

Gőzparaméterek:
Nyomás: 133/30 bar 133/26 bar 163/33 bar

Hőmérséklet: 540/540 °C 570/570 °C 540/540 °C

Turbina
Gyártó cég: Láng 

Gépgyár
LMZ 

Leningrád
BBC-Láng

Teljesítmény: 100 MW 200 MW 200 MW

Hűtőrendszer Heller-Forgó 
száraz

Vízfilmes 
keresztáramú 

nedves

Heller-Forgó 
száraz

Kondenzátor keverő felületi keverő

1. táblázat. Mátrai Erőmű átadásakor érvényes jellemzői
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keveréssel, homogenizálással próbálták kivédeni, de erre az idő-
szakra volt jellemző a kényszerű, nagymértékű olajfelhasználás.  
A problémák uralására az erőmű szakemberei a következő megol-
dásokat fejlesztették ki: 

• Malom ellenállás csökkentése légszér átalakítással, őrle-
ménydurvítás, ami a tűz stabilitását segítette. 

• Malom verőkerék átmérő növelés 100 mm-el, ezzel a bevihe-
tő tüzelőanyag mennyiségét növelték.

• Verőkerék kopásvédelem keményfém felrakó hegesztéssel, 
forgórész csere ciklus idejének növelése.

• A 3-as kazán üzembiztonságát növelte az eredetileg  
570 °C frissgőz hőmérséklet 540 °C-ra mérséklése. Ez le-
hetővé tette a könnyen vetemedő, sérülékeny ausztenites 
anyagú túlhevítők helyett a többi blokk túlhevítőinél is alkal-
mazott csőanyag használatát.

Az elvégzett átalakításokkal sokat javult a kazánok rendelkezésre 
állása. Az olajhő bevitel jelentősen csökkent, később stacioner álla-
potban teljesen elhagyhatóvá vált. 

A Bükkábrányi bánya megnyitásáig gyakran előfordult, hogy a 
Thorez bánya termelési lehetősége elmaradt az erőmű tüzelőanyag 
igényeitől.  Központi utasításra a mélyművelésű barnaszénbányák 
felhalmozódott készleteit és az állami TÜZÉP telepekről a lakosság 
számára már használhatatlan szénport tüzelőanyag pótlásként a 
Gagarin Erőműbe irányították. Kis részarányban a lignithez való be-
keverés nem jelentett tüzeléstechnikai nehézséget. Később, amikor 
nagyobb mennyiség eltüzelése vált szükségessé, az egyik blokkot 
át kellet állítani tisztán barnaszéntüzelésre. A 6000-7000 kJ/kg fűtő-
értékű, 22-25% hamutartalmú és 50% körüli nedvességtartalmú lig-
nittüzelésre tervezett kazánokban a 10000-12000 kJ/kg fűtőértékű, 
40% körüli hamutartalmú és legfeljebb 20% nedvességtartalmú ke-
ménybarnaszén önmagában való eltüzelése sok fejtörést okozott és 
átgondolt intézkedéseket követelt az erőmű műszaki kollektívájától. 
Talán műszaki érdekességként megemlíthető az egyik szokatlan 
beavatkozás. A szénőrlő malmokba a barnaszén alacsony nedves-
ségtartalmának pótlására folyamatos vízbeporlasztás történt, ezzel 
helyreállítva a kazán működéséhez kívánatos füstgázmennyiséget.
Hűtőrendszer: Teljesítmény kiesést és üzemzavarforrást jelentet-
tek a hűtőrendszerek hiányosságai, amikre az erőmű szakemberei 
a szállítókkal együtt kerestek megoldásokat:

• Nyári kánikulai napokon a száraz hűtőtornyoknál fellépő hű-
tési hiány kompenzálására speciális kialakítású permetező 
rendszer segítségével, sótalan vízzel nedvesítették a felüle-
tet. A tisztított víz nem okoz az apró bordákon lerakódásokat. 
A kiegészítés bevált, a mai napig is használatos eljárássá 
vált.

• Az eredeti kivitelben a hűtődelták légtelenítését nagyszámú, 
mechanikus kialakítás úszós légtelenítő végezte.  Egy-egy 
úszó felakadása télen vízfolyást vagy elégtelen légtelenítés 
miatt az adott hűtőelemben az áramlás leállását okozta, ami 
a hűtőoszlopok elfagyásához vezetett. 

• A mechanikus légtelenítőket a mozgó alkatrészt nem tartal-
mazó állványcsöves légtelenítéssel váltották ki. Így az üzem-
biztonság a Heller hűtőtornyoknál jelentősen nőtt.

• A keresztáramú hűtőrendszeren a vízfilmesítés üvegtáblá-
kon történt. Téli jegesedés miatt a gyakori üvegtörés jelentős 
karbantartási ráfordítást igényelt. Megoldásnak bizonyult az 
üvegtáblák helyett műanyag betétek alkalmazása, továbbá 
a mesterséges szellőzést biztosító, fémből készült lapátok 
szintetikus anyagból készült korszerűbb ventilátor lapátokkal 

lettek kiváltva. A szellőző kürtők közepén, nedves–párás kör-
nyezetben dolgozó villanymotorok könnyen meghibásodtak. 
Helyi fejlesztés eredményeként a villanymotorok a kürtőkön 
kívülre kerültek és kardán tengellyel történik a ventilátorok 
meghajtása.

Salak-pernye kiszállítás: Az eredeti kiépítésű technológia szerint 
az elektrofilterek által leválasztott szállópernyét fluidizációs csa-
tornákkal a nagy tárolókapacitású pernyehombárba szállították. 
Az itt összegyűlt pernyét nedvesítő csigákkal földnedves állapotba 
hozták, ezt követően kiszállító szalagra került. A kisebb mennyisé-
get jelentő rostélysalak törés után vízzel keverve zagy formájában 
szivattyúkkal a salakvíztelenítő állomásra lett szállítva. Itt vákuu-
mos dobszűrőkkel víztelenítették és a pernye kiszállító szalagra 
adagolták. Ez a szalag az összekevert égésterméket néhány kilo-
méteres út megtétele után a bánya meddőző szalag rendszerére 
hordta, majd a meddő leszóró gépek több tíz méter magasból a 
bánya meddővel együtt a bányagödörbe helyezték. A hosszú ki-
szállítási útvonal, a magasból való leszórás a pernye kiszáradását 
és porzását okozta. Az összekapcsolt bánya-erőmű technológiák 
miatt fellépő időszakos zavarok, valamint a pernye porzása miatti 
légszennyezés új salak-pernye eltávolítási módot kialakítását tették 
szükségessé.

A szállító szalagos kiszállítást a hidraulikus szállítás váltotta 
ki. A salak és pernyeszállítás egyesítve, a kazán alól a szárma-
zó salakzagyhoz lett hozzákeverve a száraz pernye úgynevezett 
hidromix keverőkben. Megfelelő hígítás után szivattyúzással került 
a zagyterekre. A leszikkasztás követően keletkezet csurgalék vizet 
a technológiában ismét felhasználták. A viszonylag egyszerű eljárás 
több mint húsz évig zavartalanul működött.

Az erőműnek ezt a korszakát a mindenáron termelés kényszere 
jellemezte. Ez a mérnököktől időnként olyan megoldások keresését 
követelte meg, amit ma már „barkácsolásnak” minősíthetnénk, de 
ennek ellenére sok ötletesség és a szakma alapos ismerete hú-
zódik meg mögötte. Egyik ilyen eset volt a II. számú turbina 1977-
es üzemzavara. Az ütemezett egy hónapos karbantartáson álló 
turbinánál az ellenőrzéskor a középnyomású turbina forgórész la-
pátvégein besúrolásra utaló súlyos sérüléseket tapasztaltak. Mivel 
belapátozott tartalék forgórész nem állt rendelkezésre a javítás vár-
ható időtartama több hónapra volt tehető. Szerencsére a Bánhidai 
Erőmű 100 MW-os turbinájához volt egy lapátok nélküli tartalék 
középnyomású tengely. Az állás idő alatt a középnyomású forgó-
rész helyére „vendégtengelyként” ez a lapátok nélküli tengely került.  
A turbinát a szükséges fojtásokkal, hűtésekkel kiegészítve, a blokk 
a tervezett határidőre ismét üzembe került. Igaz, hogy fél terhelés-

 

5. ábra. Keresztáramú hűtősor részlet
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sel, rossz hatásfokkal, de addig is termelhetett, míg az eredeti for-
górész elkészült. 

Egy másik, hasonló eset szintén jól példázza a hétköznapok ki-
hívásaira adott okos válaszokat. Ugyancsak az egyik 100 MW-os 
blokknál kábeltűz miatt a kazán segédberendezéseit ellátó kábel-
alagútban a nagyfeszültségű kábelek elégtek. Külső szakemberek 
a helyreállítás időigényét két hónapra becsülték. A bányában a bá-
nyagépek betáplálásra használt repülőkábeles megtáplálásokkal 
valamennyi berendezés áramellátását néhány nap alatt sikerült 
biztosítani és a blokk a végleges helyreállításig folyamatosan üze-
melhetett. 

1986-2003: Rekonstrukciótól a retrofit befejezéséig
Rekonstrukció: 1986-ra az erőmű a tervezett élettartama felénél 
járt. A megelőző másfél évtized tüzelőanyag ellátási zavarai, az 
erőltetett üzemmenet különösen a 620 t/h-s kazánoknál éreztették 
hatásukat. A meleglemez burkolatú tűztéri csőfalak a bandázskap-
csolatai a pulzáció következtében egyre inkább kifáradtak, gya-
korivá vált a forrcső szakadás, kopásos csőlyukadás. A szénpor 
vezetékek és pernye rendszeri kopások miatt megnövekedett por-
kibocsátásokat a környezet egyre nehezebben viselte el. Az erőmű 
megérett a nagyrekonstrukcióra. 

1986-1992 között lett elvégezve a nagy rekonstrukciós program, 
amely megalapozta a későbbi élettartam-növelő beruházásokat is.

A rekonstrukció keretében a 3 db 200 MW-os blokknál felújítás-
ra, illetve cserére kerültek a fő- és segédberendezések. A kazáno-
kat korszerűbb, membránfalas gőzkazánokra cserélték. A régi NDK 
gyártmányú ELEX pernyeleválasztók LURGI típusú filterekkel lettek 
kiváltva. 

Felújításra kerültek a gőzturbinák, generátorok, transzformáto-
rok, hűtőrendszerek valamint a szállítórendszer egy része, továbbá 
jelentős irányítástechnikai korszerűsítés valósult meg. A rekonstruk-
ció eredményeként a 200 MW-os blokkok teljesítménye 212 MW-ra 
növekedett.
Privatizáció, tulajdonos váltás: Időközben hazánkban lezajlott a 
politikai rendszerváltás. A rendszerváltást követően az erőmű 1992. 
január 1-től részvénytársasági formában működik tovább, neve: 
Mátrai Erőmű Részvénytársaságra változott.

A Társaság életét alapvetően meghatározó esemény az 1993. 
április 1-jétől végrehajtott, a Mátraaljai Szénbányák 
és a Mátrai Erőmű közötti szervezeti integráció. A 
két cég egyesülése által létrejött vertikum neve: Mát-
rai Erőmű Részvénytársaság, amely akkor Magyar-
ország 10 legnagyobb gazdálkodó egysége közé 
tartozott.

A 30 évvel korábban elmulasztott intézkedés be-
vezetésével megszűnt „két vállalat-két végtermék” 
szemléletből fakadó vállalatok közötti érdekellentét, 
hiszen az alapvető cél az egyesült társaság számá-
ra a lignitből történő gazdaságos villamosenergia- 
termelés. A külfejtéstől a villamosenergia-hálózatra 
adásáig lehetővé vált egy sor folyamat műszaki, 
gazdasági optimalizálása. 

Az 1995-ös villamosenergia-ipari privatizációt 
követően a Mátrai Erőmű Zrt. részvényeinek többsé-
gi hányada a német RWE és EnBW konzorcium tu-
lajdonába került. A nagyobb tulajdoni hányaddal ren-
delkező RWE a németországi Ruhr vidéken több, a 
mi lignitünkhöz hasonló tüzelőanyaggal működtetett 

korszerű erőművel rendelkezett. Az ott folyó fejlesztő munka ered-
ményei a Mátrai Erőmű számára is elérhetővé váltak. Rendszeres-
sé váltak a szakmai látogatások, a vállalati hierarchia szintjein köz-
vetlen munkakapcsolatok alakultak ki a kollégák között.

A német és magyar szakmai kultúra ötvözése lendületet adott a 
társaság további fejlődésének.

A vevők deklarált szándéka volt, hogy Magyarországon, hosszú 
távon hazai tüzelőanyagra alapozott kedvező költségű és a hatá-
lyos környezetvédelmi előírásoknak eleget tevő villamosenergia 
termelést fejlessze. 
További működés megalapozása, retrofit: A korábban elvégzett 
rekonstrukció eredményeként a 3 db 200 MW-os blokk jó műszaki 
állapota, valamint a térségben található jelentős mennyiségű tüze-
lőanyag vagyon lehetőséget adott arra, hogy az eredetileg tervezett 
élettartama vége felé járó erőmű működését, retrofit elvégzésével 
meghosszabbítsák. A felújítással a blokkok teljesítménye nőtt és az 
éves karbantartási ciklusokkal szemben 2-3 éves karbantartási cik-
lusok kerültek bevezetésre.

Nem sokkal rendszerváltást követően hazánkban is új levegő-
tisztaság-védelmi törvény lépett életbe, amely a szigorú légszeny-
nyezőanyag-kibocsátási normák érvényesítésére moratóriumot 
adott. A további működés feltételévé vált az elengedhetetlen kör-
nyezetvédelmi beruházások megvalósítása.

A hígzagyos salak-pernye kiszállítási technológiát túlhaladta az 
idő, mivel a leszikkadt zagytér szeles időben való porzása a környe-
zet porterhelését növelte. Továbbá a nagy vízfelesleggel (3-5 rész 
víz, 1 rész szilárd anyag) szállított zagyból a többször felhasznált 
retúrvíz szivattyúzása energiaigényes művelet volt. Elsősorban kör-
nyezetvédelmi megfontolásokból a Mátrai Erőmű 1999-től bevezet-
te a sűrűzagyos technológiát. A sűrűzagy a tüzelési maradékok és 
víz 3:1 arányú intenzív bekeverése útján állítható elő és nyomás 
alatti csővezetéken szállítható a lerakóra. A lerakott pépes sűrűzagy 
néhány nap alatt a pernyéből kioldódó anyagok közötti kémiai folya-
mat révén átalakul, szilárd halmazállapotú pernyekővé válik. A sű-
rűzagy depónia felülete nem porzik, elszivárgó víz hiányában pedig 
a felszín alatti vizek nem szennyeződnek. Ez a technológia 1999-
től üzemel. A beruházásnak környezetvédelmi jelentősége mellett 
gazdasági előnye a kis vízigény és vízforgalom, illetve a deponált 
anyag nagyobb térfogatsűrűsége miatt előálló kisebb depóniaigény.

7. ábra. Salak-pernye rendszer, sűrűzagyos kiszállítás
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A tüzelőanyag minőségéből (1,2-1,8% kéntartalom) és a termelés 
volumenéből eredően a Mátrai Erőmű jelentős kéndioxid-kibocsá-
tó volt. Többéves előkészítő munka után 1998-ban megkezdődött 
a füstgáz kéntelenítő berendezés építése. A kiválasztott eljárás a 
legnagyobb referenciával rendelkező nedves mészköves technoló-
gián alapszik. Nyolc ajánlattevő közül a szállítás és építés jogát a 
Deutsche Babcock Anlagen cég nyerte el. Mivel hazánkban nem 
volt tapasztalat a kéntelenítő létesítéssel kapcsolatban, a megvaló-
sítás során az építés felügyeletében az anyavállalati szakemberek 
segítettek. 

Az optimalizálás eredményeként a következő megoldásokat al-
kalmazták: 

• A kéntelenítő a 3×212 MW-os blokk füstgázának tisztítására 
lett tervezve. 

• A három blokkot 2 db abszorber szolgálja ki. Az abszorberek 
úgy lettek méretezve, hogy az egyik esetleges üzemzavara 
esetén, a másik abszorber túlterhelt üzemmódban két blokk 
füstgáz tisztítását el tudja végezni.

• Világviszonylatban egyedülálló módon az abszorberek a IV. 
és V. blokk hűtőtornyainak közepén lettek felállítva. A hely-
takarékosság mellet a megoldás azzal az előnnyel is járt, 
hogy a virtuális kéménymagasság megnőtt. A hűtőtoronyból 
felszálló meleg levegő magával ragadja a tisztított füstgázt 
és magasabb légrétegekbe szállítja 

• A füstgáz vezetékek nem a hűtőtorony betonköpeny áttöré-
sével, hanem hűtőelemek zónájában lett bevezetve.

• A mészkő szállítása a mintegy 60 km-re levő Eger-Felnémet 
mészkőbányából történik porrá őrölt állapotban, vasúti tar-
tálykocsikban.

• A keletkező gipsz értékesítésére vasúti és közúti szállítással 
is van lehetőség, de a sűrűzagyba bekeveréssel a depóniára 
is kivihető. Hasznosítására az erőmű ipari parkjába két vál-
lalkozás is települt (RIGIPSZ, BAUMIT).

A kéntelenítő ünnepélyes átadása 2000. november 6-án Orbán Vik-
tor miniszterelnök jelenlétében történt.
 

A későbbi üzemeltetés igazolta az abszorberek hűtőtoronyba tele-
pítésének helyességét. A szállító DBA véleménye és a nemzetközi 
tapasztalatok is 8-10 évre prognosztizálták az abszorberek gumi 
bélésének élettartamát. Hűtőtornyokban uralkodó kedvező klíma-
viszonyok miatt csak jóval később vált szükségessé a gumibélés 
részleges cseréje.

Kihasználva az abszorberek 120% teljesítményre méretezé-
sét, az erőmű szakembereinek ötlete alapján további leválasztási 
teljesítménynövelő intézkedések bevezetésével megteremtődött a 
lehetősége az I-II. blokknak is a kéntelenítőre kapcsolására, ezzel a 
végleges leállításukat további évekkel ki lehetett tolni.

A kivitelezésre ismét a Deutsche Babcock Anlagen kapott meg-
bízást. A projekt 60-70%-os készültségi szintjénél a DBA csődöt 
jelentett, az alvállalkozóit nem tudta tovább fizetni. A Mátrai Erőmű 
mindig csak a teljesítésnek megfelelő részösszeget utalt a fővállal-
kozónak, így a ki nem fizetett összegből az alvállalkozókkal egyedi 
szerződéseket kötve, saját projektirányítással határidőre sikeresen 
befejezte a beruházást. 2003-tól valamennyi blokk füstgáztisztítás-
sal üzemel.
 

A berendezések 95-97%-os hatásfokkal biztosítják a füstgázból 
a kéndioxid leválasztást. A nedves eljárásnak köszönhetően az 
elektrofilterek után még a füstgázban maradó, határérték alatti por-
tartalom is tovább csökken a kimosódás következtében. A keletke-
zett nagy tisztaságú gipsz ipari felhasználásra alkalmas.

A beruházásokhoz kapcsolódva meg kell említeni, hogy a né-
met anyavállalatok a bánya-erőmű komplexum tulajdonjogáért a 
Magyar Államnak kifizetett vételár befektetésen felül a költségigé-
nyes nagyobb fejlesztésekhez újabb tőkét nem hoztak. Ezek költ-
ségeit a Társaság termelte ki. Az anyavállalati szakembereknek a 
bányánál és erőműnél végzett mérnökszolgálati költségeit ugyan-
csak a Mátrai Erőmű finanszírozta. Ezek mellett a tulajdonosoknak 
rendszeresen fizetett osztalék a Mátrai Erőmű egészséges profit-
termelő képességét mutatta.

2003-tól: Igazodás az új század kihívásaihoz
Az üvegház hatású gázok kibocsátását szabályozó CO2 kvóta rend-
szer 2006-tól hazánkban is bevezetésre került, az új helyzethez a 
széntüzelésű erőműveknek is alkalmazkodni kellett. A Társaság jöve-
delemtermelő képességének megőrzése érdekében előtérbe került a 
lignit tüzelőanyaggal „CO2 semleges” tüzelőanyag együttégetése. A 
jelentősebb átalakítást nem igénylő egyszerű, bekeveréssel, a kiegé-
szítő tüzelőanyag minőségétől függően legalább 10% lignit kiváltható.8. ábra. Kéndioxid leválasztó abszorber a hűtőtorony közepén

9. ábra. A füstgáz kéntelenítés segédrendszerei
1. Nyers füstgáz vezetékek, 2. Mészkőpor lefejtés és tároló siló, 

3. Gipsz víztelenítés és gipszraktár, 4. Gipsz vasúti és közúti kiszállítás

1 2

4

3
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Napjainkig a legnagyobb mennyiségben felhasznált megújuló tü-
zelőanyag fajták: mező- és erdőgazdasági eredetű biomassza, 
szelektált kommunális hulladék és tüzelésre előkészített szennyvíz 
iszap.

Az erőmű környezetében kialakított ipari parkba települő vállalko-
zásokkal a kölcsönös előnyök alapján való együttműködés alakult 
ki. Az Erőmű villamos energiát, gőzt, ipari vizet, gipszet szolgáltat, 
a vállalkozásoktól átveszi a feldolgozott eltüzelhető biológiai ala-
pú maradékokat. A betelepült jelentősebb termelő vállalkozások: 
Viresol, Rigips, Baumit, Zöldolaj, és még néhány kisebb termelési 
értéket előállító vagy szolgáltatást nyújtó vállalkozás. 

Az alkalmazkodás részeként 2006-ban újabb teljesítmény-
bővítő és a szabályozhatóságot javító beruházás indult. Az RWE 
Weissweiler-i erőművében alkalmazott megoldást átvéve a IV-V. 
blokkhoz egy-egy 33 MW-os Hitachi gyártmányú előtét gázturbina 
lett beépítve. A gázturbinához kapcsolt generátor gyors indítással 
nyílt ciklusú üzemmódban önálló egységként képes villamos ener-
giát termelni. A szenes blokkhoz kapcsolva a gázturbinából kilépő 
füstgáz hője egy hőcserélő segítségével a IV. és V. számú blokkok-
nál tápvíz fűtésére hasznosítható, ezzel kiváltva a megcsapolásos 
tápvíz előmelegítést. Gázturbinával kapcsolt üzemben a blokkok 
teljesítménye 232 MW-ra növekedett. A beruházás 2007-től került 
üzembe.

A CO2 kibocsátás csökkentésének hatékony eszköze lehet az 
energiatermelés hatásfokának javítása. 2008-ban az MVM és a 
Mátrai Erőmű megállapodtak egy új, 500 MW osztályú blokk barna-
mezős beruházásában Mátrai Erőmű telephelyen, amely kiválthatta 

volna a régi blokkok egy részét. A blokk megépítésére és üzemel-
tetésére közös projekt társaság alakult 75% MVM és 25% Mátrai 
Erőmű tulajdoni hányaddal. 

Az új blokk tervezett paraméterei:
• Nettó hatásfok 43%
• Szénpor vagy fluid tüzelés
• Másodlagos tüzelőanyag 10% biomassza
• 40-100% közötti teljesítmény tartomány 
• Tervezett üzemidő: 40 év
• Hálózati csatlakozás 400 kV-os távvezetékre
• A blokkhoz CO2 leválasztó utólag csatlakoztatható
• Próbaüzem kezdet: 2014

Ajánlatok alapján a várható végső ár 2010-es szinten 1 milliárd euró 
összegben volt prognosztizálható. Az előkészítő munka a legjobb 
ajánlatot adó két ajánlattevővel a szerződés aláírását megelőző 
egyeztető tárgyalásig jutott. 2010 októberében az MVM a megválto-
zott körülmények miatt visszalépett a megvalósítástól.

2010-re az évtizedekig használt Őzse-völgyi zagytér megtelt. 
A mintegy 30 hektáros fennsík rekultivációja és mezőgazdasági 
hasznosítása helyett észszerű megoldásként adódott a Társaság 
profiljába vágó energetikai hasznosítási lehetőség, a területen 
fotovoltaikus erőmű létesítése. A 72480 darab 255 W teljesítményű 
polikristály napelemből álló 16 MW-os erőmű 2016 óta működik.
 

Az 1970-es évek elején a 800 MW teljesítménnyel induló erőmű a 
folytonos változásokat követve nem csak megőrizte, hanem a nap-
erőmű belépésével 2016-ra 966 MW-ra növelte teljesítményét. 

11. ábra. ME Zrt. Nem foszilis tüzelőanyag felhasználás részaránya 

12. ábra. ME Zrt. Napenergia alapú villamosenergia-termelése

10. ábra. ME ZRT biomassza alapú villamosenergia-termelése

13. ábra. Erőmű látképe, háttérben a felhagyott zagytéren 
létesült naperőmű
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A német tulajdonosok 2018-ban eladták tulajdoni hányadukat. Ez-
zel a Mátrai Erőmű teljes mértékben ismét magyar tulajdonba került.

A Mátra a termelő kapacitásait, a környezet- és levegőtiszta-
ság védelmi berendezéseit folyamatosan megújította, a kor aktuális 
technikai színvonalának megfelelően. Termelő kapacitásait a min-
denkori villamosenergia-igényeknek megfelelően, magas színvona-
lon üzemben tartotta, illetve fejlesztette. 

Így került sor a rekonstrukcióra, sűrűzagy és kéntelenítő beruházás-
ra, a gázturbinás fejlesztésre, az első magyarországi fotovoltaikus 
nagyerőmű létrehozására majd pedig idén a bükkábrányi bányahá-
nyó tetején Magyarország jelenlegi legnagyobb kapacitású naperő-
művének a megépítésére. 

Ismert azonban, hogy a meglévő termelő kapacitások műszaki 
élettartama a húszas évek végéig a harmincas évek elejéig teszi 
lehetővé azok üzemben tartását, a bánya stratégiához is illesztet-
ten. A Mátra ugyanakkor energiatermelő képességét fent kívánja 
tartani, a mindenkori rendszer igényeknek megfelelően. A jövőben 
várható nukleáris kapacitások fenntartása illetve bővítése, valamint 
a fotovoltaikus erőművi kapacitások 3-4000 vagy akár 6000 Mega-
wattra történő növelése esetén a magyar villamosenergia-rendszer-
ben nagy szükség van rugalmas és alacsony széndioxid kibocsátá-
sú termelő egységek létrehozására.

A Mátra a fejlesztései kidolgozása során mindig maximálisan 
figyelembe vette a lehetőségeit: a két nap erőművi blokk a felha-
gyott zagytérre, illetve a bánya hányó felületre helyezte el. A 2007-
es gázturbina beruházáskor a telephely közvetlen összeköttetésbe 
került az országos Testvériség gázvezetékkel. A gázvezeték kapaci-
tása egy 450-500 megawattos gázturbina kiszolgálását is lehetővé 
teszi. Erre alapozottan a kezdődött meg az 500 Megawattos kombi-
nált ciklusú gázturbinás project kidolgozása. 

A meglévő lignites egységekben biomasszát és szelektált ház-
tartási hulladékot is tüzelnek. Az éves mennyiség megközelítette, 
sőt meg is haladta a 400 ezer tonnát. Az évtized vége felé a csök-
kenő kapacitások azonban ezt az alternatív tüzelőanyag mennyisé-
get már nem tudják fogadni, ezért ezen mennyiségek átirányításra 
kerülhetnek egy erre a célra tervezett, dedikált 31,5 MW-os RDF és 
biomassza tüzelésű egységbe.

A közel egy évtizedig még biztosan folytatott bányászkodás 
során még jelentős meddőhányó felületeket hagy maga után a 
Társaság, amelyet részben rekultivál, részben pedig fotovoltaikus 
naperőmű egységek létesítésére készít elő, amely elérheti a 200 
MW-ot is. A mezőgazdasági célokra nem, vagy kevéssé jól haszno-
síthatók területek ideálisak naperőművek létesítésére, ahogyan azt 
már a meglévők két projektnél is bebizonyosodott. A naperőművek 
természetesen nem a mindenkori rendszer igényeknek megfelelő 
energiát állítanak elő, ezért is tervezik naperőmű egységek mellé 
az energiatárolók létesítését is. Ezekkel a fejlesztésekkel a Mátra 
a jövő villamosenergia-termelési kapacitásait fogja felépíteni, ame-
lyek részben megújuló alapon, részben pedig alacsony széndioxid 
kibocsátás mellett látják el továbbra is az országot − és különösen 
Kelet-Magyarországot − villamos energiával.

Az Erőmű fél évszázadának működését áttekintve az a követ-
keztetés vonható le, hogy a „talpon maradás” a folyamatos változá-
sokon keresztül valósult meg. Azt, hogy milyen irányba folytatódik 
a következő évtizedek villamosenergia-termelése, ma még nehéz 
prognosztizálni. Két dolog azonban biztos, a változásokhoz való al-
kalmazkodás fokozottabb követelmény lesz az erőmű további életé-
ben. A másik biztos alap, az Északi középhegység lábánál található 
közel egy milliárd tonna lignitvagyon. Amennyiben a tudomány eljut 
a gazdaságosan működtethető tisztaszenes, CO2 mentes erőmű 
technológia kifejlesztéséhez, a Mátrai Erőmű számára a tüzelő-
anyag biztosítva lesz. Befejezésül álljon itt egy erőmű látkép és egy 
idézet Charles Darvintól: 

Blokkszám I. II. III. IV. V. Gázturbina Gázturbina Naperőmű Összesen
Teljesítmény, MW 100 100 220 232x 232x 33 33 16 966

Energiahordozó lignit, 
biomassza

lignit, 
biomassza

lignit, 
biomassza

lignit, 
biomassza

lignit, 
biomassza földgáz földgáz napenergia

2. táblázat

15. ábra. Épülő bükkábrányi naperőmű

14. ábra. ME Zrt. Kapacitásánal átlagos kihasználása 1969-2018
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V I L L A M O S   E N E R G I A

Ötven éve látjuk el lignittel a visontai erőművet 
          Breuer János
              bányaművelőmérnök, ny. bányászati igazgató 

A cikk azokat a legfontosabb tényezőket, hatásokat mutatja 
be melyek a tüzelőanyag ellátáson keresztül mind gazdasági, 
mind műszaki vonatkozásban a legnagyobb hatással voltak az 
50 éves jubileumához érkezett visontai lignitbázisú villamos-
energia-termelés eredményességére.

*
The article presents the most important factors and influenc-
es from an economic and technical point of view that had the 
greatest effects on the electricity production efficiency of the 
lignite-based Visonta power plant approaching its 50th anni-
versary.

* * *

Fél évszázada 1969. június 19-én indult a sok szempontból újdon-
ságnak számító lignitbázisú villamosenergia-termelés Visontán.

Újdonságnak számított hazai viszonyok között a korábban is 
szénbázison működő erőművekhez viszonyított nagy erőmű kapa-
citás, az erőműi blokkok nagy 100 és 200 MW-os egység teljesít-
ménye, a térségi vízhiány miatt alkalmazott „száraz”, Heller-Forgó 
féle hűtési rendszer, a Magyarországon termelt szénféleségek kö-
zött a legalacsonyabb fűtőértékű és rendkívüli inhomogenitású lig-
nit elégetésére alkalmas kazánok és nem utolsósorban a magyar 
bányászatban mindmáig egyedülálló, speciális nagyteljesítményű 
marótárcsás és merítéklétrás kotrógépekkel, hányóképző gépekkel, 
szalagos szállítási rendszerekkel tervezett és megvalósított, kül-
fejtési technológián alapuló nagy termelő kapacitású bánya, noha 
mind a lignit eltüzelésével, mind a nagygépes külfejtési technoló-
giával kapcsolatban voltak tapasztalatok a Lőrinci Erőműben és az 
Ecsédi Külfejtésben, de sokkal kisebb szén volumen mellett.

A tüzelőanyag kitermelés és felhasználás ebből az ötven évből 
huszonnégy évig külön, 26 évig egy szervezeti egységben történt 
és történik ma is.

A bányászat és villamosenergia-termelés kapcsolata
A két szakmai kultúra kapcsolatának és egymásra utaltságának jel-
képe és tartalmi hordozója a lignitet a bányából az erőműbe átszál-
lító szalagpálya volt függetlenül attól, hogy az egész termelési fo-
lyamat egy szervezeti egységben, vagy szervezetileg elkülönülten 
történt. A lignitbázisú villamosenergia-termelés hosszú távú sikeres 
fenntartása azon múlt, hogy a lignit nagyon széles sávban, állandó-
an változó minőségű paraméterei mellett az adott geológiai feltéte-
lek között a két szakember gárda képes-e a költségeket olyan szin-
ten tartani, hogy a termelt villamos energia versenyképes, eladható 
legyen. Mint látni fogjuk egy külső okra visszavezethető viszonylag 
rövid időszakot leszámítva ez teljesült is.

Azokkal a kollégákkal, akik a kezdetektől, vagy csaknem a kez-
detektől akár több évtizedig részesei voltak ennek az ötven évnek 
arról beszélgetve, hogy mik voltak a legfőbb jellemzői a lignit kiter-
melésének néhány dologban azonos válaszokat adtak. A legfőbb 
jellemző az a szénbányászatot ezekben az években terhelő prob-
lémákon túl azok a legtöbbször kormányzati döntések formájában 
megjelenő külső tényezők, kényszerek, melyek a bányaművelésben 

olyan változtatási kényszereket hoztak és a geológiai viszonyokat 
tekintve rosszabb körülményeket jelentettek, melyekhez való alkal-
mazkodás újra és újra nehéz feladatokat jelentett a szakember gár-
dának. A másik tényező az erőmű igényeihez igazodó mennyiségi 
és még inkább a minőségi termelés folyamatos biztosítása, a har-
madik az időjárási viszonyok kihívásai és az azokra adott válaszok.
Általános vélemény szerint az elmúlt fél évszázad egyik legfonto-
sabb jellemzője egyszer s mint az itt dolgozó szakemberek számára 
a legnagyobb kihívások egyike a változtatások szinte folyamatos 
kényszere volt. Ezek a jellemzően külső kényszerek a leművelhető 
bányamezőkre és mező részekre a termelés volumenére és a minő-
ségi paraméterekre egyaránt vonatkoztak és hatottak a kitermelt lig-
nit önköltségére is, hiszen a bányaművelés jellemzően a rosszabb, 
magasabb letakarítási arányú területek felé tolódott. Az eredetileg 
egybányás művelési koncepció helyett két, sőt hárombányás műve-
lés következett be, aminek eredményeként a művelés a tervezettnél 
távolabb került az erőműtől, kilométerekkel nőtt a beszállító sza-
lagpálya hossza a bányabeli szénszállító rendszerek száma pedig 
minimum megduplázódott.

A bánya létrehozása
Az állami nagy beruházásként megvalósult erőmű és a tüzelőanya-
got biztosító célbánya története az 1950-es évek második felében 
kezdődött a korábbi kutatások során feltárt lignitvagyon ismere-
tében. Az első tanulmányok, majd tervek egy 250 MW kapacitá-
sú erőmű telepítésére és tüzelőanyag biztosítására vonatkoztak.  
A tervek 1959-60-ban készültek. Az erőművet kiszolgáló külfejtéses 
bánya terve az Abasár és Visonta közötti, a Visonta község alatti és 
a későbbi K-i Bánya É-i részén található kedvező takarási arányú 
lignitvagyon kitermelését tartalmazta. (1. ábra)
 

Az 1963. december 29-i Műszaki Tanácsi határozat alapján 1964. 
márciusára elkészült a már 600 MW kapacitásúra tervezett erőmű 
400 MW kapacitású részének visontai lignittel történő ellátására 
vonatkozó beruházási program, amely azt is tartalmazta, hogy a 

1. ábra. A külfejtéses bánya terve
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további 200 MW kapacitású részt délnógrádi barnaszén beszállítás-
sal kell számításba venni. A terv a visontai lignit beszállítást 4,2M t/
év mennyiségben határozta meg.

A Műszaki Tanács határozata alapján 1965. végére el kell ké-
szíteni a már 600 MW kapacitásúra tervezett erőmű teljes tüzelő-
anyag igényének visontai lignittel történő biztosítására vonatkozó 
beruházási programot, amihez a térségben időközben is folyó lig-
nitkutatás eredményei szolgáltattak alapot (Visonta II. és Tódebrő 
kutatási területek). 

A beruházási program termelési tervszámai:
• Az erőmű 30 éves teljes élettartamának lignit igénye: 186M t
• Éves átlag igény: 5,98M t
• A csúcs időszak – 1971-81 között – éves igénye: 7,2M t/év
• Letakarítási arány: 5,9 m3/t

Ez a beruházási program és bányaművelési terv is tartalmazta a 
Visonta község alatti lignitvagyon kitermelését és a korábbi progra-
moktól eltérően a lignitigény növekedése miatt Detk község É-i ré-
szének és az időközben megépült, az erőmű-bánya nagyberuházás 
építését, anyag és alkatrész beszállítását, valamint a korábbi tervek 
alapján a nógrádi barnaszén beszállítását szolgáló, a Budapest – 
Miskolc vasúti fővonalból Nagyút állomásnál kiágazó iparvágány 
egy szakaszának áthelyezése után szabaddá vált terület elfejtését. 
(2. ábra)
 

Még ez a beruházási program is egy nyitóárkos, egybányás műve-
lést tartalmazott az előző programokkal megegyezően.

A beruházási programot jóváhagyó engedély okmány 1967. má-
jus 31-én került kiadásra.

A Gazdasági Bizottság 10131/1969 számú 1969. május 20-án 
kiadott határozata tudomásul vette, hogy Visonta község nem ke-
rül áttelepítésre és utasította a nehézipari minisztert a beruházási 
program felülvizsgálatára és módosítására. Ennek jóváhagyása 
1971. január 23-án történt meg.

A GB határozat egy hónappal a széntermelés és áramtermelés 
megindulása előtt született, de a bányanyitás a vágatos víztelení-
téssel 1961 óta, a meddőletakarítás 1964 óta folyt már. Ez már a 
800 MW kapacitású erőműre vonatkozó beruházási program az új 
helyzetnek megfelelően külön bányaként tervezte a Ny-i bányame-
ző Abasár község belterülete és Visonta belterülete közötti részének 
leművelését. A Visonta alatti 25M t mind minőségét, mind takarási 
arányát tekintve kiváló paraméterekkel rendelkező ásványvagyon 
pótlására a K-i bánya K-i irányú, Tarnóca patakon túli mezőrészre 
kiterjedő továbbművelését jelölte meg. (3. ábra)

Ez a véglegesnek tekinthető beruházási program még azzal szá-
molt, hogy a lignit mellett 10-15% mennyiségben barnaszén és 
olaj beszállítás is szükséges. A lignitbeszállítás mennyiségi mutatói 
megegyeznek az 1965-ös beruházási programban rögzítettekkel.

• A lignit tervezett átlagos fűtőértéke: 1450 kcal/kg
• A megengedett eltérés: + 15% − 10 %
• A tervezett élettartam: 30 év
• Az átlagos letakarítási arány 6,6 – 6,7 m3/t-ra nőtt a változá-

sok eredményeként.
Az alapberuházás 1973-ban lezárult és a legmagasabb rangú állami 
és pártvezetők felavatták az állami nagyberuházás eredményeként 
létrejött erőmű-bánya komplexumot. Az erőmű a Gagarin Hőerőmű, 
a bánya pedig a Mátraaljai Szénbányák Thorez Külfejtéses Bánya 
nevet viselte több, mint két évtizeden keresztül és a közbeszédben 
ma is így nevezik mindkettőt.

Az eredeti – 600 MW ellátására készített – beruházási prog-
ramhoz képest lényegesen megnövekedő letakarítási arány hatá-
sának kompenzálására a NY-i bánya nyitása két évvel előre hozva 
1973-ban megkezdődött és ezért a bányamezőnek csak a rendkívül 
kedvező letakarítási arányú – Abasár belterülete és a Rókushegy 
közötti részének leművelése került a módosított tervbe.

A kitermelés fokozása
1975-ben megkezdődött a K-i bánya művelési területének szabad-
dá tétele érdekében az iparvágány és a Nyiget patak áthelyezési 
lehetőségeinek vizsgálata, tervezése. Külön problémaként kellett 
kezelni Detk község É-i részének elfejtését Visonta község helyben 
maradásának tükrében.

Egy lehetséges változatként a vállalati szakemberek tervet ké-
szítettek a település rész, iparvágány és patak helyben hagyása 
érdekében a K-i bánya D-i irányba fordítására, amire az alapot itt is 
a folyó lignitkutatás eredményei szolgáltatták. A tervezett művelési 
területbe eső Halmajugra község DK-i ugrai része 133 házának el-
bontása, illetve áttelepítése tekintettel Visontára már megyei szinte 
olyan ellenállásba ütközött, hogy kormányzati szinten már nem is 
vizsgálták. (4. ábra)

Az iparvágány helyének szabaddá tétele, leművelhetősége a 
korábban tervezett 2 km-es szakasz áthelyezésével az elvégzett 
vizsgálatok szerint nem volt megvalósítható, csak Nagyút helyett 
Kál-Kápolna vasútállomástól kiindulva a Mátra tagolt felszínű, rész-
ben szőlőültetvényekkel fedett hegylábához közeli nyomvonalon 13 

2. ábra. . A vasút vonal áthelyezésével szabaddá vált terület

3. ábra. A Keleti bánya továbbművelési területe
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km új pálya építésével. Ez olyan beruházási költségekkel járt volna, 
amit a Mátraaljai Szénbányák saját erőből nem tudott finanszírozni, 
állami forrást pedig nem sikerült biztosítani hozzá. Ezért Detk É-i 
részét, iparvágányt és a Nyiget patakot pilléren a helyén hagyva, 
a pillér K-i oldalán új nyitóárokból történő továbbművelésre – K-II. 
bánya – született döntés. Az emiatt keletkező ásványvagyon hiányt 
akkor a bánya Tarnóca patakon túli továbbművelésével terveztük 
pótolni, amire a megkutatott ásványvagyon lehetőséget biztosított. 
A NY-i bányában szerzett kedvező művelési tapasztalatok alapján 
azonban a pillérben lekötött ásványvagyon pótlására az eredeti el-
képzelés helyett döntés született a NY-i bánya teljes szénvagyo-
nának leművelésére, természetesen a Visonta alatti ásványvagyon 
érintetlenül hagyásával. (5. ábra)
 

A K-II. bánya K-I-nél sokkal rosszabb geológiai adottságai, az 
agyag és homokos agyag rétegek betapadásra hajlamossága mind 
a jövesztő gépeknél, mind a szállítórendszereknél jelentős teljesít-
mény csökkenést okozott. Ennek részbeni kompenzálására került 
megnyitásra 1989-90-ben a Halmajugra, Detk és a 3. számú fő-
közlekedési út közötti ún. Kis D-i bánya, ami a későbbiekben más 
szempontból is jelentőséggel bírt.

Az MVM által 1996-ban kiírt erőmű építési tender a bükkábrányi 
lignitvagyonra alapozott bükkábrányi erőmű építését tartalmazó 
pályázati anyag összeállítása során egyértelművé vált, hogy ez-
zel összefüggésben a bükkábrányi lignit visontai beszállításának 

megszűnése utáni időszakában a művelés alatt álló K-II. bánya a 
Tarnóca patak völgyének környezetében található a korábbi  idő-
szakhoz viszonyítottan is alacsony fűtűértékű zónán halad tartósan 
keresztül, ami az erőműves kollégák szerint kezelhetetlen mértékű 
tüzeléstechnikai problémákhoz vezetett volna. Ezért a Társaság 
Igazgatósága a szakmai szervezetek előterjesztése alapján a K-II. 
bánya művelésének a Tarnóca patak előtti felhagyásáról és a D-i 
bányamező teljes szénvagyonának leműveléséről döntött. (6. ábra) 
A D-i bánya nagyon kedvező geológiai adottságai nagy mértékben 
hozzájárultak ahhoz, hogy a D-i bánya napjainkig tartó művelése a 
Mátrai Erőmű Rt legeredményesebb időszaka lett.
 

Ez a legutóbbi döntés már a tervezett 30 éves élettartamon túlmu-
tató hatású döntés voltl. A kérdés ezek után az, hogy miként lett a 
30 évből napjainkig 50 év élettartam. Az események a 80-as évek 
közepéig nyúlnak vissza. 1985-ben megkezdődött az erőmű beren-
dezéseinek öt éves időtartamra tervezett rekonstrukciójával, ami-
nek célja 15 év erőmű élettartam növelés is volt. A bányagépek, 
a bányászati berendezések tekintetében ez nem valósult meg és 
a tüzelőanyag igény is jelentősen visszaesett az erőművi rekonst-
rukciós munkák miatt. Ez a bánya oldalon nagy árbevétel kieséssel 
járt. A Mátraaljai Szénbányák helyzetét tovább rontotta, hogy a sike-
res 1980-85 közötti időszakban nagy nyereségelvonások történtek, 
ami a nehéz időszak túlélési esélyeit lerontotta. Ezen kettős hatás 
eredményeként a vállalat 1991-ben csődöt jelentett és felszámo-
lásra került. Az erőmű továbbműködéséhez szükséges vagyonrész 
és a szakember létszám 1993-ban integrálódott a Mátrai Erőmű Rt 
szervezetébe. A bányászati berendezések retrofitjára azonban csak 
az ezredforduló éveiben került sor az erőmű második retrofitjával 
és a nagyjelentőségű környezetvédelmi beruházással a füstgáz 
kéntelenítő berendezések megépítésével egy időben. Ezek a nagy 
volumenű ráfordítások már valóban megalapozták a napjainkban is 
tartó élettartan növekedést. Itt meg kell említeni, hogy a Rajnavidék 
szénkülfejtéseinél a bányászai berendezések 15 évenkénti teljes 
felújítását normaként kezelik a német szakemberek elmondása 
szerint. 

A bükkábrányi külfejtés
Eddig nem esett szó a bükkábrányi külfejtés 1985-ben történt meg-
nyitásáról és bekapcsolódásáról a visontai erőmű tüzelőanyag 

4. ábra. Halmajugra DK irányú érintettsége

6. ábra. Déli bányamező leművelése

5. ábra. A nyugati szénvagyon leművelésének terve
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ellátásába. A bányanyitás célja a lakossági tüzelőanyag ellátás 
javítása és a tiszapalkonyai erőmű egyre csökkenő barnaszén ellá-
tásának kiegészítése, majd teljes kiváltása volt. A terv akkor a nagy 
bükkábrányi lignit előfordulástól részben elkülönült ún. B mező le-
művelésére vonatkozott. A Visontára történő beszállítás alapvető 
oka az erőmű rekonstrukció miatti árbevétel kiesés eredményeként 
egyre rosszabb műszaki állapotba került termelő berendezések, 
gépláncok termelés kiegészítése, a Visontára történő barnaszén 
beszállítás megszűnése és az erőmű első retrofitja kapcsán ter-
vezett élettartam növekedés miatt keletkezett többlet szénigény 
lefedése volt. Ez a stratégiai váltás szükségessé tette a B mező 
leművelését követően az „A” mező művelésbe vonását. (7. ábra)
 

A további élettartam növelést megalapozó stratégia döntések alap-
ján készült bányaművelési tervnek megfelelőn folyik jelenleg a K-II. 
bánya ismételt művelésbe vonása, nyitása K-III. bánya néven. 2018-
ban ez a bánya is bekapcsolódott az erőmű tüzelőanyag ellátásába, 
kiváltva a befejező stádiumába érkezett D-i bányát. (8. ábra)
 

50 év a számok tükrében
Ezek után néhány számadat az ötven évről:

• 2018. végéig az erőműnek átadott szénmennyiség: 345,749 M t
• Az átadott szén átlagos fűtőértéke: 6700 kJ/kg
• Az összes meddőletakarítás: 2460 M m3

• Az átlagos letakarítási arány: 7,11 m3/t

A széntermelés megoszlása bányamezőnként:

Az első hat évet leszámítva folyamatosan 2 vagy 3 bányából történt 
a szén kitermelése ennek minden előnyével és hátrányával.

Az évenkénti szénátadási adatok azt mutatják, hogy 1986-1992. 
között volt jelentős mennyiségi visszaesés. Az okok különböznek 
az első öt és a következő két év között, de ok-okozat összefüggés 
állt fenn közöttük. 1986 és 1990 között az erőmű élettartam növelő 
rekonstrukciója miatt a szén igény esett vissza, a második – két-
éves – időszakban az erőmű rekonstrukcióját követően jelentkező 
magasabb szén igényt a bánya nem tudta kielégíteni a korábban 
bemutatott okokra visszavezethetően.

Az 50 év során a legtöbb problémát jelentő, a legtöbb vitára okot 
adó tüzelőanyag jellemző, a fűtőérték 50 éves adatait vizsgálva az 
állapítható meg, hogy éves átlagban a fűtőérték minden évben a 
beruházási programban tervezett és a program szerint az erőművi 
kazán paraméterekre előírt 1.450 kcal/kg ~ 6.071 kJ/kg fölött telje-
sült. Év közben az éves átlagtól lényegesen eltérő fűtőértékű szén 
átadás is történhetett és történt is, ami a téli félévben a termelési 
csúcsigény miatt a szelektálás hiányosságai és sokszor az ember-
telen körülmények miatti tisztán termelés nehézségei miatt kritikus 
helyzeteket is eredményezett.

Ismert, hogy a lignit egyik nagyon jellemző tulajdonsága a vál-
tozékonysága mind geometriai, mind geológiai értelemben. Néhány 
tíz méteren belül képes a telep több méteres kivastagodására és el-
vékonyodására, a meddő beágyazódások mennyiségi és minőségi 
változására és a fűtőérték is akár 300-500 kJ/kg értékkel változni. 
Az sem segített sok esetben, hogy jellemzően 2-3 bánya összesen 
5-8 telepét műveltük egyidőben, mert ezek a telepek is egymástól 
lényegesen különböző fűtőértékkel rendelkeztek. Az erőmű kazán-
jaihoz érkező tüzelőanyag lehető legegyenletesebb minőségűvé té-

7. ábra. Az „A” mező művelésbe vonása 9. ábra. 

8. ábra. A K-III bánya művelésbe vonása

Szén 
mennyiség

(Mt)

Letakarított 
meddő
(Mm3)

Letakarítási 
arány
(m3/t)

Visonta K-I. bánya 65,754 401,9 6,11

NY-i bánya 34,092 216,9 6,36

K-II. bánya 56,800 555,8 9,79

D-i bánya 77,587 730,5 9,42

K-III. bánya 0,971 37,8 38,94

Visonta összesen 235,224 1942,586 8,26
Bükkábrány 110,525 517,1 4,68

Mindösszesen 345,749 2459,686 7,11
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tele mind a bányász, mind az erőműves szakembereke számára a 
legállandóbb, legfontosabb faladat volt.

A cikk terjedelmi korlátok miatt is csak kisebb, de a szerzők sze-
rint az 50 év története szempontjából a leglényegesebb szegmen-
sét érintette. Nagyon sok mindenről nem esett, nem eshetett szó, 
mert ahhoz egy kötetnyi terjedelemre lenne szükség. Nem esett 
szó a lignitbázisú villamosenergia-termelés félévszázados történe-
tének legsúlyosabb természeti csapásáról az 1999. nyarán egy nap 
alatt lezúdult 200 mm, egy hónap alatt a területre jellemző éves 
csapadékmennyiséget meghaladó csaknem 600 mm eső hatására 
bekövetkezett árvíz, mely elöntötte mindkét visontai külfejtést és a 
Budapest-Miskolc vasúti fővonal egy szakaszát is elmosta, ezzel le-
hetetlenné téve a katasztrófával nem érintett bükkábrányi bányából 
történő szénbeszállítást, és összeségében a Társaságnak milliár-
dos károkat okozott. Nem esett szó arról az emberi helytállásról, 
szakmaszeretetről, tenni akarásról, ami a kárelhárításban és az új-
raindulás minden pillanatában tapasztalható volt.

A német szakértők fél évre becsülték azt az időszükségletet, 
mire újra szenet lehet termelni a visontai bányákban és több hetes 
teljes, vagy részleges szünetet az áramtermelésben.

Ezzel szemben a tények: A vízbetörés másnapján közúton már 11 
kt szén beszállítása történt meg Bükkábrányból és történt folyamatosan 
ameddig szükség volt rá.

A vízbetörést követő ötödik napon a sárlavina alá temetett szén-
szállító szalagot kézi és ahol lehetett gépi erővel kiásva és üzembe 
helyezve, az energiaellátást visszaállítva megindult a szénkiszállí-
tás a K-II bányából és a megsemmisült vagy súlyosan megrongáló-
dott, elsodort gépláncokat folyamatosan helyre állítva a beáramlott 
vizet nagyteljesítményű szivattyúkkal felszínre nyomva folyamato-
san fenn tudtuk tartani a széntermelést úgy, hogy egyáltalán nem 
következett be szünet vagy jelentősebb visszaesés az áramterme-
lésben és az éves tervszámok is teljesültek. Arról sem esett szó, 
hogy a bányász szolidaritás jegyében a katasztrófa hírére, hogy 
ajánlották fel a társvállalatok kérés nélkül nagyteljesítményű szivaty-
tyúikat a két bányába bezúdult 10 M m3 víz kiemeléséhez. 

Ezután a vázlatos történeti visszatekintés után az eredmények 
értékelése helyett talán többet mond az, hogy a mátra-bükkaljai lig-
nitbányászatról jelen időben és még jövő időben is lehet beszélni, a 
visontai erőmű szerves része még a magyar villamosenergia-rend-
szernek és az itt folyó munka a nemzetgazdaság számára még meg-
kerülhetetlenül fontos. Ez a legjobb hozománya az elmúlt 50 évnek.

Irodalmi hivatkozások
1. BÁTI (KBFI) által készített beruházási programok
2. Mátrai Erőmű ZRt szakmai szervezetei által rendelkezésre bo-

csátott termelési statisztikák

32. TÁVHŐ VÁNDORGYŰLÉS
2019. szeptember 17-18.

Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Hőszolgáltatási Szakosztálya „e-Távhő” mottóval és „A digitalizálás és innováció a 
hőszolgáltatásban” címmel Mátrafüreden tartotta a 32. Távhő Vándorgyűlését. 

A Vándorgyűlés többek között az energiapiaci változásokkal és azok várható hatásaival, a távhőt érintő klímaérzékenységi vizs-
gálatok eredményeivel, a digitális adatgyűjtés és adatfeldolgozás módszereivel és eszközeivel, az energiafelhasználás optimalizálá-
sának lehetőségeivel foglalkozott.

A megtárgyalt főbb témakörök az energiaellátás és a távhőszolgáltatás időszerű vonatkozásai, a távhő rendszer méretezésének 
szempontjai, az információs társadalom: e-távhő és a távfelügyelet – okos mérés – távleolvasás voltak. 

A Szakosztály hosszú távú céljaival összhangban a résztvevők megoszthatták egymással szakmai eredményeiket, tapasztalatai-
kat, sikereiket, a munkájuk során alkalmazott legjobb gyakorlatokat annak érdekében, hogy a hőszolgáltatásért felelős munkatársak a 
bemutatott jó gyakorlatokat alkalmazhassák rövid és hosszú távú terveik előkészítésében, megalkotásában és a mindennapi operatív 
feladataik végrehajtásában. 

A vándorgyűlésen kiemelt témakörként szerepelt – a hőtermelőt, szolgáltatót és felhasználót – érintő okos rendszerek és az okos 
megoldásokkal támogatott hőszolgáltatás gyakorlati alkalmazásának bemutatása. Az energetikai hatékonyság javítása, az energiata-
karékosság és a fogyasztói igények kielégítésének igénye energiatudatos, okos megoldások kidolgozását helyezte előtérbe. 

Napjainkban az informatikai fejlődés soha nem tapasztalt méreteket ölt, egyre rövidebb  időközökben  jelennek  meg  új  megol-
dások  a  kommunikációban,  amelyek körül veszik mindennapjaikat, megjelentek lakásainkban, környezetünkben, érintik használati 
tárgyainkat, és okos telefonjaikkal eddig nem ismert távlatokat érhetünk el. Az elmúlt években már nem csak mintaprojektekben 
jelenhettek meg okos megoldások a hőszolgáltatásban. Ezek közül többek között olyan gyakorlati alkalmazásokat ismerhettek meg, 
amelyek betekintést adtak pl. az IoT (Internet of Things) világába is. 

A vándorgyűlésen résztvevők az első napon előadásokat hallhattak a hazai távhőszolgáltatás primerenergia ellátásának kockáza-
tairól, a következő tervezési ciklus távhőfejlesztéseiről, a klímaváltozás hatásáról a távhőellátásra, a mesterséges intelligenciával és 
IoT-val támogatott okos távhőről, a távfelügyeleti fejlesztések távlatairól, egy hőkooperáció szimulációs vizsgálatának tapasztalatairól, 
az okos távhő jövőjéről, és a záró blokkban sor kerül a Hőszolgáltatási Szakosztály által díjazott diplomaterv bemutatására. 

Sikeres volt a kerekasztal beszélgetés a távhőszolgáltatás aktuális helyzetéről, problémáiról, amely „A távhő helye az új nemzeti 
energiastratégiában” című, utolsó pillanatban lemondott előadás helyett került megrendezésre.

A második napon az előadók bemutatták a cégkapun keresztül történő e-ügyintézést, az e-ügyfélszolgálatot, az e-közmű hely-
zetét, primer oldali okos megoldásokat,  automatikus  adatgyűjtő  rendszer  alkalmazást,  valamint  a  távhőrendszer méretezésének 
szoftveres támogatását. 

Gerda István, elnök, ETE Hőszolgáltatási Szakosztály
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T U D O M Á N Y

A szuperkritikus pszeudo-forrás; azaz hogyan lesz 
a folyadékból forrás nélkül gőz 

   Imre Attila     Györke Gábor
          egyetemi tanár, imreattila@energia.bme.hu     tanársegéd, gyorke@energia.bme.hu  

Szuperkritikus nyomásokon lehetőség van arra, hogy a folya-
dékszerű állapotból gőzszerű állapotba jussunk forrás nélkül. 
Ez a jelenség, ami sok szempontból hasonlít a forrásra, az úgy-
nevezett pszeudo-forrás. Víz és argon fluidumok adatainak fel-
használásával megmutatjuk, hogy a hasonlóság csak fenome-
nologikus, a pszeudo-forrás nem a hagyományos értelemben 
vett forrás egy „elkent” változata, hanem az úgynevezett sta-
bilitási határokhoz (spinodálisokhoz) kapcsolódó anomáliák a 
jelenség okozói.

*
On supercritical pressures it is possible to reach vapour-like 
states starting from liquid-like states without boiling. This phe-
nomenon is the so called pseudo-boiling, which is quite similar 
to normal boiling in many aspects. Using available data of wa-
ter and argon, this paper intends to show that the similarity is 
only phenomenological, so pseudo-boiling is not a ”smeared” 
version of the traditional (normal) boiling, but it is caused by 
the anomalies related to the so called stability (spinodal) limits.

* * *

Szuperkritikus állapotok
A mindennapi életben az anyagok jelentős részével nemcsak egy, 
hanem több fázisban is találkozhatunk. A folyékony vizet lehűtve 
szilárd jeget kapunk, míg felmelegítve gáz állapotú vízgőzt. A fá-
zisok közti átmenet éles és jól meghatározható nyomáshoz és hő-
mérséklethez köthető. Ez mindaddig így is marad, amíg az adott 
anyag az úgynevezett szuperkritikus állapotba nem kerül. Ez az ál-
lapot a folyadék-gőz kritikus pont felett található. Ez a pont minden 
anyagnál a légkörit jóval meghaladó nyomáson helyezkedik el; a 
hőmérséklete viszont lehet viszonylag magas (pl. a víz esetében 
373,9 °C, azaz 647,1 K a hozzá tartozó 220,6 bar nyomással), 
más anyagoknál a szobahőmérséklet környéki (pl. szén-dioxidnál  
31,04 °C, azaz 304,19 K a hozzá tartozó 73,80 bar nyomással), 

ismét másoknál pedig jóval a normál hőmérsékleti értékeink alatt 
helyezkedik el (pl. metánnál −82,3 °C, azaz 190,8 K, a hozzá tarto-
zó 46,40 bar nyomással). A szuperkritikus régió folyadék és gőzál-
lapotokhoz viszonyított elhelyezkedése – a hagyományos definíció 
szerint, amikor is minden állapot szuperkritikus, aminek a nyomása 
és hőmérséklete is a kritikus értékek felett helyezkedik el – az 1/a 
ábrán látható. Az 1/b ábrán egy másik típusú ábrázolást láthatunk, 
ahol a tényleges szuperkritikus régió leszűkül egy anomális, vagy 
úgynevezett Widom-régióra, ahol az anyag anomálisan, azaz sem 
folyadék-, sem gáz/gőz-szerűen viselkedik. Ennek a régiónak nin-
csenek éles határai, mint ahogy a környékén elhelyezkedő folya-
dékszerű és gázszerű régióknak sem; az ábrán az elhelyezkedést 
csak sematikusan ábrázoltuk [1].

A 2/a ábrán (amely az 1/a ábra kinagyított része) megjelöltünk 
négy pontot, mindegyikük nyomása 23 MPa, azaz kb. 1 MPa-lal a 
víz kritikus nyomása feletti. Az első a hagyományos értelemben vett 
folyadék-régióban helyezkedik el (A: 643 K), a második már éppen 
becsúszik a hagyományos szuperkritikus régióba (B: 648 K; emlé-
keztetőül TC = 647,1 K), míg a harmadik és negyedik már mélyen 
ezen a régió belül van (C és D, 750 és 770 K). A 2/b ábrán a négy 
két ponton átmenő nyomáshoz tartozó sűrűség-görbe látható (foly-
tonos vonal), jelölve a pontokhoz tartozó sűrűségeket. Jól látható, 
hogy a sűrűség tekintetében az A és B állapot között csupán kis kü-
lönbség van; ez ugyancsak igaz lenne a többi jellemzőre. Így az 1/a 
ábrán a szuperkritikus régiót jelző szaggatott vonalak mögött iga-
zi fizikai tartalom nincs, az általuk elválasztott állapotok valójában 
nem különböznek olyan mértékben, ami az elválasztást indokolná 
[1]. Viszont ha a sűrűséggörbe további részeit is megnézzük, akkor 
látható, hogy a sűrűség a folyadékokra jellemző értékekről egy idő 
után lemegy a gázokra jellemző értékekre, és ott is marad (C és 
D pontok). Hogy ne kerüljünk összeütközésbe a korábbi (1/a ábra 
szerinti) nomenklaturával, azokat az állapotokat, amik az 1/a ábrán 
a szaggatott vonalon kívül vannak, továbbra is folyadék-, vagy gőz-

1. ábra. A víz szuperkritikus régiójának hagyományos (a) és új típusú (b) ábrázolása
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állapotoknak nevezzük, a szaggatott vonalon belüli, de a sűrűség, 
illetve más jellemzők alapján a korábbiaktól nem nagyon eltérő ál-
lapotokat folyadékszerű és gázszerű állapotoknak, míg az átmeneti 
régióban levőket átmeneti (tranziens) vagy anomális állapotúaknak 
nevezzük. Ugyancsak gyakori ennek a régiónak Widom-régióként 
való megjelölése [1–3]. A görbék jellegéből is látható, hogy ennek 
a hőmérséklet-nyomás tartománynak nincs éles határa, így legin-
kább csak egy diffúz régióról beszélhetünk. Magasabb nyomásér-
tékeken a sűrűséggörbe ellaposodik, átmeneti szakasza szélesebb 
lesz, míg nagy nyomásokon (ez bizonyos esetekben már a kritikus 
nyomás kétszerese is lehet) a változás oly kicsi, hogy az adott nyo-
máshoz tartozó tranziens régiót már hozzávetőlegesen sem lehet 
kijelölni [1,4].

A 2/c ábrán a sűrűséggörbékhez tartozó izobár fajhőgörbék lát-
hatók. A sűrűséggörbékhez képest jelentős különbség, hogy bár itt 
is megtalálható a folyadék, a folyadékszerű, a gázszerű és a gáz/
gőz régió, de középen nem átmeneti állapotokat látunk, hanem 
olyanokat, amelyek sem folyadék, sem gáz/gőz állapotban nem 
láthatók.1 Már a B állapothoz tartozó fajhő is kiemelkedik a folya-
dék-állapotban ugyanezen nyomáson látható fajhő-értékek közül; 
sőt, egy határozott csúcs is megjelenik, amelynek maximális értéke 
(MAX) az A állapothoz tartozó érték hússzorosa, míg a C és D ál-
lapotokhoz tartozóknak kb. ötvenszerese. Ezt a csúcsot Widom-, 
vagy pszeudokritikus anomáliáknak hívjuk, innen ered a régió ano-

1 A folyadékszerű állapotok a B pont környékén helyezkednek el. Szuperkritikus 
nyomáson a hagyományos értelemben vett gáz/gőz régió nem érhető el, de a 
magas hőmérsékletű gőzszerű régió tulajdonságai már ténylegesen gáz/gőz 
régióra jellemző értékeket vesznek fel.

málisként való megjelölése is. Ezek az anomáliák magasabb nyo-
másokon „szétfolynak”, míg végül nagy nyomásokon, várhatóan a 
Boyle-pont környékén teljesen eltűnnek [1,5].

A Widom-régióban az anyagok jellemzői közül néhány tranziens 
módón változik (ez leginkább a sűrűségre, illetve az entalpiára jel-
lemző, de az izentróp kompresszibilitás is hasonló tulajdonságokat 
mutat), mások anomális maximumot mutatnak (az izobár fajhő mel-
lett ilyen pl. az izochor fajhő, a hőtágulási együttható, valamint az 
izotermikus kompresszibilitás), de előfordulhat anomális minimum 
is (pl. a hangsebesség esetén), illetve ezek keveredése, amikor egy 
maximum rászuperponálódik egy monoton, tangenciális változásra 
(pl. izentropikus kompresszibilitás. [1]

A 3. ábrán egy „triviális” problémát mutatunk be. Két szubkritikus 
pontot jelöltünk ki, egyet a folyadék (1), egyet a gáz/gőz (2) régió-
ban. Az 1-es állapotból a 2-es állapotba eljuthatunk állandó nyo-
mású hőbevitellel (vízszintes vonal), ekkor a szaturációs görbe 
metszésekor forrást láthatunk. De ugyanígy eljuthatunk 1-ből 2-be 
a görbe, pontozott vonallal jelölt úton is, amely megkerüli a kriti-
kus pontot, így soha nem metszi a szaturációs görbét. Ez esetben 
úgy jutottunk egy stabil folyadék állapotból egy stabil gőzállapotba, 
hogy közben nem történt forrás. Akár egy körfolyamatot is létrehoz-
hatunk, először „egyenes” úton, forrással jutva 1-ből 2-be, majd a 
„görbe” úton, forrás nélkül vissza. Tehát például egy adott anyag 
százszor is lekondenzálhat anélkül, hogy egyszer is elforrna. Bár 
a görbe úton valóban nem lesz egy éles fázisátmenet, mégis köny-
nyen belátható, hogy valamilyen módon megtörtént a folyadék-gőz 
átmenet. 

2. ábra. A víz szuperkritikus régiója négy jelölt, 23 MPa nyomáshoz tartozó ponttal (a), valamint a sűrűség (b) és 
az izobár fajhő (c) változása a pontok környezetében. A: 643 K, B: 648 K, C: 750 K és D: 770 K
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A 4. ábrán a sűrűség változását látjuk tiszta vízben öt különböző 
nyomáson (1, 11, 23, 25 és 30 MPa) az 300..800 K hőmérsékleti 
régióban. A két szubkritikus hőmérsékleten (1 és 11 MPa) jól látható 
a forrást jelző éles szakadás, még szuperkritikus nyomásokon (23, 
25 és 30 MPa) az éles ugrás helyett egy szétkentebb átmenetet 
látunk. Ezt a jelenséget nevezik pszeudo-forrásnak [2,6–8]. A szak-
irodalomban a jelenség nem ismeretlen, bár közismertnek sem ne-
vezhető. A jelenlegi elméletek a pszeudo-forrást a forrásból eredő, 
annak „szétkenődésével” létrejövő folyamatként írják le [2,6,7].

A cikkben – egy rövid, az energetikai jelentőséget bemutató rész 
után – azt kívánjuk bemutatni, hogy ez a tárgyalásmód helytelen. 
A pszeudo-forrás nem a buboréknukleációra és a buborékok nö-
vekedésére épülő forrással rokonítható, hanem az úgynevezett 
spinodális fázisátmenettel, ami egy, többek között a folyadékok és 
gőzök termodinamikai stabilitási határa közelében előforduló fázis-
átmenet-típus [9,10]. Megmutatjuk, hogy szubkritikus, de a kritikus 
ponthoz már közelebbi nyomásokon a stabilitási határok közelebb 
kerülnek a szaturációs görbéhez és megjelennek a stabil folyadék- 
és gőzfázisokban az úgynevezett spinodális anomáliák, amelyek a 
kritikus pontban Widom-anomáliákká válnak; mindeközben a klasz-
szikus nukleációs forrás teljesen eltűnik.

Szuperkritikus fluidumok az energetikában
A szuperkritikus fluidumok használata az utóbbi 1-2 évtizedben 
nemcsak a vegyipar [11,12], de az energetika területén is előretört. 
Az alkalmazásokkal kapcsolatban megemlítendők a szuperkritikus 
vizes fosszilis, vagy negyedik generációs atomerőművek, illetve 
a szintén egyre inkább elterjedő szuperkritikus szén-dioxidos be-
rendezések [13–17]. A szuperkritikus, illetve transzkritikus ciklusok 
olyan termodinamikai körfolyamatok, amelyekben a munkaközeg 
nyomása a ciklus egyes lépéseiben (transzkritikus) vagy a teljes 
ciklusban (szuperkritikus) a kritikus nyomás felett van. Az 5. ábrán 
a fenti két folyamat sematikus ábrája látható T-s diagramon; mel-
lettük látható egy szubkritikus Rankine-folyamat (amikor a nyomás 
állandóan a kritikus alatt van), illetve egy gázos zárt Joule-Brayton 
ciklus, amikor a folyamat a kritikus ponttól már olyan távol játszódik 
le, ahol a munkaközeget normál reális gáznak tekinthetjük.

 

Mind a négy körfolyamat ugyanolyan lépésekből áll (izentróp komp-
resszió – izobár hőbevitel – izentróp expanzió – izobár hőelvonás), 
de a kétfázisú régióhoz, illetve a kritikus ponthoz viszonyított hely-
zetünk miatt másképp játszódnak le. 

Látható, hogy a fenti folyamatoknál – amelyek mindegyike fon-
tos az energetikában – a hőbevitel és hőelvonás izobár úton zajlik 
le; szubkritikus esetben ez azt jelenti, hogy a körfolyamatban mind 
forrást, mind kondenzációt láthatunk, transzkritikus esetben csak 
kondenzáció lesz, a szuperkritikus és gázos esetben sem forrás, 
sem kondenzáció nem történik a rendszerben. A transz- és szu-
perkritikus folyamatok leírásához elengedhetetlen a pszeudo-forrás 
pontos leírása, bár ez lehet empirikus is; ekkor nem szükséges is-
merni a forrás és pszeudo-forrás mögötti folyamatokat. Viszont ha 
mélyebben akarjuk összehasonlítani a szub- és szuperkritikus fo-
lyamatokat, a folyamatok okának ismerete elengedhetetlenné válik; 
a következő fejezetben a pszeudo-forrás okával foglalkozunk. 

Stabilitási határok 
Köztudott, hogy a víz atmoszférikus nyomáson 100 °C hőmérsékle-
ten forr – vagy legalábbis kellene forrnia. Tiszta víz esetén, mecha-
nikai hatásoktól (pl. rázkódás) mentes környezetben előfordul, hogy 
könnyen elérjük a 102 vagy akár a 105 °C hőmérsékletet is, miköz-
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3. ábra. Fázisátmenet izobár módon végig szubkritikus nyomáson 
(folytonos nyíl), és a kritikus pontot megkerülve (pontozott nyíl)
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hőmérséklet között. Szubkritikus nyomásokon a függvénynek 
szakadása van, melyet a kör markerek is jeleznek.

5. ábra. Szubkritikus (SubCR), transzkritikus (TCR) és 
szuperkritikus (SCR) Rankine ciklusok, valamint gázos zárt 

Joule-Brayton ciklus (J-B) T-s diagramja
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ben a víz folyadék állapotú marad. Elég viszont egy kis pöccintés az 
edény falán és robbanásszerű, úgynevezett flash-forrásnak lehe-
tünk a szemtanúi. Magasabb hőmérsékletre is eljuthatunk, de minél 
magasabbra megyünk, annál nagyobb a valószínűsége, hogy hirte-
len elforr a víz. Nagyon magas hőmérsékleteken már külső hatásra 
sem lesz szükség, a forrás egy idő után spontán is megtörténhet. 
Míg az előző esetben – akárcsak a normál forrásnál – heterogén 
nukleációs fázisátmenetről beszélünk, azaz kell valami idegen mag 
(nukleusz), ami megindítja a buborékképződést (pl. egy úszkáló szi-
lárd szennyeződés, vagy az edény falának egy repedésében rejtő-
ző mikrobuborék), utóbbi esetben már a stabilitási határhoz egyre 
közelebb levő folyadékban fellépő spontán sűrűségingadozások 
miatt jelenik meg egy kellően nagyméretű és kellően kis sűrűségű 
buborékkezdemény. Ezen felül a folyadékállapotoknak (és a gázál-
lapotoknak is) létezik egy termodinamikai stabilitási határa, ez az 
úgynevezett spinodális határ; ezt elérve a fázisátmenet rögtön meg-
történne, ráadásul a jellege is megváltozna; míg a nukleációs fo-
lyamatoknál a fázisátmenet bizonyos térbeli pontokban (gócokban) 
kezdődik, a spinodális fázisátmenetnél a rendszer minden pontjá-
ban egyszerre történik meg. A stabilitási határok megjelenésének 
oka és a spinodális átmenetek leírása jelenleg nem célunk, az ol-
vasó ezekről máshol találhat információt [9,10]. Ugyancsak nem 
célunk bemutatni, hogyan lehet egyre jobban megközelíteni a sta-
bilitási határokat, ezzel kapcsolatos információk a szakirodalomban 
találhatók. Érdekességként viszont leírnánk, hogy atmoszférikus 
nyomáson a víz stabilitási határa az IAPWS állapotegyenlet alapján 
[18], amely Skripov és társai méréseihez illesztettek [10] 320 °C (!!!) 
környékén található. Természetesen az ehhez közeli állapotokban – 
amiket csak speciális, laboratóriumi körülmények között lehet elérni 
és csak rövid ideig lehet fenntartani – a folyadékállapot már nagyon 
metastabil és a forrás bármikor bekövetkezhet. Kísérletileg az eddig 
elért legmagasabb érték 300..305 °C között van [19].

Spinodális anomáliák
A 6/a ábrán a víz folyadék-gőz szaturációs (telítési) görbéje (ez az, 
ami a forrás/kondenzáció helyét jelzi), valamint stabilitási határai lát-
hatók, amiket spinodálisnak is hívunk. Fontos, bár jelen tárgyalásban 
nem használt tudnivaló az, hogy a folyadék stabilitási határ csak a fo-
lyadékállapotok felől, míg a gőz stabilitási határ csak a gőzállapotok 
felől közelítve látszik, a másik irányból nem. Ez igaz a stabilitási határ 
közelében fellépő anomáliákra is. Ugyanezen az ábrán jeleztünk öt 

különböző nyomást, a víz esetén 0,1 MPa, 11 MPa, 20 MPa, 26 MPa 
és 33 MPa; ebből az első három szubkritikus, míg a maradék kettő 
szuperkritikus érték (a kritikus ponti érték 22,064 MPa).

A tiszta víz tulajdonságai mind a stabil, mind a metastabil tar-
tományban jól leírhatók az IAPWS állapotegyenlettel [18,20]. A 
spinodális határokhoz közeli pontosságról viszont egyelőre kevés 
a mérési adat. Így, bár matematikailag az IAPWS állapotegyenlet 
alkalmas arra, hogy a metastabil, sőt akár a stabilitási határhoz kö-
zeli állapotok tulajdonságait is kiszámolja – és ez implementálva is 
van a ThermoC programba – mi csak a stabil állapotra vett adatokat 
számoljuk ki víz esetén. A metastabil és a stabilitási határhoz köze-
li viselkedést egy modellanyagon, az úgynevezett van der Waals 
argonon2 mutatjuk meg. A van der Waals argon szaturációs és sta-
bilitási görbéi a 6/b ábrán láthatók, amelyen ugyancsak jeleztünk 
öt nyomásértéket, ezek 0,025; 2,5; 4,5; 6 és 7,5 MPa, ugyancsak 
három szubkritikus és két szuperkritikus érték (az argon – és a van 
der Waals argon – kritikus pontja 150,687 K és 4,863 MPa). A vízre 
és az argonra vett értékek esetében látható, hogy ezek nagyjából 
azonos redukált nyomáshoz tartoznak (pred = p / pkrit); a termodina-
mika egyik alaptétele, a megfelelő állapotok tétele szerint [21,22] az 
azonos redukált állapotban levő anyagok hasonlóan viselkednek, 
így az egyik viselkedéséből a másikra is levonhatunk, ha nem is 
kvantitatív, de legalább kvalitatív következtetéseket.

A 7/a-j ábrákon az ezekhez az állapotokhoz tartozó egységnyi 
anyagmennyiségre vonatkoztatott izobár fajhő és entalpia értékek 
láthatók különböző nyomásokon. A folytonos vastag vonal a normál 
állapotokhoz tartozó értékeket mutatja, azaz azt az esetet, amikor 
a szaturációs görbét elérve megtörténik a forrás vagy kondenzá-
ció; víz esetében csak ezek láthatók. A pöttyözött színes görbék 
egyrészt a gőzoldalról induló olyan hőelvonási folyamatokat jelzik, 
amelyeknél ez a fázisátmenet nem történik meg és a rendszer meg-
közelíti a gőzre vonatkozó spinodális határt, másrészt pedig a fo-
lyadékoldalról induló és a stabilitási határ közelébe érő hőbeviteli 
folyamatokat ábrázolja. A kék vonalak a fajhőhöz (bal tengely), a 
piros az entalpiához (jobb tengely) tartoznak. Minden esetben feke-
te szaggatott vonalakkal jelezzük a normál forráspontot és az adott 
nyomáshoz tartozó stabilitási határhőmérsékleteket; a forráspont 
mindig a két stabilitási érték között helyezkedik el.

2  A van der Waals argon egy modell-anyag; az argon tulajdonságait a van der 
Waals állapotegyenlettel írják le. Az így kapott viselkedés mennyiségileg nem, 
de minőségileg megfelelően írja le az egyes tulajdonságok változását. Ez a 
modell-rendszer gyakran használt különféle jelenségek bemutatására. 

6. ábra. (a) A víz szaturációs görbéje, valamint a folyadék és gőz stabilitási görbék az IAPWS állapotegyenlettel számolva [20] a 
ThermoC program segítségével [23]. (b) Ugyanezen görbék egy úgynevezett modellanyagra, a van der Waals argonra, ugyan-

csak a ThermoC-vel számolva.
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Víz esetén az 0,1 MPa (azaz atmoszférikus) nyomású esetben 
láthatjuk, hogy a stabil folyadék és stabil gőz esetében mind a sű-
rűség, mind a fajhő lassan változik, semmi anomálisat nem látha-
tunk. Ezen a nyomáson a forrás teljesen normálisan játszódik le, 
az anyagi tulajdonságok lassan és monoton változnak, majd a for-
ráskor hirtelen és nagymértékben megváltoznak. Jól látható, hogy 
az entalpiának és a fajhőnek is van egy majdnem állandó (lassan 
és monoton változó), folyadékra, illetve gázra jellemző értéke. En-
talpiánál kétoldalú nyíllal jelöltük a forráskor fellépő változást; ez a 
kondenzációkor megjelenő, forráskor elnyelődő látens hő.

Hasonló jelenséget látunk az argon esetében is 0,025 MPa-n, 
a forrás az elvárt módon történik. Mindemellett ennél az anyagnál 
jól láthatók a spinodális határok közelében az anomáliák, főképp az 
izobár fajhőé, ami más jellemzőkhöz, pl. az izotermikus kompresz-
szibilitáshoz hasonlóan a határhoz közelítve a végtelenhez tart. Ez 
az anomália hasonló a kritikus pont körüli anomáliához [24]; ennek 
így is kell lennie, hisz pl. a 6. ábrán jól látható, hogy a kritikus pont a 
stabilitási határgörbék zárópontja, így önmaga is rendelkezik mind-
azon tulajdonságokkal, mint a stabilitási határ más pontjai. [9]

A következő nyomáspár 11 MPa nyomású víznél és 2,5 MPa 
nyomású argonnál található. Ekkor minkét esetben az látható, hogy 
bár a fázisátmenetkor még jól megfigyelhető az ugrás és szintén 
megmaradnak a folyadékokra, illetve gázokra/gőzökre jellemző ér-
tékek, de a fajhő esetén a forrás környéki hőmérsékleteken már 
egy, a távolabbi hőmérsékleteken látottnál erősebb változást, még-
pedig növekedést láthatunk. Az argonra tekintve – ahol a spinodális 
anomáliákat is látjuk – egyértelművé válik, hogy ekkor a spinodális 
anomáliák lecsengő részét látjuk. Ahogy a metastabil régió a nyo-
más növelésével a kritikus ponthoz közeledve keskenyedik (lásd 6. 
ábra kék és piros szaggatott vonalak közti részét), úgy türemkedik 
be a spinodális anomália egyre jobban a stabil régióba. Ennek ha-
tására a fázisátmenetkori entalpia-ugrás (a látens hő) egyre kisebb 
lesz; ugyanezt a csökkenést látnánk a sűrűségek esetében is.

A harmadik nyomáspárnál (20 MPa vízre, 4,5 MPa argonra) már 
majdnem elértük a kritikus nyomásokat. Ekkor is létezik még az éles 
fázisátmenet, de a hozzá kapcsolódó ugrás (mind az itt mutatott 
entalpiában, mint az itt nem szereplő sűrűségben) már kicsi lesz. 
Ez nem jelenti azt, hogy összességében nem lesznek nagy ental-
pia- vagy sűrűségváltozások. A távolabbi hőmérsékleteken mért fo-

lyadék-, illetve gáz-szerű értékek még mindig erősen különböznek, 
de a köztük levő különbség javarészt nem a fázisátmenetkor alakul 
ki, hanem előtte és utána. Ez a jelenség eléggé szembetűnő és 
nem is ismeretlen [2]; a pszeudo-forrás analógiájánál maradva ne-
vezhetjük ezeket a szakaszokat elő- és utóforrásnak (vagy elő- és 
utókondenzációnak). Az argon adatait vizsgálva látható, hogy ezek-
ben az esetekben a stabilitási határok már nagyon közel vannak 
a fázisátmenethez, így a környező hőmérsékleteken a spinodális 
anomáliák már erősen befolyásolják a stabil folyadék és gőz tulaj-
donságait.

A negyedik nyomáspár már mindkét esetben szuperkritikus, 26 
MPa vízre, 6 MPa argonra. Ekkor már sem a szaturációs görbe, 
sem a stabilitási határok nem léteznek, így nem is jelöljük a hoz-
zájuk tartozó hőmérsékleteket); ellenben szürke szaggatott vonal-
lal jelezzük a továbbiakban a kritikus hőmérsékletet, megmutatva, 
hogy a Widom-anomáliák szuperkritikus nyomásokon nem ezen a 
hőmérsékleten jelentkeznek. Ekkor a fajhőhöz (és ehhez hason-
lóan pl. a kompresszibilitáshoz) tartozó két korábban különálló 
spinodális anomália összeér és egy erőteljes maximumot képez. 
amely erősen hasonlít a korábbi (20 MPa és 4,5 MPa) esetben a 
stabil régióban látott alakzatra. De amíg ott továbbra is létezet egy 
apró szakadás, itt már nincs, a változás folytonos. Ugyanígy, bár 
az entalpia változása is hasonlatos az előzőesetben látotthoz, de 
hiányzik a szakadás, nincs látens hő. Ha csupán ezeket az ábrákat 
(7/g és 7/h ábrák) és az ennek megfelelő legalacsonyabb nyomá-
sú ábrákat (7/a és 7/b ábrák) látnánk, valóban úgy tűnne, mintha 
az éles fázisátmenet szétfolyt volna egy véges hőmérséklettarto-
mányba. Viszont a közbülső lépéseket is látva világosan látható, 
hogy az éles forrás egészen a kritikus pontig megmaradt, de egy-
re csökkent; mindeközben a spinodális anomáliák egyre jelentő-
sebben jelentek meg a stabil fázisokban és ezekből keletkezett a 
szuperkritikus régióbeli anomália, aminek egyik megtestesülése a 
pszeudo-forrás.

Végezetül még egy nyomást megvizsgálva (33 MPa víznél, 7,5 
MPa argonnál) láthatjuk, ahogy ezek az anomáliák egyre jobban 
szétfolynak, míg eközben egyre kisebbek is lesznek, végezetül kel-
lően magas nyomásokon és hőmérsékleteken már nyomuk sem 
lesz. Ezzel a jelenséggel (a Widom-régió változásával) itt nem fog-
lalkozunk [1,4].
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7/a, c, e, g, i ábra. A víz izobár fajhője és fajlagos entalpiájának változása öt különböző nyomáson, stabil folyadék és gőzállapo-
tokban. 7/b, d, f, h, j ábra. Az argon izobár fajhője és fajlagos entalpiájának változása öt különböző nyomáson, jelölve a normál 
állapotokat, valamint a metastabil, spinodális anomáliát mutató állapotokat is. A tulajdonságokat az IAPWS és a van der Waals 

állapotegyenletekkel számoltuk [18] a ThermoC program segítségével [23].
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Hogy a teljes jelenséget egyben láthassuk, a 8. ábrán a víz 
izobár fajhő (a) és fajlagos entalpiájának (b), valamint az argon 
izobár fajhő (c) és entalpiájának (d) változását látjuk az előbbi nyo-
másokon stabil fázisokban. Az előző ábrákkal ellentétben itt csak 
a kritikus hőmérsékletet ábrázoljuk szaggatott fekete vonallal, a 
kör markerek a hagyományos értelemben vett forrást/kondenzá-
ciót jelzik.

Összefoglaló
A kritikusnál magasabb nyomáson lehetőség van arra, hogy folya-
dék állapotból gőzállapotba jussunk a hőmérséklet, illetve a nyo-
más és a hőmérséklet együttes változtatásával éles fázisátmenet 
azaz forrás nélkül. Ezt a jelenséget, amely bizonyos mennyiségeket 
(pl. sűrűség vagy entalpia) vizsgálva úgy néz ki, mintha a forrás-
nak egy véges hőmérséklet-tartományra elkent változata lenne, 
pszeudo-forrásnak nevezik. A fenomenologikus hasonlóság miatt 
a jelenséget a forrásból eredeztetik, feltételezve, hogy az éles fá-
zisátalakulást valamilyen ismeretlen hatás szétkeni. A cikkünkben 
megmutattuk, hogy ez a magyarázat nem helytálló. Víz és argon fá-
zisátmeneteit, valamint a stabil és metastabil állapotok tulajdonsá-
gait vizsgálva megmutatható, hogy az alacsony nyomásokon létező 
éles fázisátmenetek (forrás/kondenzáció) a nyomás emelésével 
nem alakulnak át, hanem teljesen eltűnnek. Viszont magasabb nyo-
másokon a stabil folyadék- és gőzállapotban is észlelhetővé válnak 

az úgynevezett spinodális anomáliák, amelyek a folyadék és gőz-
állapot termodinamikai határaihoz kapcsolhatók. A két stabilitási 
határhoz tartozó anomália a kritikus pontban egyesül és magasabb 
nyomásokon a nyomuk az úgynevezett Widom-anomáliákban lesz 
látható. A szubkritikus esetekben az egyre kevésbé domináns ug-
rásszerű fázisátalakulás (forrás/kondenzáció) mellett az anomáliák 
a szuperkritikus régióbeli átmenetekhez hasonló, szétkent változá-
sokat hoznak létre (elő- és utóforrás, vagy elő- és utókondenzáció), 
mintegy előkészítve a stabil fázisokat a másik fázisba való átme-
netre.

Mivel a spinodális anomáliák és a kritikus pontbeli anomáliák 
matematikai leírása már jól ismert [9,24,25], így a pszeudo-forrást 
visszavezetve a spinodális anomáliákra, lehetővé válik a szuperkri-
tikus régióbeli Widom-anomáliák, a pszeudo-forrás, valamint az elő- 
és utóforrás matematikailag egyszerűbb leírása. Az egyszerűbb le-
írás segítségével jobban megérthetjük a transz- és szuperkritikus 
körfolyamatok izobár folyamatait.
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8. ábra. A víz izobár fajhőjének (a) és fajlagos entalpiájának (b) változása 300..800 K hőmérséklet között a korábban ismertetett 
öt nyomásszinten. A van der Waals argon izobár fajhőjének (c) és fajlagos entalpiájának (d) változása 10..300 K hőmérséklet 

között a korábban ismertetett öt nyomásszinten. Az adatokat a ThermoC programmal [23] számítottuk.
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„E-mobilitás másképpen” 
2019. október 16. 

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara a Jedlik Ányos Klaszter-
rel és további szervezetekkel együttműködve 

„E-mobilitás másképpen” mottóval ötödik alkalommal szer-
vezett konferenciát.

A korábbi konferenciákon megállapításra került, hogy az e-mobi-
litás jövőjét tekintve, hosszú távon és rendszerben kell gondolkodni. 
Mint általában, az e-mobilitás esetében sincs egyetlen, mindent meg-
oldó módszer, de mindig törekedni kell a pillanatnyilag és a jövőbe 
tekintve is a legjobbra. A fejlesztések során szem előtt kell tartani a 
környezetszennyezés, a fenntarthatóság, a kényelmi szempontokat, 
a járművek esetében és az egyéb alkalmazások során nem kevésbé 
fontos az ár, azaz az eladhatóság és természetesen az üzemeltetési 
költség. 

A nemzetgazdasági szempontból a nemzeti jövedelem növelése 
érdekében különös érdekünk a hazai fejlesztés és gyártás. Töreked-
nünk kell arra, hogy ezen a területen is minél több versenyképes ter-
mékekkel jelenhessünk meg a világpiacon. 

Az idei konferencián áttekintettük az akkumulátoros és tüzelő-
anyag cellás járművek jelenlegi helyzetét a világon, elemezzük a ha-
zai alkalmazási lehetőségeit, előnyeit és hátrányait, az alkalmazásuk 
eddigi tapasztalatait, ösztönzőit és korlátait, a hazai kutatás fejlesztés 
irányait, gyártási lehetőségeit.

Kerekasztal beszélgetés keretében tekintettük át és vitattuk meg 
az e-mobilitás helyét a hazai közlekedés-, ipar- és környezetpolitiká-
ban, az új nemzeti energiastratégiában, különös figyelmet fordítva an-
nak feltárására, miképpen lehet integrálni a hazai mérnökök kreativitá-
sát a hazai gyártást a nemzetközi fejlesztési és gyártási folyamatokba.

A több, mint 200 érdeklődőt vonzó konferenciát Kassai Ferenc a 
Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke nyitotta meg, aki 
köszöntőjében kitért a Jedlik Ányos Terv által kitűzött célra, mely ki-

mondja, hogy 2030-ra az elektromos- és tüzelőanyag cellás járművek 
aránya 16%-ra, az agroüzemanyag felhasználás 15%-ra növekedjen.  
Ez azt eredményezi majd, hogy Magyarország felkerül az elektromos-
és tüzelőanyag cellás meghajtás európai térképére. Elmondhatjuk, 
hogy az e-mobilitási stratégia nem csak ösztönző jogszabályok hal-
maza, hanem magyar hozzájárulás is a technológia fejlesztéséhez. 
Azért szerveztük meg a mostani konferenciánkat is, hogy az előadók 
az elektromos járművek energiaellátására kínálkozó technológiák elő-
nyeit, hátrányait elemezzék, a műszaki megoldások alapján. A Mérnö-
ki Kamara szakmai kompetenciája a gépészet területén többek között 
lefedi az energia-, a gépjármű és a mobilitás-technika szakterületeit 
is. Hangsúlyozta, hogy a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara 
elkötelezett a legjobb javaslatok kidolgozásában az alternatívák érté-
kelésére, összehasonlítására, ezzel is segítve a kormányzati munkát. 

A konferencián elhangzott előadásokat és a kerekasztal beszél-
getés főbb üzenetei a http://www.bpmk.hu/index.php/component/
k2/item/1044-e-mobilitas-maskeppen-konferencia-es-szakmai-
tovabbkepzes címen érhetők el. Közülük csak az alábbi megállapítást 
emeljük ki:  

Az e-mobilitásként ismertté vált trend néhány év alatt drasztikusan 
megváltoztatta több iparág jövőképét. Az alapvetően környezetvé-
delmi indíttatású, tehát a kibocsátás csökkentését célzó fejleszté-
sek példátlan mértékben felgyorsították a különböző innovációs 
kezdeményezéseket, és felerősítették a járműipar, a közlekedés, 
valamint az energiaszektor közötti szinergiákat. Az energetika és 
mobilitás összekapcsolódásának hatása olyan új területekre is 
kiterjedt, mint az ipari méretű energiatárolás. A kialakult helyzet 
belső ellentmondása, hogy a szabályozás még jobban felgyorsította a 
technológiai fejlődést, de azt nehezen képes követni.

BPMK kommunikáció
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A megújuló energiaforrások terjedésével a villamosenergia-rend-
szerek egyik legnagyobb kihívása, ezek megfelelő integrálása a 
már meglévő rendszerbe. Az integráció folyamata műszaki, szabá-
lyozói és piaci kihívás egyaránt. Ahhoz azonban, hogy a megújuló 
energiaforrásokat felhasználó termelési módok elterjedhessenek 
támogatásra van szükség, mert ezek a technológiák beruházási 
költsége igen magas, ezért a megtérülés nem biztosított. Ez az 
oka, hogy Európa és világszerte különböző támogatási rendsze-
rek jöttek létre, melyek lényegében állami támogatás formájában 
igyekeznek segíteni a megújulók elterjedését. A fenti állítások ha-
zánkra is igazak és a 2000-es évek eleje óta jelen vannak a szabá-
lyozási környezetben különböző megújuló támogatási rendszerek. 
Cikkemben bemutatom a megújuló integráció nehézségeit, a kü-
lönböző megújuló támogatási rendszereket, valamint ismertetem 
a Kötelező Átvételű Termelés támogatási formát. Konkrét vizsgá-
lattal igyekszem igazolni, hogy a rendszerben termelt energia ér-
tékesítési stratégiája némiképpen javítható.1

*
With the spread of renewable energy sources (RES) the main 
challenge of the power system will be the RES integration. The 
process of integration is also an engineering, regulating and fi-
nancial task. Since RES technologies are very expensive and its 
pay-off cannot be ensured an adequate supporting is needed in 
order to spread these technologies. That’s why many support-
ing frameworks have been created around the world and in Eu-
rope, which formats are maintained in the way of state aid. The 
above-mentioned statements are also valid for Hungary. These 
supporting frameworks have been available since the beginning 
of the 2000s. The aim of this paper is to introduce these Hungar-
ian supporting frameworks, especially the feed-in tariff system. 
Furthermore, I attempt to prove with a concrete analysis that 
the selling strategy of energy produced in this system could be 
developed.

* * *

Megújuló integráció
A megújuló energiaforrások integrálásának nehézsége részben 
abból adódik, hogy ezekkel nem tudjuk maradéktalanul kielégíte-
ni a villamosenergia-szolgáltaltatás szigorú követelményeit. Sérül 
például az ellátásbiztonság kritériuma, amit az időjárásfüggés indu-
kál. Ha rendelkezésre állna megfelelő tárolási technológia, akkor az 
nagyban javítana az időjárásfüggő megújulók helyzetén, azonban a 
sok példaértékű kísérleti beruházás ellenére a villamos energia tá-
rolása ipari méretek között még nem megoldott. Ez a megállapítás 
teszi szükségessé, hogy a hagyományos villamosenergia-rendszert 
tekintsük alapnak és a megújulók integrálását pedig a megoldandó 
feladatnak. [1]

Globálisan vizsgálódva három fő problémát találunk, melyek 
közül egyik a termelés rugalmatlansága. Egy fotovoltaikus2cella 
felhőátvonulás során csupán névleges teljesítményének töredékét 

1   A cikk a KLENEN’ 19 konferencián elhangzott előadás alapján készült.
2 Napsugárzást közvetlenül villamos energiává alakító egység.

adja le, viszont amikor maximálisan ki tudjuk használni a megújuló 
kapacitásokat, akkor az nagy terhelést jelentenek a középfeszültsé-
gű hálózat számára és megnehezíti a hálózati feszültség névleges 
értéken tartását.

Kevésbé fizikai, viszont annál inkább energiastratégiai problé-
ma a megújuló energiaforrást használó termelők elhelyezkedése a 
merit-order3 listában (1. ábra).

Látható, hogy a megújuló termelés növelésével a lista jobbra toló-
dik, ami azt jelenti, hogy egyre kevesebb magas változó költséggel 
termelő erőmű fog tudni gazdaságosan üzemelni. A gazdaságos 
üzem hiánya a hagyományos erőműpark elöregedéséhez vezet 
a karbantartás hiánya miatt. Csökken továbbá az új erőműveket 
érintő beruházási kedv is. Ennek ellenére szükség van ezekre az 
erőművekre zsinórteljesítmény szolgáltatására, csúcsidőszak estén 
a fogyasztók ellátására, valamint a villamosenergia-rendszer sza-
bályozására. Nem elhanyagolható az a szempont sem, hogy egy 
napi terhelési görbét nézve (2. ábra) a napi csúcsterhelés esti órák-
ra tevődik, amikor a napenergiát nem vehetjük igénybe megfelelő 
tárolási módszerek nélkül.

 

3 Merit-order: Villamosenergia-termelőket változó költségük szerint növekvő 
sorrendbe állító lista

1. ábra. Merit-oreder

2. ábra. Napi terhelési diagram
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Mivel a hagyományos erőművek jelentős része rossz állapot-
ban van, környezetterhelésük jóval magasabb, így a felelőtlen 
megújulóstratégia nem garancia a klímavédelmi célok elérésére. 

A harmadik nehézség, hogy a megnövekedett megújuló- 
penetráció és az ebből következő hagyományos erőművi leszerelé-
sek miatt csökken a villamosenergia-rendszerben forgatott tömeg.  
A forgó tömeg mozgási energiát tárol, mely részt vesz a rendszer 
teljesítményegyensúlyában (I.) és ezáltal a szabályozásában is. 
Egyenes következmény, hogy a forgó tömeg csökkenése instabi-
labbá teszi a rendszert. [2]

       (I.)

ahol:
•  PG – A rendszer villamos teljesítménye [W]
•  PM – A rendszer mechanikai teljesítménye [W]
•  MR – A rendszer összeperdülete [kg∙m2/s]
•  ωR – A rendszerfrekvencia [1/s]
•  PF – A rendszerben felhasznált villamos teljesítmény [W]
•  PV – Veszteség [W]

A magyarországi támogatási környezet
2008. január 1. és 2016. december 31. között üzemelt a hazai 
megújulók elterjedéséhez nagyban hozzájáruló Kötelező Átvételű 

Termelés (továbbiakban: KÁT) rendszere. Jelenleg a magyaror-
szági megújulókapacitások zöme ebben a támogatási struktúrában 
termel. Ezek jellemzően szélenergiát, napenergiák, biomasszát és 
hulladékot használó villamosenergia-termelők. A KÁT támogatás a 
felhasználó számára nagy biztonságot ígérő struktúra, mivel a rend-
szer lényege egyértelműen a beruházási kedv növelése a megtérü-
lés biztosításával. A támogatás mértéke független a villamos ener-
gia piaci árától, mert a rendszerirányítónak törvényi kötelezettsége, 
hogy hatósági áron átvegye a KÁT termelők által termelt villamos 
energiát. [3]

A KÁT termelők összesítésére a rendszerirányítónak létre kel-
lett hoznia a KÁT mérlegkört (3. ábra), mely segíti az ezek által 
termelt energia kezelését.

Az átvétel után a rendszerirányítónak értékesítenie kell a KÁT 
mérlegköri energiát, mely jellemzően a másnapi piacon4 (day-ahead 
market, DAM) történik. 2018 nyara óta lehetőség van a KÁT mér-
legkör esetében is a napon belüli kereskedésre, azonban a MAVIR 
adatpublikációja alapján, ezek a kötéstípusok még nem gyakoriak.

A villamosenergia-kereskedelem a speciális terméket leszámít-
va nem sokban tér el a közgazdaságban megszokott kereskedéstől. 
A piacon elkelő mennyiséget és ennek árát itt is a kereslet és a 

4 Másnapi piac: Az a piaci szegmens amikor a vevők és az eladók a következő 
napi menetrendjeiket értékesítik, illetve vásárolják meg. A fizikai teljesítés so-
rán a menetrendtől való eltérések kiegyenlítőenergia (lásd. később) formájában 
kompenzálódnak.

3. ábra. A KÁT mérlegkör felépítése

 
VF

R
RMG PP
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kínálat kettőse mozgatja. A termék különlegességét pedig az adja, 
hogy tárolása nem megoldott.

A KÁT energia értékesítése
Az eddigiekben igyekeztem bemutatni mindazt a hátteret, ami a glo-
bális megújuló integrációt érint, valamint azt, hogy mi vezet a KÁT 
mérlegkör esetében a konkrét problémafelvetéshez. 

A KÁT mérlegköri energia csak abban az esetben értékesíthe-
tő a másnapi piacon, ha a piaci egyensúlyi ár 0,1 EUR/MWh felett 
alakul ki. Ennek oka, hogy jelenleg törvényi előírás, hogy a KÁT 
mérlegköri energia csak pozitív áron értékesíthető. Ez az árszint 
képviseli a rendszerirányító ajánlati árát is, továbbá egy limitet is 
jelent, mely alatt nem lehet értékesíteni, ezért limitárnak hívjuk.

A limitár megléte problémát okoz akkor, amikor a tőzsdén ennél 
alacsonyabb ár alakul ki, ugyanis ilyenkor az energia csak kiegyen-
lítő energia5 formájában értékesíthető, ami az esetek túlnyomó 
többségében költségtételt jelent a KÁT mérlegkörnek.

Ennek okán adódik a kérdés, hogy a limitár módosítása, illetve 
elhagyása, milyen hatással van a villamosenergia-piacra és mekko-
ra megtakarítás érhető el ezáltal.

A vizsgálatot 2014 és 2018 között időintervallumra végeztem és 
az alábbi 5 új limitár szintet határoztam meg a jelenlegi 0,1 EUR/
MWh helyett:

• −500 EUR/MWh (ez képviseli a limitár nélküli állapotot, mert 
a HUPX-en −500 és 3000 EUR/MWh közötti ajánlatot lehet 
beadni)

• −150  EUR/MWh
• −50  EUR/MWh
• −10 EUR/MWh
• −5  EUR/MWh

A vizsgált időtartamban 36 olyan óra volt, amikor a tőzsdei ár a limit-
ár alatt alakult ki. Ezekben az órákban a rendszerirányító és HUPX6 
adatpublikációja révén rendelkezésemre állt a KÁT mérlegkör tőzs-
dére beadott menetrendje, illetve a kereskedés során kialakult ke-
resleti és kínálati görbe többi pontja is.

A KÁT menetrend fenti árszinteken történő beadásával előidéz-
hető a kínálati görbe eltolódása. A várakozás az, hogy a két görbe 

5  Kiegyenlítő energia: A menetrendi eltéréseket kompenzáló energiamennyiség
6  HUPX: A magyar áramtőzsde működtetője

metszéspontja alacsonyabb árnál és nagyobb mennyiségnél lesz, 
mint az eredeti esetben. A 4. ábra diagramja egy kiragadott példán 
keresztül igazolja várakozásunkat.  

 Látható, hogy sikerült a KÁT ajánlatot is értékesíteni és mivel ez 
egy alacsony árszinten (pl.: −150 EUR/MWh) történt, ezért valóban 
megfigyelhető a negatív irányú áreltolás. Ennek mértéke a módosí-
tott limitár függvényében változik, azonban sehol nem ölt túlzottan 
nagy mértéket, melynek  bizonyítéka, hogy még a legdrasztikusabb, 
−500 EUR/MWh-s esetben sem haladja meg az áreltolás mértéke a 
−10 EUR/MWh-t az esetek háromnegyedében.

A megtakarítható összeg
A KÁT mérlegkör költsége alapesetben egytényezős. Ez, a már 
korábban említett kiegyenlítőenergia-költség, mely minimálisan 
ugyan, de mindig megjelenik. A gond ennek drasztikus növekedé-
se a kritikus órákban. A vizsgált időtartamban ez a tétel 126 millió 
forintos kiadást jelentett. Amennyiben eltekintünk a limitártól és 
negatív tőzsdei áron is eladjuk a termelést, akkor a mérlegkör költ-
sége kéttényezőssé válik, mert megjelenik a negatív árú tőzsdei 
értékesítés költsége is, tehát az, amikor az energia átvételéért is 
mérlegkör fizet.

Vizsgálataim előtt azt vártam, hogy bár számosságban egy 
helyett két költségtényező jelenik meg, ezek összege még min-
dig kisebb lesz mint alapesetben a magas kiegyenlítőenergia-
költség. Számításaim igazolták ezt a feltevést, melyet jól mutat 
az 5. ábra.

Néhány anomáliától eltekintve csökken a KÁT mérlegkör költ-
sége. Az anomáliák magyarázata pedig, hogy bár a szükséges 
kiegyenlítőenergia-mennyisége abszolútértékben lecsökken, de 
előjele megváltozik, vagyis leszabályozás helyett rendszerint fel-
szabályozásra van szükség, aminek egységára jelentősen maga-
sabb.

Az anomáliák megszűntetése elméleti síkon alternatív tervezési 
módok használatával megoldható. [5]

Ezek ellenére összegezhető, hogy a limitár elhagyásával a KÁT 
mérlegkör összköltsége 76 millió forintra mérséklődik. Ez a 126 
millióhoz képest 43%-os megtakarítás, azonban ez csak a kritikus 
órákra érvényes.

A KÁT jövője
Érdekesen hangzik ez a kifejezés, hiszen KÁT támogatást 2016 
vége óta már nem lehet igényelni. Eddig a dátumig azonban a Ma-
gyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal a beérkezett KÁT 
igények nagyrészrét jóváhagyta, mely kb. 2000 MW beépítendő 
teljesítményre tehető. Az ebből eddig megépült KÁT termelők össz-
teljesítménye kb. 500-700 MW, a KÁT mérlegkör összteljesítménye 
pedig 1000 MW.

Érdemes tehát napirenden tartani a KÁT témakörét és becslése-
ket végezni arra az esetre, ha a tervezett KÁT termelők nagyrésze 
megépül.

Amennyiben a KÁT termelés mennyiségét megnöveljük és fel-
tesszük, hogy a limitárat továbbra sem vesszük figyelembe, akkor 
az előzőekben elvégzett vizsgálatok eredményei már mást mutat-
nak. Az egyszerűség kedvéért az órás KÁT ajánlat két és három-
szorosát vettem figyelembe.

A legszembetűnőbb változás a limitár változtatása által indu-
kált, áreltoló hatás. Míg az előző esetben kevésszer fordul elő a  
−10 EUR/MWh-s eltolás, addig megnövelt KÁT mennyiséggel ez 
már miden esetben előfordul, továbbá lehetséges extrém magas, 

4. ábra. Keresleti görbe eltolódása a limitár változtatásával
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−50 EUR/MWh-s eltolás is. Míg az előzőekben elmondható volt, 
hogy a piac stabilitására a limitár elhagyása nem veszélyes, addig 
megnövekedett mennyiség esetén ez már nem ennyire egyértelmű.

A másik drasztikus változás a negatív árú tőzsdei értékesítés 
költségét jelöli. Az alábbi 6. ábra, jellegre exponenciálishoz hasonlí-
tó költségnövekedést okoz.

Összefoglalás
Láttuk tehát, hogy a KÁT mérlegkör és annak költsége napjaink ak-
tuális problémája, mely a jövőben eszkalálódhat. A KÁT másnapi 
kereskedésének hatékonysága megfelelő szabályozói szemlélet-
váltás mellett javítható. A kiegyenlítőenergia-mennyiségének csök-
kentésére, mind a napon belüli piac kialakítása és jobb kihasználá-
sa, mind a limitár elhagyása alkalmas eszköz.
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Az Európai Unió céljainak megfelelően a tagországoknak tö-
rekedniük kell a szabad energiapiacok kialakítására, továbbá 
minden körülmény mellett biztosítani kell a fogyasztók ellátá-
sát. Ez időszakosan kirívóan magas költségeket eredményez-
het. Felmerül a kérdés, hogy ez meddig éri meg a fogyasztók-
nak? Minden határon túlmenően lehet az ellátásbiztonságot 
garantálni? Value of Lost Load (VoLL) számítások a fentebb 
említett problémakör miatt kerültek előtérbe.1

*
According to the goals of the European Union, the member states 
should strive to create energy only-market and in all situations en-
sure the supply of consumers. This can result periodically high pric-
es. Questions are raised: How long does it reach for consumers? 
Is it possible to guarantee security of supply beyond all borders? 
Value of Lost Load (VoLL) calculations came into focus because of 
the above mentioned issues. The paper presents the challenges of 
security supply and the practical application of VoLL calculations.

* * *

Mit jelent a Value of Lost Load?
A villamos ellátási zavarok, kiesések („lost load” = „elveszett terhe-
lés”) erős szociális és gazdasági hatással vannak a fogyasztókra. 
Innen ered az angol Value of Lost Load (VoLL) kifejezés, amelyet a 
következőképpen definiálhatunk:

Azon cselekvések/termékek gazdasági értéke, amelyeket nem 
tudunk elvégezni/legyártani, abból kifolyólag, hogy a fogyasztót 
nem tudtuk kiszolgálni valamilyen előre tervezett vagy nem terve-
zett kiesés miatt, vagyis az energiaellátási-lánc megszakadása mi-
att. [3] 

Ennek gazdasági hatásait háromféleképpen is értelmezhetjük:
• Az az összeg, amelyet a vevők hajlandók fizetni annak érde-

kében, hogy elkerüljék kiesést.
• Azon összeg, amit a kiesés miatt kompenzációként elvárnak.
• A tényleges költségek, melyek a blackout miatt merülnek fel. 

[3]

A VoLL aktualitása
A villamos energia egy különleges termékként is értelmezhető, 
ugyanis a termelésnek folyamatosan követnie kell a változó fo-
gyasztói igényeket. Ezt nagyon precíz üzem- és rendszerirányítá-
si feladatok elvégzésével lehet kivitelezni, ugyanis a fogyasztókat 
üzembiztosan, a minőségi követelményeket (50 Hz-es frekvencián 
230 V-os fázisfeszültség) kielégítő villamos energiával kell ellátnunk 
a termelési és elosztási költségek minimalizálása mellett.

Az Európai Unió a fentebbi követelmény teljesítése mellett szá-
mos további kiemelt fontosságú területet is meghatározott, mint 
például: az energiabiztonságot, a szabályozást, az infrastruktúra 
fejlesztését, az energiahatékonyságot, dekarbonizációt, a kutatási 
és innovációs tevékenységeket, valamint a versenyképességet. 

1 A cikk a KLENEN ’19 konferencián elhangzott előadás alapján készült.

Ezen küldetések teljesítéséhez létrehozta a CEP (Clean energy 
for all Europeans Package) jogalkotási csomagot. Ez a csomag 
2016-ban elkészült és várhatóan 2020 elején fogják kötelező érvé-
nyűvé tenni a jogszabály-módosításokat. A csomag pilléreit alkotó 
gondolatokat összefoglaló néven energia trilemmának is nevezzük, 
melynek 3 dimenziójában: az ellátásbiztonság, az egységes euró-
pai versenypiac kialakítása és a klímapolitikai célok teljesítése áll. 
Értelemszerűen ezen célok megvalósítása csak kompromisszumok 
mellett lehetséges. [6] 

Az Energia csomagokban az Európai Unió célul tűzte ki, hogy a 
tiszta energiapiac („energy only-market”) keretében egy egységes 
piacon, tisztán az áram kereslet-kínálat aktuális viszonya határozza 
meg a villamos energia árát. Ebben az esetben az energia árán felül 
a termelők nem rendelkeznek egyéb bevételi forrásokkal (például 
kapacitásdíjjal). Ebből adódóan gyakrabban előfordulhatnak olyan 
hiányos időszakok, amikor a piaci árak jelentősen megemelkedhet-
nek. Azonban az EU céljainak megfelelően ezen időszakok alatt is 
biztosítani kell a fogyasztók ellátását, amely időszakosan kirívóan 
magas költségeket eredményezhet. 

Példaként említendő, hogy 2017. januárjában a kemény téli idő-
járásnak köszönhetően a villamos energia piaci ára 300 EUR/MWh 
környékén járt Romániában. A magas piaci árak miatt veszélybe 
került a lakosság kiszolgálása. Ennek hatására a román kormány 
lépett és export korlátozásokat vezetett be, így a termelők nem tud-
ták teljesíteni az esetleges külföldi ügyleteiket. [5]

Ez egy szemléletes példája volt annak, ahogy az állam beavat-
kozott egy olyan piac működésébe, ami tisztán a kereslet-kínálat 
alapon működik. A beavatkozással maximalizálta a piaci árakat 
és a fogyasztók számára megteremtette az ellátásbiztonságot. Ez 
azonban az energy-only market alapelveivel ellentmondó lépésnek 
bizonyul.

Felmerül a kérdés, hogy minden esetben szükség van-e az el-
látásbiztonságra? A biztonságnak van maximális ára vagy minden 
határon túlmenően biztosítania kell villamos energiát a fogyasztók 
részére?

A Value of Lost Load konkrétan ezen kérdésekre ad választ és 
meghatározza azt az árat, ameddig még érdemes fenntartani az 
ellátásbiztonságot. Ezen ár felett a fogyasztó dönthet arról, hogy 
hajlandó-e kifizetni a többletköltségeket vagy inkább lecsatlakozik a 
hálózatról és ezzel együtt elszenvedi a veszteségeket is.

Hogyan hat a VoLL a piac működésére?
Kiugró időjárási viszonyok miatt előfordulhat, hogy a villamosener-
gia-igény eléri a rendszerhez kapcsolódó összes egység teljesítő-
képességét és a legnagyobb határköltségű erőmű is működésbe 
lép. További igénynövekedés esetén, további forrás hiányában, a 
kereslet-kínálat közötti egyensúly a fogyasztás korlátozásával vagy 
az árnövekedés miatt a fogyasztói igények csökkenésével áll be 
(1. ábra). Ilyen szűkösség esetén a fogyasztók csak addig kíván-
nak vételezni, amíg az egyensúlyi ár el nem éri a nem szolgáltatott 



27ENERGIAGAZDÁLKODÁS   60. évf. 2019. 4-5. szám

Kertész D., Vokony I.: Value of Lost Load számítások gyakorlati alkalmazásának áttekintése

energia értékét, vagyis a VoLL-ot. Ez lényegesen magasabb lehet 
a legnagyobb határköltségű termelő piacra lépésének áránál (az 1. 
ábrán 9000 EUR/MWh).[2]

Ilyen esetek csak szélsőséges időjárási viszonyok, politikai fe-
szültségek vagy előre nem tervezett forráskiesések esetén fordul-
hatnak elő évente maximum pár órán keresztül. Azonban ekkor a 
legdrágább termelők is többletbevételhez juthatnak, amely elégsé-
ges lehet állandó költségeik fedezetére. Ezáltal ösztönözve új piaci 
szereplők megjelenését. Ebből következik, hogy a villamosenergia-
ellátás elméletileg hosszútávon is megoldható jól működő piaci ke-
retek között.

 

Amennyiben a szűkösség idején valamilyen árkorlátozó beavat-
kozás történik, mint a korábban említett Romániában, csökken a 
piac önszabályozó képessége. Így a fogyasztói igények továbbra 
is kiszolgálásra kerülnek és nem képződik meg a magas határkölt-
séggel rendelkező erőművek fenntartásához szükséges árbevétel.  
Ebben az esetben a rendszerirányítók egyes nagyfogyasztókat le-
szabályoznak vagy feszültségcsökkentést hajtanak végre, illetve a 
határkeresztező kapacitásokon átmeneti importot hozhatnak be. 
Ezek alapján kijelenthető, hogy az ársapka alkalmazása a szabad 
piac alapú szolgáltatás minőségét rontja, valamint rontják az új sze-
replők piacra lépésének feltételeit.

A gyakorlatban a valódi piaci magatartás nem lehetséges, mivel 
a fogyasztók valós idejű mérése, annak ellenőrzése és számlázása 
nem megoldott. Emiatt a fogyasztók nem ismerik az aktuális piaci 
árakat, így elméletileg sem tudnak beavatkozni. Az okos mérők el-
terjedése ezen javíthat, azonban ekkor továbbra is kiszámíthatatlan 
tényező marad a fogyasztói magatartás. [2] 

A fogyasztók szűkösség esetén tehát nem tudnak önkéntes 
igénycsökkentéssel hozzájárulni a kereslet-kínálat egyensúlyának 
biztosításához. A társadalom és politika számára a megbízhatóság 
és az ezt szolgáló rendszerszintű üzembiztonsági tartalékok fenn-
tartása közérdeket szolgáló közjónak tekinthető, vagyis nem lehet 
csak a piacra bízni. Ebből következik, hogy az energiapiacok ön-
magukban nem képesek a hiányzó bevételek biztosítására, ezzel 
a megbízható ellátáshoz szükséges forrásszerkezet folyamatos 
megújítására. Ezért felmerül a kapacitáspiacok bevezetésének le-
hetősége, melyek új kapacitások létesítésének ösztönzését segítik 
elő, valamint a megfelelő forrásszerkezet fenntartását az ellátásbiz-
tonság garantálása érdekében.

Több beavatkozási módszer közül kettőt érdemes a VoLL szem-
szögéből megvizsgálni:

1. Kapacitásdíj: A piaci szereplők általánydíjat kapnak a terme-
lő egységeik rendelkezésre állásáért, valamilyen független szerep-
lőtől, rendszerint a rendszerirányítótól. A díj nagyságát a szabályo-
zó hatóság az energiapiaci árak, befektetési feltételek és az elérni 
kívánt cél, azaz a rendszerben tartandó erőmű kapacitás figyelem-
bevételével állapítja meg.

2. Stratégiai tartalék: A rendszerirányító tartalék kapacitásokat 
köt le, amelyet piaci hiány esetén vesz igénybe. Leggyakrabban az 
idős, környezetszennyező, leállítani tervezett berendezések leköté-
sére kerül sor. 

A kapacitáspiacokat úgy kell tervezni, hogy javítsák a rendszer 
stabilitását és minimalizálják a fogyasztói költségeket. A fentebbi 
két mechanizmus alkalmazása fogyasztói költségnövekedéssel jár. 
Esetleges forráshiány esetén viszont a fogyasztói korlátozásból 
adódóan keletkezik kár, amely közvetlenül a fogyasztókra hárul. A 
fogyasztói korlátozásból adódó veszteség általában nagyobb, mint 
az ellátásbiztonság érdekében rendszerben tartandó többletkapa-
citások költsége, ebből adódóan célszerűen a fogyasztói igényeket 
meghaladó kapacitást kell a rendszerben tartani. 

 

A kapacitásdíjak alkalmazásának hatásaként biztosítható az 
átlagon felüli fogyasztási igény is, mivel hatására a kínálati görbe 
jobbra tolódik. (2. ábra) Átlagos fogyasztás esetén csökken az ener-
gia ára, azonban hátránya, hogy kapacitáshiány esetén nem lehet 
megakadályozni a kialakuló árcsúcsokat, ebből adódóan nehéz 
meghatározni a mértékét is. Mindezen felül a CEP célkitűzéseivel 
szembe megy, mivel a piaci szereplőknek piacon kívüli bevételük is 
származik. [2] 

A másik vizsgált lehetőség a stratégiai tartalékok bevezetése, 
amik szintén az ellátásbiztonság érdekében kerülnek lekötésre.  
A rendszerirányító döntése alapján a piaci áraknál nagyobb áron, 
a VoLL számításból meghatározott áron kerülnek beindításra, így 
biztosítva a fogyasztói igényeket. (3. ábra) Ezen mechanizmus elő-
nye, hogy a nem szolgáltatott energia értékével azonos árak nem 
zavarják meg a szabad energia piaci folyamatokat.

A VoLL alatti áraknál történő igénybevétel esetén az árcsúcsok 
és ezzel a termelők bevételei is csökkennek, így kevesebb termelő 
marad a szabad piacon (csökken a beruházási kedv), valamint emi-
att több stratégiai tartalékra is szükség lenne. Ebben az esetben 
kisebbek lennének a fogyasztási csúcsok, azonban sokkal gyakrab-

1. ábra. Ár kialakulása forráshiány esetén [2]

2. ábra. Kapacitásdíj bevezetésének hatása [2]
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ban előfordulnának. Így nagyon fontos, hogy a lekötendő tartalék 
nagyságát megfelelően határozzuk meg és csak abban az esetben 
indítsuk be, amikor a fogyasztók korlátozásának veszélye fenn áll.

A lekötendő stratégiai tartalék meghatározása a jellemző hiány-
időtartamok alapján történik az alábbi összefüggés segítségével 
(1):

  
      (1)

ahol,

τopt optimális hiányidőtartam [h]
VoLL nem szolgáltatott energia értéke [€/MWh]
RD csúcskapacitás éves állandó költsége [€/MW,év]

Az éves tartamdiagram alapján meghatározható az optimális hi-
ányidőtartamhoz tartozó ténylegesen igénybe vehető teljesítmény 
TIT [MW]. A rendszerirányítótól függ, hogy ebből mekkora kapaci-
tást köt le stratégiai tartalékként Kst [MW]. Kevés kapacitáslekötés 
esetén ebben az esetben is előfordulhat fogyasztói korlátozás. Túl 
nagyarányú lekötés esetén pedig nő az átlagos működési időtartam 
τkorl [h], aminek köszönhetően csökkeni fog az átlagos eladási ár is 
Pst [€/MWh]. [2] 

A rendelkezésre állási költségekből és a korlátozási hiányidő-
tartamból számolható a stratégiai tartalékok átlagos eladási ára (2):

  
      (2)
 

Ezen mechanizmus esetén tulajdonképpen a szabad piac működési 
keretéig nem történik beavatkozás, csak akkor, ha az ellátásbizton-
ság nem teljesülne, így jobban összeegyeztethető a CEP tartalmá-
val. Azonban kevésbé ösztönzi az új kapacitások létesítést, helyette 
a meglévő erőművek rendszerben tartását segíti elő. A túl korán 
történő beavatkozás miatt sérülhetnek a piaci körülmények között 
termelő erőművek érdekei, ugyanis bevételtől eshetnek el. Továbbá 
fontos megemlíteni, hogy abban az esetben működhetne jól ez a 
módszer, ha minden fogyasztóra hatással lennének a piaci árak. [2] 

Számítási módszerek 
Az ellátásbiztonságnak nincsen objektíven mérhető értéke, tehát 
rendhagyó módon értelmezzük/számítjuk a VoLL-t. A VoLL megha-
tározására a gyakorlatban négyféle módszert használhatunk:

• Kérdőívek alapján (közvélemény kutatás)
• Termelési mutatók alapján (Proxy módszer)
• Korábbi tapasztalatok alapján
• Esettanulmányok alapján

Kérdőívek (közvélemény kutatás)
A közvélemény kutatás az egyik legpraktikusabb módszer arra, 
hogy meghatározzuk a VoLL értékét. A módszer előnye, hogy ki-
értékeléskor többfajta kiesés és a felmérésben résztvevő összes 
szektor feltérképezhető. Ebből adódik a hátránya is, ugyanis a ka-
pott eredmények nem tényszerűek. [4] A felmérések során arról kér-
dezzük az embereket, hogy mennyit hajlandóak fizetni (Willingnes 
to pay  = WTP) a kiesések elkerülése érdekében vagy hogy mi a 
részükről elfogadható minimális mértéke azon kompenzációnak 
(Willingnes to accept = WTA), amit akkor kapnak, ha érintettek egy 
blackout során. [1]

A leggyakrabban ezen felméréseket úgynevezett Choice 
Experiments-ek (CE), azaz diszkrét választás módszerével végzik 
el, amelynek lényege, hogy a fogyasztó kiválasztja a lehetséges 
opciók közül, hogy számára melyik felel meg a legjobban. Ebben az 
esetben különböző paraméterek szerint állítják össze a választási 
lehetőségeket, figyelembe véve, hogy a kiesés, völgyidőszakban 
vagy csúcsidőszakban következik be, a kiesés időtartamát, hogy 
melyik évszakban esedékes és hogy a hét melyik időszakában van. 
Továbbá ehhez társítanak egy WTA vagy WTP értéket is. [3][4] 

Emellett még alkalmazhatnak kontingensértékelést is 
(Contingetn Valuation = CV), ahol direktben rákérdezünk arra, hogy 
fizetni akar-e a felhasználó azért, hogy elkerülje a kiesést.

Termelési függvények alapján (Proxy módszer)
A legegyszerűbb módja a VoLL becslésének. Főként makrogazda-
sági statisztikákon alapszik, így viszonylag kevés adatra van szük-
ségünk ezen módszernél. Ebből adódik a hátránya, hogy összegző 
vagy átlageredményeket ad, melyek nem nyújtanak információt a 
VoLL értékének időbeli vagy vizsgált fogyasztók közötti eltéréseiről.

Leggyakrabban a GVA (gross value added) módszert használ-
ják, mely a bruttó hozzáadott értéken és a fogyasztási adatokon 
alapszik (3):

       (3)

ahol,
 

VoLL nem szolgáltatott energia értéke [€/MWh]
GVA bruttó hozzáadott érték az adott évben [€/év]
CONS fogyasztási adat az adott évben [MWh/év]

Ezen módszerrel egyes ipari szektorokra lebontva is tudunk számí-
tásokat végezni, hogy milyen bevétel kimaradással számolhatunk 
a termelésleállásokból következően. Az egyes szektorokra történő 
kiesett termelésre vonatkozó számítások elvégzése után könnye-
dén lehet összegezni a kapott eredményeket. A lakosságra nézve is 
számszerűsíthető a VoLL, ebben az esetben a nem szolgáltatott ener-
gia értéke megegyezik az elvesztegetett szabadidő értékével. [1][4]

Korábbi tapasztalatok alapján
Ezen metódus alapján az egyes szektorok szereplőinek korábbi 
vállalásaiból következtetünk, arra, hogy mennyit ér meg neki az 
üzembiztonság azok alapján, hogy milyen energetikai fejlesztése-

3. ábra. A stratégiai tartalékok hatása a kínálat-kereslet 
viszonyára [3]
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ket végeztek el vagy milyen ellátásbiztonságot növelő intézkedése-
ik (több betáplálási pont, szünetmentes szolgáltatások stb.) voltak a 
múltban. A módszer előnye, hogy a korábbi tapasztalatok miatt va-
lós becslést ad a VoLL értékére. Azonban a hátrányai közé tartozik 
a komplexitása, valamint ezen módszerrel csak a fogyasztók egy 
szűk rétege vizsgálható, mivel kevés felhasználónak van erre vo-
natkozóan adata vagy nem adja ki azokat. Ebből következik, hogy 
ezen módszerrel az egész társadalomra vonatkozó következtetése-
ket nem tehetünk. [1] [4]

Esettanulmányok alapján
A közvéleménykutatáshoz hasonlóan a fogyasztókat kérdezik meg 
itt is, azonban nem nagyszámú adatbázis elérése a cél, hanem pár 
a témában jártas ügyfélről készítenek részletes elemzést. Így lehe-
tőségünk van egy adott kiesés okozta veszteség feltárására. Előnye, 
hogy hozzáértőket kérdeznek, így nem lehet probléma a kérdések 
értelmezésében. Azonban a felhasználók gyakran eltúlozzák a vesz-
teségekből adódó károk értékét a magasabb kártérítés reményében. 
Hasonlóan a korábbi tapasztalatokra épülő számításokhoz, itt sem 
vonhatunk le általános érvényű következtetéseket a számításból, 
ugyanis csak egy konkrét ellátászavart térképez fel. [1] [4]

Következtetés
Összességében elmondható, hogy a Value of Lost Load számítá-
sok az Európai Unió céljai, irányelvei miatt kerültek előtérbe olyany-
nyira, hogy az Európai Bizottság 2018-as év közepéig az összes 
tagországtól egy tervezetet várt, hogy milyen módon fogják megva-
lósítani a VoLL számítást.

A számítások eredményeként általában nagyon magas költsé-
geket kapunk, amik a jelenlegi piaci árak több százszorosa is lehet. 
Ellenben az is látszik a Romániában bekövetkezett korlátozásokból, 
hogy a kormányok hasonló intézkedéseket már sokkal alacsonyabb 
ár esetén is hajlandóak beavatkozni a tiszta villamosenergia-piacra, 
mely beavatkozás sértik a tiszta energiapiac szabályait és kedve-
zőtlen hatással vannak a beruházásokra. Ebből felmerül egy kér-
dés, hogy a VoLL számítások eredményeit a hatóságok mennyire 
fogják rendeltetésszerűen használni
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Magyarország a közvélekedéssel szemben számos ásványi nyers-
anyagban inkább gazdagnak, mint szegényen ellátott országnak 
mondható. Jelen cikkben bemutatásra kerülnek azok az ásvány-
kincsek melyekből akár jelentős kitermelés is megvalósítható 
lehet. Ehhez a bányászathoz való pozitívabb hozzáállás mellett 
olyan vállalkozásokra is szükség van, amelyek korszerű techno-
lógiával, gazdaságosan képesek az ásványi nyersanyagokat kiter-
melni és feldolgozni.1

*
Oppositely of the general opinion Hungary rather rich in several 
mineral resources. In this paper those mineral sources are discussed 
from which remarkable mining might be established. Meeting with 
this possibilities more positive approach and companies also needed 
that are capable applying up to date and economical technology for 
mining and processing.

* * *
         Semmi sem állandó, csak a változás maga 

(Hérakleitosz görög filozófus ~Kr.e 544 – 483)

Energiaforrások
Hamis a korábban sokszor hangoztatott vélemény, hogy hazánk sze-
gény ásványi nyersanyagokban. A valóság, hogy bár vannak olyan 
ásványi nyersanyagok, amik hazánkban nem találhatók, de az biz-
tosan kijelenthető, hogy számos ásványi nyersanyagban viszonylag 
a gazdag országok között vagyunk, amit az 1. táblázat is bizonyít. 

1 A cikk a KLENEN ’19 konferencián elhangzott előadás alapján készült. 

Szénhidrogének
Sajnos hazánk jelentős importra szorul, amit a 2. táblázat mutat be:

Örömmel üdvözöljük, hogy a korábbi meghirdetett koncessziós pá-
lyázatok sikerrel zárultak. 2019 májusában ismét kiírásra került 8 
szénhidrogén-, és 1 geotermikus pályázat, aminek a beadási ha-
tárideje: 2019. szeptember 26.  A koncessziós pályázatok döntően 
sikeresen valósulnak meg és az újabbak is várhatóan kedvezőn 
fogják érinteni a hazai ellátást, illetve csökkenteni a magas importot. 

2. táblázat. Szénhidrogén (gáz) import (2017. évi adatok alapján)
Forrás: MEKH

1. táblázat. Magyarország ásványvagyona (Forrás: MBFSZ)

Mrd m3

Teljes országos fogyasztás 10,296

Hazai termelés 1,734

Import (több irányból) 15,595

− Keleti irányból (orosz gáz Ukrajnán át) 9,195

− Nyugati irányból (Ausztriából) 4,143

− Tranzit (orosz gáz továbbítása Szerbia és 
Bosznia felé)

2,257

Export 3,522

Tárolói kitermelés 2,359

Tárolói besajtolás 3,59
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Szénbányászat
A szénbányászat helyzetét döntően befolyásolja az Európai Bizott-
ság „TISZTA ENEGIA MINDEN EURÓPAINAK/2016/ ” csomag, ami 
azt jelenti, hogy a „3d”-nek (dekarbonizáció, digitalizáció, decentra-
lizáció) kell érvényesülni.

A feketekő-szénbányászat már az 1990-as években megszűnt.
A mélyművelésű barnakőszén utolsó (Vértesi Erőmű Zrt. 

Márkushegy) bányájának a termelése 2017-ben fejeződött be. En-
nek oka nem a gazdaságosan kitermelhető szénvagyon kimerülé-
se, hanem környezetvédelmi előírások miatt. A termelésnek már 
korábban be kellett volna fejeződnie, de a Bánya-, Energia és Ipari 
Dolgozók Szakszervezete sikeres tárgyalásai eredményeként a 
szénfillérrel sikerült a bezárást eltolni, sőt a humánpolitikai kérdé-
seket is eredményesen megvalósítani. E területen a közeljövőben 
változás nem várható, hiszen egy közelmúltban Dubicsányra kiírt 
koncessziós pályázat is eredménytelen volt.

Jelenleg két-három ún. bicskabánya működik, az összlétszám 
40–50 fő.

Sajnos a jelenlegi művelési technológia (maróhengeres jövesz-
tés) miatt a kitermelt szén kb. 60%-a (apró-szemű), csak erőműben 
használható és szenes erőmű építésére – számos ismert ok miatt – 
nem kerül sor és ez azt jelentené, hogy a fennmaradó 40% lakossá-
gi szén nem lenne megfizethető a lakosság számára. Vélhetően ez 
vezetett a fent említett koncessziós pályázat eredménytelenségére. 

Fontos lenne a kutatások folytatása annak érdekében, hogy a 
hazai szenek milyen és mennyi ritkaföldfémet tartalmaznak és azt, 
hogy vegyipari és egyéb célra miként használhatók fel különös te-
kintettel az elektronikában való felhasználásukra.

A lignitbányászat a szénbányászat egyetlen „zászlóhajó”-ja. A Mát-
rai Erőmű Zrt. visontai és bükkábrányi (létszám:1067 fő) (ez utóbbi 
rendelkezik kedvezőbb földtani adottságokkal) lignitbányája jelen-
tős, gazdaságosan kitermelhető ásványvagyonnal rendelkezik. Ez 
lehetőséget teremt arra, hogy a termelés a következő években foly-
tatódjon és biztosítson a hazai villamos energiában min. 14-15%-os 
arányt (ez 2017-ben 14,7% volt. Mindkét bánya jelentős lakossági 
lignitet is biztosít.

A Zrt.-ben 2019-ben jelentős – most már tiszta magyar - tulajdo-
nosi változás állt be, az új tulajdonosi hányad:

Mátra Energy Holding Zrt.  72,6%
Magyar Villamos Művek Zrt.  26,2%
Egyéb    1,2%

Bizakodással várjuk, hogy 2019 májusában újabb koncessziós 
szerződés kiírására került sor (sajókápolnai lignit /BAZ megye/ kuta-
tás, termelés, hasznosítás). A beadási határidő: 2019. szeptember 
26. Előzetes – nem hivatalos – információ szerint várható pályázat 
beadása. 

Ércek
Sajnos e területen teljes leépülés történt, 2016-ban az utolsó ércbá-
nya – Úrkúti mangánérc-ásványbánya – befejezte a termelést, miu-
tán az egyetlen megrendelő felmondta a több évtizedes szerződést.

A korábban kiírt recski – világviszonylatban is kiemelkedő – szí-
nesfémérc bányászatra két koncessziós pályázatra nem érkezett 
ajánlat.  Bízunk abban, hogy talán kedvező világpiaci ár és új ked-
vezőbb feltételekkel kiírandó pályázat eredményes lehet.

1. ábra. Nyersanyagok felhasználás az elektronikában (Fridrich Róbert, Fenntarthatóság Felé Egyesület, 2019. 03.19-ei előadása)
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A hazai uránérc-bányászat 1997-ben megszűnt, melynek oka 
nem az ásványvagyon kimerülése (maradt: 26,8 Mt, 31373 t urán-
tartalom), hanem a magas önköltség volt. Ugyanis 100 dollár körüli 
kitermelési költség nem tudott versenyezni a világpiaci ár akkori  30 
dollár körüli értékével. Már 1989-ban is óriási veszteség volt. Az új-
raindításhoz eredménytelen kísérletek voltak.

Most a Mecseki Környezetvédelmi Zrt. foglalkozik bányabezá-
rással, környezetvédelemmel, rekultivációval, a radioaktív hulladék 
tároló kutatással. A létszám 53 fő, Nitrokémia Zrt. döntően kártala-
nítással, rekultivációval foglalkozik. A létszám 54 fő.   

Nem fémes ásványi nyersanyagok

A bányászat jelenlegi sikeres ágazata, mely döntően annak köszön-
hető, hogy az országban jelentős út-, vasút- és lakásépítés folyik és 
bízunk abban, hogy ez a következő években folytatódni fog, illetve a 
hazai jelenlegi megrendelők is szintén igénylik a termékeket.

Örömmel üdvözöljük, hogy 2019. május 28-án megjelent 6 pá-
lyázat homok- és kavics bányászati jog megszerzésére.

2019. július 4-én a Magyar Közlöny 117. számában (p.:4375 – 
4377) jelent meg az 1398/2019/VII.4 számú kormányhatározat „Az 
építésgazdaság általános fejlesztését, az építőanyagok hazai gyár-
tását az 1031/2018 /II.8/ Korm. határozat módosításáról” melynek

•  1.2 pontja kimondja, hogy „MODERN ÉPTÉSGAZDASÁG 
PLATFORM”-ot kell megalakítani és működésére 2019–ben 
és 2020-ban 100-100 millió forint áll rendelkezésre,

•  a 2.1 és 2.2 pont a Közép-Magyarország kavics – sóder – 
homok területek jogszabály felülvizsgálatát írja elő,

•  a 2.6 pont tartalmazza, hogy abban az esetben, ha a hazai 
igény nem elégíthető ki, külföldről honnan lehet a legkedve-
zőbb áron biztosítani.

A kormányhatározat az MBFSZ feladatát is tartalmazza.

Bányajáradék 
A kitermelt ásványi nyersanyag után az állami részesedés, bányajá-
radék illeti meg (54/2008(III.20.) Korm. rendelet is )

A vállalkozók által befizetett bányajáradékot a teljes bontás nél-
kül a 3. táblázat mutatja.

Miben bízhatunk? 
A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat folyamatosan készí-
ti a koncessziós pályázatokat, amelyek sikeresen segíthetik az 

2. ábra. Lignit bányászat jellemzői és gépei

Termelés 2017-ben Földtani vagyon Kitermelhető vagyon

millió m3 millió m3 millió m3

32,97 10961,9 6441,95
Ásványi nyersanyag 2017 2018

ezer forintban

Szén 372 525

Lignit 700 173 687 417

Homok, kavics 1 142 850 1 345 651

Kövek 543 307 666 941

összesen 28 609 981 43 716 100
ebből

szénhidrogének 
(kőolaj, földgáz) 92,8% 90,0%

3. táblázat. Bányajáradék befizetések
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adott ágazatot. Külön ki kell emelni az 1345/2018/VII.26/ Kor-
mányhatározatot az „ENERGETIKAI ÁSVÁNYHASZNOSÍTÁSI 
ÉS KÉSZLETGAZ-DÁLKODÁSI CSELEKVÉSI TERV”-et, mely 10 
pontban minden esetben miniszteri felelőst jelöl meg.

A cselekvési terv azt is jelentheti, hogy
• javítható az ország külkereskedelmi mérlege (ld. 4. táblázat)
• hazai munkahelyek, beszállítók köre jöhet létre
• adó bevételeket eredményezhet
• leszakadó egykori ipar- és bányavidékek szociális és gazda-

sági helyzete javítható.

Sokat várunk az Innovációs és Technológiai Minisztérium által létre-
hozott „Energetikai Információs Tanács” munkájától is és a meghir-
detett koncessziós pályázatokról.

Egy rövid energetikai kitekintés
Sajnos a terjedelmi korlátozás nem engedi meg, hogy minden táb-
lázat előtt szöveget is adjak,  (ebből egyik előadásomban 35 darab 
van) de tekintettel arra, hogy a Lap olvasói hivatásos szakemberek 
így csak  talán a (szerintem) legfontosabb ábrákat közlöm:

Záró gondolatok

A KÖRNYEZETVÉDŐK FELELŐSSÉGE:
…befejezésül tudomásul kell venni: Az a környezetvédő, aki jogo-
sulatlan kívánságok teljesítését erőszakolja, tulajdonképpen ellen-
sége a környezetnek, mert eltúlzott követelmények kielégítése or-
szága gazdasági forrásainak kimerülését okozza, és  így később az 
elszegényedett nemzet a környezetvédelem minimális igényeinek 
kielégítését sem tudja finanszírozni.

Dr. Mosonyi Emil 
MÉRNÖK ÚJSÁG I. évfolyam 1. szám (1994 szeptember p.: 2-3)

Machiavellitől (1469 – 1527, olasz író, filozófus, politikus) tudhatjuk, 
hogy a sikeres politika titka az, hogy a ráció mellett (ami fontos) 
szükség van valamilyen maszlagra is a tömegek számára (mert a 
rációra a tömegek ritkán vevők). Na már most, hogy az energiaügy 3. ábra. A megtermelt hazai villamos energia megoszlása 

energiaforrásonként, 2017 (Forrás: MAVIR)

5. táblázat. Magyarországi villamosenergia-fogyasztás

Év Élelmiszerek,
 italok, dohány Nyersanyagok Energia-hordozók Feldolgozott 

termékek
Gépek és szállító-

eszközök Összesen

2013 814,4 215,2 −1906,8 127,6 2704,6 1955,0

2014 733,0 169,7 −2004,7 −78,4 3118,0 1937,5

2015 730,7 97,9 −1428,2 −316,3 3580,9 2664,9

2016 644,8 106,6 −1123,9 −365,4 3767,0 3029,2

2017 705,6 102,2 −1446,5 −397,5 3537,4 2501,3

2018 631,9 75,3 −1645,4 −817,9 3520,6 1764,5

4. táblázat. Külkereskedelmi mérleg, Milliárd Ft-ban (Forrás: KSH)

4. ábra. Az árak alakulása

5. ábra. Függőségek
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a ráció és azt a klímaügy mögé eldugják akkor ez azt jelenti,hogy 
a klímaügyet maszlagnak tekintik. Ez megnyitotta a baromfiudvar 
kapuját a rókák előtt. Így a politika mögé bújva beindult az évezred 
talán legnagyobb üzlete a „klímabiznisz”.

         Czelnai Rudolf az MTA r. tagja írásából/Természet Világa 2011.
        de hivatkozás Szarka László (MTA r.tag) akadémiai székfoglaló

Felhasznált irodalom a teljesség igénye nélkül hiszen a legtöbb áb-
rán a forrás szerepel:

[1] Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
[2] Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási  Hivatal
[3] Horn János: Enkon 19. konferencia (Siófok)
[4] Horn János: XII. Kő és Kavicsbányász Napok (Velence)
[5] Geotermikus konferencia. Prof. Dr. Göőz Lajos köszöntése (Bp)
[6]  Hazai szakmai konferenciák (2018 és 2019)

6. ábra. A megújuló villamosenergia-termelés Magyarországon

7. ábra. A globális megújuló alapú villamosenergia-termelés megoszlásának alakulása (Forrás: BP Energy Outlook 2019)

M E G H Í V Ó
az ETE Energiahatékonysági Szakosztály tagjainak ülésére

Helyszín: BPMK, 1117 Budapest, Kaposvár utca 5-7.
Időpont: 2019. november 5. (kedd) 16:00 – 18:00 óra 
16:00 – 16:10 Megnyitó 
16:10 – 16:40 Dénes László: Hogyan álljunk hozzá az Energiagaz-
dálkodási Irányítási Rendszer, EgIR kockázataihoz? − Bevezető, 
vitaindító gondolatok
16:40 – 17:10 Gálfi Károly: Energy Insight – A vezeték nélküli ener-
giagazdálkodási rendszer
17:10 – 18:00 A témák, aktuális kérdések, események megbeszé-
lése

Ha érdeklődik a Szakosztály rendezvényei iránt, legyen Ön is tagja. 
Tájékoztató és jelentkezési lap található a http://ete-net.hu/rolunk/
belepesi-tajekoztato/, vagy igényelhető a titkarsag@ete-net.hu 
címen.



35ENERGIAGAZDÁLKODÁS   60. évf. 2019. 4-5. szám

E N E R G I A P O L I T I K A

Akadályok a klímaváltozás elleni küzdelem útjában 
Dr. Molnár László  

okl. gépészmérnök, lmolnar@t-online.hu 

A klímaváltozás mára tény. De a dekarbonizációhoz vezető utak 
problémásak. A klímaváltozás költségei ma még ismeretlenek, 
és a szükséges technológiák (pl. energiatárolás) még sok kuta-
tást-fejlesztést igényelnek. Ugyancsak nagy probléma, hogy a 
nagy fejlődő országok energiafogyasztása gyorsan nő.

*
Climate change is already a fact. But the ways leading to a decarbon-
ised world are difficult. The costs of this change are yet unknown, 
and there are many technologies that need research and develop-
ment (e.g. energy storage). A problem is that the energy consump-
tion of the large, developing countries is rapidly growing.

* * *

A klímaváltozás immár realitás, ezernyi vihar, hurrikán, tájfun, ext-
rém intenzitású eső és másutt nagy szárazság, ivóvízhiány, jégme-
zők olvadása, hőmérsékleti és CO2 értékek stb. bizonyítja létét. De 
készen áll-e a világ a szükséges feladatok végrehajtására? Ren-
delkezésre állnak-e a szükséges anyagi és egyéb erőforrások vala-
mint a CO2 csökkentő technológiák a Föld légköre melegedésének 
megfékezésére? Ezekre a kérdésekre keressük a választ rövid cik-
künkben. 

A 2015-ös Párizsi Klímacsúcs többek között előírta, hogy a lég-
kör századunk végéig legfeljebb 2 °C-kal, de ha lehet, inkább csak  
1,5 °C-kal növekedjék az iparosodást megelőző szinthez képest. 
Ennek a célkitűzésnek eléréséhez – tanulva a Kyotói Klímacsúcs 
tapasztalataiból – nem írtak elő az egyes országok, ország csopor-
tok részére kötelező célkitűzéseket, hanem önkéntes vállalásokat 
vártak el.

Az országok, a megállapodás részesei, nemzeti vállalásokat 
tesznek a globális felmelegedést okozó üvegházhatású gázok kibo-
csátásának csökkentésére, illetve a kibocsátott CO2 megkötésére 
és környezetbarát felhasználására. Az országok részéről rengeteg 
vállalás érkezett, de összesen mindez kevésnek bizonyult. 

A Katowicei 2018-as klímacsúcs szerint a beígért vállalások 
nagy része nem valósult meg. Pl. Németország jóval ambiciózu-

sabb célt tűzött ki a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére, mint a 
többi európai ország vagy az Egyesült Államok, ám ennek elérését 
még a szénfelhasználás magas aránya hátráltatja. A német ener-
giafelhasználás negyven százalékát még a szén fedezi, ennek nagy 
része a legszennyezőbb széntípus, a lignit. A jól teljesítő országok 
listáját Svédország vezeti, Magyarország a 190 ország közül a 42. 
helyezést érte el. Kínában 4,7 százalékkal nőtt a kibocsátás, mert 
Kína erősen függ a széntől. Indiában az erős gazdasági növekedés 
és a szén használata miatt az emisszió növekedés várhatóan 6,3 
százalék lesz. Az USA-ban 2,5 százalék a növekedés az után, hogy 
2007 óta évente 1,2 százalékos emisszió csökkenést jegyeztek fel. 
Az Európai Unióban várnak egy kismértékű, 0,7 százalékos csökke-
nést. A világ többi részén, amely a globális kibocsátás 42 százalékát 
adja, a növekedés 1,8 százalékos lehet.

A most folyó New Yorki klímacsúcs előtt, a csúcs megszervezé-
sében főszerepet játszó António Guterres ENSZ-főtitkár bejelentet-
te: „Nincs vesztegetni való időnk. Vesztésre állunk a klímaváltozás 
elleni versenyfutásban”.

Az akadályok leginkább az országok „önzéséből” adódnak. 
A gazdag OECD országok a közelgő választásokkal, hatalmas 
adósságaik törlesztésével, belpolitikai harcaikkal és aktuális gond-
jaikkal foglalkoznak. Ezen országok közül sokan északi fekvésű-
ek, ezért a lakosság a néhány fokos melegedésnek inkább örül. 
A gyorsan fejlődő nagy országok, Kína, India, Brazília stb. – több 
mint 3 milliárd ember – a további gyors növekedésük érdekében 
mindent megtesznek, míg a klímaváltozás negatív hatásaival egy-
előre nem sokat foglalkoznak. (Lásd 1. ábra.) Alapvető érvelésük 
így szól: majd akkor foglalkozunk a klímaváltozással, ha olyan 
gazdagok leszünk, mint az USA. A többi, száz-százötven ország 
szegény, többségük nem tud és nem is akar pénzt költeni a klíma-
változás lefékezésére. Inkább pénzszerzési lehetőségnek tekintik 
a klímavédelmet.  

Az OECD IEA WEO-2018 Új Politika Szcenárió szerint a Föld pri-
mer energia felhasználása 25%-kal nő 2017-2040 között. Az ener-
giahatékonyság fejlesztése nélkül ez a növekedés kétszer akkora 

lenne. India energia fogyasztása 
megduplázódik 2040-ig, s India 
lesz a legnagyobb fogyasztó. 
Kína energia fogyasztása is nő, 
de lelassul a növekedés üteme. 
Az USA energiafogyasztása 
2040-ig stagnál, míg Japán és 
főképp az EU fogyasztása csök-
ken. De az EU áramfogyasztása 
nőni fog. 

A gyors energia-fogyasztás 
növekedést a lakosság létszá-
mának gyors növekedése és a 
jólét emelkedése okozza. 2050-
ig kb. másfél milliárd fővel nő a 
világ lakossága, s ők mind ener-
gia fogyasztók lesznek. A fejlő-
dő országok 3 milliárd, gyorsan 1. ábra. A teljes primer energia fogyasztás alakulása az IEA Új politika szcenárió szerint, 

2017-2040, Mtoe. Forrás: OECD IEA WEO 2018. 
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gazdagodó állampolgára szeretne nagyobb, klímatizált lakást, au-
tót, több háztartási gépet, telekommunikációs eszközt, több külföldi, 
repülőgéppel megtett nyaralást stb. Mindez növeli az energia-fo-
gyasztást.

A világ egy nagy változás tanúja, ahol a fogyasztás a fejlett or-
szágoktól áttevődik a fejlődőkhöz. Indiában nő leggyorsabban az 
energiafogyasztás. A GDP növekedés, a kereskedelem és az ener-
giafogyasztás központja ma már Dél-Kelet Ázsia. Ez a hatalmas 
fogyasztás-növekedés miatt a Párizsi klímacélok nem tudnak tel-
jesülni.

A „Tiszta energia csomag”
2016-ban elérkezett az irányelvek és azok megvalósulásának felül-
vizsgálata. Az Európai Unió új energetikai szabályozási javaslatcso-
maggal állt elő, „Téli energiacsomag” vagy „Tiszta energia minden 
európainak” címmel, de röviden hívják Tiszta vagy 4. energia cso-
magnak is.

A 4. energia csomagban új célok fogalmazódtak meg:
•  a tiszta energiára való áttérés;
•  az energiahatékonyság előtérbe állítása;
•  az EU globális vezető szerepének kivívása a megújuló ener-

giaforrások területén;
•  megfizethetőség biztosítása a fogyasztók számára.
A tiszta energiára történő áttérés alapvetően energia cserét je-

lent, pl. szénről, kőolaj termékről vagy földgázról a villamos energi-
ára történő átállást. Ennek során csökken a CO2 kibocsátás. Ezért 
ezt a technológiát dekarbonizációnak – széntelenítésnek – hívjuk.

A 4. csomag alapfilozófiája: A Föld veszélyben van, bármi áron 
meg kell menteni. A megmentés költségei egyelőre nem ismertek, 
de hatalmas költségekről van szó. Így az EU részéről a célkitűzések 
teljesítésében akadályt jelent az EU tagállamok nagyléptékű eladó-
sodása és gyenge, nulla-egy százalékos növekedése. Továbbá a 
dekarbonizáció során a szenes és nukleáris erőművek leállításával 
is óvatosan kell bánni, mert ezeket az erőműveket nem lehet egyik 

napról a másikra szél- és naperőművekkel pótolni. Pl. Németország 
leállította atomerőműveinek döntő többségét, és most kénytelen lig-
nites és földgáz-tüzelésű erőműveket építeni.

Dekarbonizáció és direkt villamosítás
Az EU Tiszta energia csomagjának 3 szcenárióját mutatjuk be a 2. 
ábrán.

A 2. ábra 1. sora az 1990. évhez képest bemutatja a 2015-ös 
bázisértéket (22%) és a 2050-re kitűzött 3 dekarbonizációs célérté-
ket (80-90-95%) továbbá a direkt villamosítási rátát (38-48-60%). 

A 2. ábra 2. sora a villamosítási rátát mutatja a közlekedés-szál-
lítás, 3. sora az épület-energiafogyasztás, 4. sora az ipari energia-
fogyasztás részére. 

A közlekedési ágazatban a benzin, diesel, illetve CNG (kompri-
mált földgáz) fogyasztású gépkocsik, teherautók, kamionok, trakto-
rok stb. átállítása villanyautókra nagy csapást fog jelenteni a kőolaj 
iparra. Az épületek átállítása villanyra ugyancsak sok gondot okoz 
majd a földgáz ágazatnak, mert a földgáz jelenleg nagyon elterjedt 
épületfűtő-anyag. Két hatalmas ágazat, a kőolaj és a földgázipar 
összeomlásával kell számolni. Ugyanakkor felmerül a kérdés: hon-
nan lesz a rengeteg villamos energia? És hogyan állunk a totális 
villamosításhoz szükséges rengeteg új technológia kifejlesztésével, 
a szükséges technika legyártásával?

Ez utóbbi kérdés megválaszolásához nyújt segítséget a Tracking 
Clean Energy Progress (A Tiszta Energia fejlődésének követése), 
mely tanulmány szerzői 5 területre osztották a dekarbonizálandó 
ipari ágazatokat. Minden egyes terület számos további rész-terület-
ből áll, és az egyes részterületek előre haladását a szerzők felbe-
csülték. Az 5 terület, továbbá a rész-területek az alábbiak:

1. Villamos energia részterületei: Megújuló energia (szolár 
pv, szárazföldi és tengeri szél, vízerő, bioenergia, koncentrált 
napenergia, óceán), Nukleáris energia, Földgázból és szén-
ből készült villany, CCUS (Carbon Capture, Utilization, and 
Storage, széndioxid megfogás, felhasználás, tárolás);

2. ábra. Az EU „Tiszta energiacsomag” 3 szcenáriója, 80-90-95%-os dekarbonizációs célok 2050-ig. 
Célok a gazdaságra, szállításra-közlekedésre, építésre, iparra. Forrás: IEA Tracking Clean Energy Progress
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2. Épületek részterületei: Épületek külső felületei, Fűtés, Hű-
tés, Világítás, Berendezések, Készülékek, Adat-központok, 
Hálózatok;

3. Közlekedés részterületei: Villany Autók, autók és kisteher-
autók üzemanyagai, Teherautók és buszok, Közlekedési bio-
üzemanyagok, Repülés, Nemzetközi szállítás, Vasutak;

4. Ipar részterületei: Vegyszerek, Vas és acél, Cement, Papír-
gyártás, Alumínium, CCUS az iparban;

5. Energia integráció részterületei: Energia tárolás, Okos há-
lózatok, Keresleti reakció, Digitalizáció, Hidrogén, Megújuló 
hő.

Az öt területen összesen 38 kutatási-fejlesztési téma van.  
A Dekarbonizációs Projekt döntő része a „Több erőfeszítés kell”, 
„Tanulmányozás alatt”, illetve a „Nem indult meg” fázisban van.  
A Villamos energia és az Épületek terület a „Nem indult meg” fázis-
ban, a Közlekedés, az Ipar és az Energia integráció a „Több erő-
feszítés kell” fázisban van. Csupán 4 részterület, a napenergia, a 
világítás, az adatközpontok és hálózatok és a villanyautók terület 
van „Jó úton”. 

Ez a rengeteg kutatási-fejlesztési téma, melyeknek dön-
tő többsége kezdeti állapotban van, hatalmas akadályként áll a 
dekarbonizációs célok útjában. Továbbá az ismeretlen, de igen ma-
gas költségek, a nemzetállamok eltérő célkitűzései, az EU magas 
eladósodottsága és recesszió felé mozduló gazdasági teljesítmé-
nye mind akadályok. Megjegyezzük, hogy az OECD a világot tíz 
gazdasági régióra osztotta a világot, és ezek közül a gazdasági nö-
vekedés szempontjából az EU az utolsó, 10. helyet foglalja el. Nagy 
gond, hogy az EU „erős embere”, Németország már recesszióban 
van. Csak megjegyezzük: az USA 2018-ben 3% feletti növekedést 
ért el.

A dekarbonizációs célok teljesítésének főbb 
feltételei az EU-ban
A dekarbonizációs célok eléréséhez szükséges, hogy alábbi felada-
tok-problémák megoldódjanak: 

• A megújuló energiák ne igényeljenek többé beruházási és 
üzemeltetési támogatást;

• A dekarbonizációhoz szükséges összes technikai fejlesztés 
álljon rendelkezésre;

• A gazdaságos, nagy volumenű energiatárolás legyen megoldva 
(enélkül a szél és napenergia csak korlátozottan használható);

• Az elektromos gépkocsi akkumulátorok gyors töltése, a 600 
km feletti futásképessége és a benzin-tankkal azonos mére-
tű akkumulátora (ez alapfeltétele a villanyautók versenyké-
pességének a hagyományos autókkal szemben);

• Az Északi Áramlat 2 gázvezeték megépül (a szabályozó 
energiához kell a földgáz);

• A nagy átviteli hálózatok mind megépülnek (pl. É-D 
Németorszákban);

• A szabályozó erőművek (földgáz) nyereségesen tudjanak 
működni;

• A francia áram export Németországba folytatódik (a német 
téli napenergia és a szélenergia termelést kell kisegíteni a 
francia atomerőművekkel).

A sikeres dekarbonizáció útja 
Nemzetközi intézetek javasolják, hogy a dekarbonizációs folya-
matba vonjuk be az emissziót (CO2-t) nem kibocsátó, de nagy 
mennyiségű áramot biztonságosan megtermelő atomerőműveket.  
Szakmai vélemények szerint a jövőben az EU villamosenergia ellá-
tásának dekarbonizációja az alábbi modellben lehet sikeres:

1. Az alaperőművi feladatokat atomerőművek látják el; az atomerő-
művek leállítását abba kell hagyni; ahol lehet, a leállított atom-
erőműveket újra kell indítani; új atomerőműveket kell építeni;

2. A megújuló energiákat óvatos tempóban kell fejleszteni; meg 
kell várni, amíg az új technológiákat (pl. energia tárolás) ki-
fejlesztik;

3. A kiegyenlítő energiákat földgáz erőművek termelik meg.
Így olcsóbban és gyorsabban lehet előre haladni a 

dekarbonizáció útján.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
 Megjelent az első METÁR-tender

Idén összesen 1 milliárd forintra lehet pályázni a megújuló energia-alapú áramtermelést támogató METÁR-rendszer első ten-
derkiírásában. A Magyarország energiafüggőségének mérséklését célzó, költséghatékony fejlesztések éves támogatási kerete 
már jövőre 2,5 milliárd forintra nő.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium felkérésére elérhetővé vált a megújuló energiaforrásokból előállított villamosenergia-átvéte-
li támogatási rendszer (METÁR) első tenderkiírási dokumentációja. A tender elvárt célja, hogy a megújuló energia-alapú áramtermelési 
kapacitások a korábbi támogatásoknál kisebb költséggel valósuljanak meg.

Az elmúlt évek támogatásainak köszönhetően a beruházók termelési technológiákkal kapcsolatos műszaki és üzemeltetési kocká-
zatai jelentősen csökkentek. Az első tender fogadtatása pontos képet ad arról, hogy a hazai piac felkészült-e a megújuló energia-alapú 
áramtermelő projektek árversenyben történő kiválasztására.

Az első, 1 milliárd forintos keretösszegű felhívás tapasztalatainak levonását követően további pályázatok megjelentetése várható. 
Az évenkénti támogatási keret 2020-tól 2,5 milliárd forintra nő. 

Az első pályázati felhívás és a pályázáshoz szükséges információk a tender kezelője, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályo-
zási Hivatal honlapján érhetőek el: http://www.mekh.hu/metar-tender 

 A pályázati dokumentációk 2019. november 4-én 8 órától 2019. december 2-án 15 óráig nyújthatók be a honlapon közzétett 
Kiírási dokumentumban meghatározottak szerint.
 
Budapest, 2019. szeptember 6.
Innovációs és Technológiai Minisztérium, Kommunikációs Főosztály
H-1055 Budapest, Honvéd utca 13-15.
E-mail: sajto@itm.gov.hu
Web:  www.kormany.hu
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A világ energiafelhasználása és a légkör védelme
Szilágyi Zsombor

mérnök; drszilagyizsombor@freemail.hu  

A világ különböző térségeiben az energiafelhasználás, az 
egyes energiahordozók szerepe alapvetően  az adott ország 
földrajzi elhelyezkedésétől, a gazdaság fejlettségétől, a lako-
sok számától és az ország saját energiahordozó készleteitől 
függ.

A klímaváltozást első sorban az átlag hőmérséklet emelkedése mu-
tatja, aminek egy sor további légköri és környezeti következménye 
van. A légkör átlagos széndioxid tartalmának emelkedését tekintjük 
a klímaváltozás elsődleges okának, de tudhatjuk, hogy a levegőbe 
kerülő további szennyező anyagok szerepe sem elhanyagolható. 
Az országok mindegyike megértette a légkör védelmének aktua-
litását, és a jövőnk érdekében teendő intézkedések fontosságát. 
Mégis, az egyes országok a klímavédelem égető tennivalóit más, 
fontosabbnak ítélt nemzeti programok mögé sorolták, az energia-
hordozók szerkezetének átalakítását későbbre halasztották, vagy 
más módon tekintik fontosnak a légkör védelmét. Ugyanakkor egy-
értelmű, hogy a légkör védelmére tett intézkedések hatása csak 
évek múlva jelentkezik, vagyis a tennivalók halogatása akár tíz év-
vel is kitolhatja az élhetőbb klíma elérését.

Az ENSZ és más nemzetközi szervezetek szervezik a klímavál-
tozás miatt szükséges intézkedések tudatosítását az egyes orszá-
gok kormányai és a lakosság felé. A média hamar partner lett a klí-
mavédelmi feladatok megismertetésében, a jövőnket megalapozó 
intézkedések mellé állt a társadalmi szervezetek többsége.

Tudomásul kell venni, hogy a Föld népessége folyamatosan nő, 
és a lakosok élelmiszer ellátásához, közlekedéséhez, lakásához, 
életéhez egyre több energiára van szükség. Az energiahordozó fel-
használás műszaki fejlesztése egy sor új technológiát, és alapve-
tően magasabb energetikai hatásfokot eredményezett. A fejlődés 
ezen a téren folyamatos. A növekvő energia igényeket az energia 
felhasználás technika fejlődése még nem tudja ellensúlyozni.

A világ primer energiahordozó felhasználásában 2015 óta még 
alig erősödik a környezetbarát energiahordozók használata [1]. Az 
Európai Uniónak a fosszilis energiahordozók használatának vissza-
szorítására elhatározott intézkedéseinek hatása még nem nagyon 
látszik a statisztikákban. A világ, az EU és az USA energiahordozó 
összetételének változását összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy:

• a világon is, és az USA-ban is a fosszilis tüzelőanyagok 
használata meghatározó az energiahordozók között

• az EU energiahordozó szerkezetében csak a szén vissza-
szorítása látszik eredményesnek

• a szén és a kőolajtermék használat visszafogásában az USA 
eredményesebb, mint a világ átlag

2018-ban az egy főre jutó primer energia felhasználás világ 
átlagban 76 GJ/fő volt. 2008-ban még 72,2 GJ/fő, 2017-ben pe-
dig 74,7 GJ/fő [1]. Az egy főre jutó éves energia felhasználásban 
Szingapur vezet (633 GJ/fő). Az Európai Unióban az egy főre jutó 
felhasználás kis mértékben csökkent: 2017-ben 139,2, 2018-ban 
138,7 GJ/fő volt. A legnagyobb energia fogyasztó országokban nő 
a fogyasztás, a légköri hőmérséklet emelkedése mellett (GJ/fő) [1]:

A primer energia felhasználás minden földrajzi régióban nőtt 2018-
ban, 2017-hez képest (Mtoe) [1]:

Kiemeljük néhány ország és államcsoport primer energia felhasz-
nálását (Mtoe):

Az Egyesült Államok, Kína, India és Orosz-
ország energia felhasználása a világ teljes 
igényének több, mint felét adja. Ezeknek az 
országoknak a példája sok további ország 
energia stratégiáját meghatározza.

Kis elmozdulás látható a világ primer ener-
giahordozó felhasználásának forrásain belül 
2018-ban [1]:

2017 2018
USA 286,8 294,8

Kína 93,2 96,9

India 23,5 25,0

Oroszország 201,9 209,6

M.e. Világ 
2015

Világ 
2018

EU 
2015

EU 
2018

USA 
2015

USA 
2018

összesen millió toe 13 105 13 865 1627 1688 2276 2301

földgáz % 24 24 22 23 31 33

kőolajtermék % 33 34 37 39 38 30

szén % 30 27 16 13 17 16

megújulók % 9 11 13 14 6 12

nukleáris % 4 4 12 11 8 9

2010 2015 2016 2017 2018
Észak-Amerika 2709,8 2736,2 2737,2 2755,5 2832,0

Közép- és  
Dél-Amerika 627,1 695,3 691,1 699,8 702,0

Európa 2124,6 1996,8 2027,5 2050,0 2050,7

FÁK államok 843,2 867,9 881,5 891,2 930,5

Közép-Kelet 709,8 843,7 864,9 881,4 902,3

Afrika 383,8 430,1 439,4 448,6 461,5

Ázsia 4701,5 5475,7 5587,0 5748,0 5985,8

Világ 
összesen 12099,9 13045,6 13228,6 13474,6 13864,9

2010 2015 2016 2017 2018
USA 2709,8 2736,2 2737,2 2755,5 2832,0

Kína 2491,6 3009,6 3047,1 3139,0 3273,5

India 539,2 689,8 719,3 750,1 809,2

Oroszország 669,3 675,4 690,5 694,3 720,7

OECD 
államok 5570,8 5495,7 5530,6 5586,9 5669,0

EU 1777,1 1652,9 1670,4 1691,8 1688,2
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A fosszilis energiahordozók részesedésének  kismértékű csökke-
nése egyértelműen pozitív folyamat, de ez a tendencia a világ nem 
minden országára jellemző. Az Európai Unió országai járnak az 
élen a primer energiahordozó szerkezet környezetbarát átalakítása 
programjában (Mtoe) [1]:

A világgazdaság meghatározó része az energiahordozók és az 
energiák piaca. A kőolaj az a termék, amelynek a tőzsdei ára év-
tizedek óta hatással van a többi energiahordozó árára, de egy sor 
egyéb alapanyag árának alakulására is. A kőolaj piacon tartós té-
nyező az OPEC által elhatározott kitermelés korlátozás, vagy ép-
pen a kitermelés felszabadítása. Ugyancsak lényeges kőolaj ár be-
folyásoló tényező a nem hagyományos kőolaj termelés alakulása. 
Ebben az üzletágban az USA jár élen, és a „palaolaj”-nak nevezett 
termék szerepe az amerikai energia piacon mára már azt eredmé-
nyezi, hogy az ország nem szorul kőolaj importra. Az energiahordo-
zók megoszlása a 2018. évi amerikai energiahordozó használatban 
a következő (Mtoe) [2]:

összesen:   2300 Mtoe
földgáz:     702
olajtermék:   919
szén:    317
nukleáris energia:    192
vízenergia:       65
egyéb megújulók:    104

Az USA-ban a múlt évben nőtt a kőolaj, a földgáz, a nukleáris ener-
giahordozó, és a megújuló energiahordozók használata, és csak a 
szén hasznosítás csökkent. Ez a tendencia az amerikai kormány lég-
körvédelmi intézkedéseinek elhalasztása miatt alakulhatott ki. Az USA 
már 2017-ben több földgázt termelt, mint amennyit felhasznált, ez a 
tendencia továbbra is fennmarad. Ugyanezt a célt a kőolaj termelés 
és felhasználás esetében 2019-ben várják. A szén felhasználás csök-
kenése ugyanakkor megerősítette a szén exportot. Nincsen napiren-
den a nukleáris erőművek korlátozása vagy leszerelése, a 99 nukle-
áris reaktor mintegy 820 millió MWh villamos energiát termelt. Ezzel 
az USA a világ nukleáris áram termelésének mintegy 33%-t adja.

Az energia mérlegekben kissé eldugva szokott megjelenni a 
bioüzemanyag termelés és felhasználás. Az USA ezen a téren is 
élen járt 2017-ben (millió m3) [1]:

A legveszélyesebb légszennyező anyagok kibocsátása a következő 
volt az USA-ban 2017-ben (milliárd tonna) [2]:

széndioxid:  1,85
kéndioxid:  1,66
nitrogénoxid:  1,51

A légkör melegedésének fő okaként a légköri széndioxid tartalom 
emelkedését jelölik meg a kutatók. A biztonságos légköri széndioxid 
tartalmat 350 ppm-ben szokták megjelölni.

A légkör széndioxid szintje a Föld két féltekéjén nem mindíg 
azonos, időben is változik, a mérési eredmények adott helyen és 
időben mért értékek. 1958-ban még 310 ppm széndioxid értéket 
mértek. 2019. május 12-én a hawaii Mauna Loa Obszervatórium 
415,26 ppm széndioxid szintet mért, ami extrém magas érték [3]. 
2018-ban a földi légkör átlagos széndioxid szintje 2,87 ppm-el nőtt 
[4]. 

A széndioxid szint emelkedés okai egyértelműen az emberi te-
vékenységre vezethetők vissza: több ember lélegez ki széndioxidot, 
a közlekedés, a fűtés és nyáron most már a hűtés energia igénye, 
a haszonállat tartás, az erdők irtása, az egyre több hulladék lebom-
lása. 

A légköri széndioxid szint emelkedése miatt éljük meg az egyre 
szélsőségesebb időjárási jelenségeket: extrém hőmérséklet, viha-
rok, tájfunok, árvízszerű csapadék. A sarki jég olvadása gyorsul, ez-
zel az édesvíz készletünk csökken. A meleg égövben tovább terjed-
nek a sivatagok, emberek kénytelenek elhagyni eddigi életterüket. 
Soha nem látott rovarok, kártevők jelennek meg környezetünkben. 
A csapadék a légkörből széndioxidot mos ki, a csapadék a talajban, 
a vizekben növeli a savasságot.

A légkör széndioxid szintjének növekedését a megújuló ener-
giahordozók nagyobb arányú használatával, a zöld környezetünk 
kímélésével, nagyobb hatékonyságú energia felhasználással, az 
épületeink fűtési energia igényének csökkentésével lényegesen 
tudnánk fékezni. Mindezek a lépések sok pénzbe kerülnek.

A világ vezető országai közül sajnos az USA pár évre elhalasz-
totta a légkör védelméhez szükséges intézkedéseket és beruhá-
zásokat. Ezzel rossz példát mutat a világ többi részének. Kínában 
hatalmas léptékkel tör előre a megújuló energiahordozók haszná-
lata, de az ország mérete és fejlettségének szintje miatt a légkörre 
gyakorolt hatás még alig észlelhető. Oroszország környezetvédelmi 
politikájáról nem sokat lehet hallani, azt viszont olvashatjuk, hogy a 
kőolaj- és földgáz kitermelés, ezek exportja létfontosságú az orosz 
gazdaságban. Ilyen alapvető érdekek mellett aligha várható el in-
tenzív légkör védelem az oroszoknál.

Az EU törekvése a légkör szennyezés csökkentésére nagyon 
fontos elem a térség fejlesztésében. Sajnos, az Európában elért 
környezetvédelmi eredmények még nem játszanak jelentős szere-
pet a világ széndioxid kibocsátásában.

[1] BP Statistical Review of World Energy 2019
[2] www.eia.gov/kids/energy
[3] www.portfolio.hu 2019 05 13
[4] www.origo.hu 2019 03 26

bioetanol biodízel
termelés 59 7

felhasználás 54 7

2017 
(Mtoe)

2017 
(%)

2018 
(Mtoe)

2018 
(%)

kőolaj 4607,0 34,3 4662,1 33,7

földgáz 3141,9 23,3 3309,4 23,9

szén 3718,4 27,6 3772,1 27,2

nukleáris 597,1 4,4 611,3 4,4

vízenergia 919,9 6,8 948,8 6,8

egyéb megújuló 490,2 3,6 561,3 4,0

2017 
(Mtoe)

2017 
(%)

2018 
(Mtoe)

2018 
(%)

kőolaj 649,5 38,4 646,8 38,4

földgáz 400,4 23,7 394,2 23,3

szén 234,2 13,8 222,4 13,2

nukleáris 187,8 11,1 187,2 11,1

vízenergia 67,4 4,0 78,0 4,6

egyéb megújuló 152,4 9,0 159,6 9,4
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Háztartás energiaellátásának optimalizálása 
megújuló energiaforrások segítségével 

   Lénárt Flóra     Mayer Martin János
       energetikai mérnöki Bsc, lenart97.flora@gmail.com               okl. gépészmérnök, mayer@energia.bme.hu

Munkám célja egy olyan átfogó keretrendszer kidolgozása, amely 
különféle energiatermelő egységek működését és az energiaigé-
nyeket azok egymásra gyakorolt hatásának figyelembevételével 
írja le, lehetővé téve a leghatékonyabb termelést és költségmeg-
takarítást biztosító optimális rendszerjellemzők megtalálását 
egy lakóépület energetikai korszerűsítése esetén. A különböző 
megújuló energiaforrásokat szakirodalmi összefüggések fel-
használásával, MATLAB környezetben modelleztem. Napele-
mes, napkollektoros, szélturbinás, hőszivattyús rendszert vizs-
gálok, melyek termelését a környezeti jellemzők függvényében 
írom le. A fogyasztó oldali igényváltozás vizsgálatára használati 
melegvíz (HMV) és villamosenergia-fogyasztási profilokat készí-
tek. A modelleket egyenként és közös rendszerben is vizsgálom, 
a különböző kombinációkat gazdaságilag értékelem a beruházá-
si költségek és éves energiaköltség megtakarítás alapján. A hő- 
és villamosenergia-tárolás és hálózatra táplálás kérdésével is 
foglalkozom. Az összekapcsolt modellek alapján optimalizálást 
végzek genetikus algoritmus segítségével, mely során technoló-
giai és gazdasági szempontból is a legkedvezőbb energiaterme-
lési rendszer kiválasztása a cél. Néhány bemenő adat átírásával 
a programmal bármely lakóépületre elvégezhető a számítás.

*
The aim of this paper is to develop a method that provides the 
opportunity to find and scale the optimum energy production, 
savings and storage for a household energy modernization.  
Photovoltaics (PV), solar collector, wind turbine and heat pump 
systems are examined, which are affected by solar radiation, 
outdoor temperature and wind speed changes. The operation 
and production of the systems are described as a function of the 
environmental impacts. A program created in MATLAB environ-
ment treats the renewable energy components together by tak-
ing the interaction, consumer demand, weather conditions into 
account and optimizing the system with a genetic algorithm. The 
models are examined one by one and in a common system as 
well and the different combinations are evaluated economically 
based on investment costs and annual energy costs. Storage of 
heat and electricity and grid connection are also considered. A 
techno-economic analysis was performed for the combined sys-
tems using genetic algorithm. The developed method provides 
the opportunity for a household energy modernization to find 
and scale the optimum energy production, savings and storage.

* * *

Az épületek energetikai korszerűsítése során a legtöbb esetben 
külön rendszerként kezelik a fűtési, villamosenergia- és HMV igé-
nyeket, valamint az energiatermelő egységeket. A felújítás során 
a megújuló energiát hasznosító rendszer méretezése csak az ál-
tala ellátott igény alapján történik: a napelemes rendszer esetén a 
villamosenergia igények, kollektoros rendszer esetén a HMV igé-

nyek, hőszivattyú telepítése esetén a fűtési igények fedezése a cél. 
A korszerűsítés során általában a szigetelés a legkisebb kiadással 
járó befektetés, azonban a szigetelés vastagságát csupán az épü-
let szerkezeti felépítése alapján határozzák meg, a ház energetikai 
rendszerének vizsgálata már nem történik meg.

A fentebb említett okok miatt sokszor nem elég hatékony az 
energetikai korszerűsítés. A rendszerek és igények hatnak egymás-
ra, így fontos lenne, hogy azokat együtt, közös rendszerben vizsgál-
juk, a tervezési fázis során az egymásra gyakorolt hatás is lénye-
ges szempont legyen. Az általam kidolgozott módszer lehetőséget 
nyújt egy háztartás energetikai korszerűsítése során az optimális 
energiatermelési, -megtakarítási és -tárolási lehetőségek megtalá-
lásában és méretezésében. A cikkben egy budapesti családi ház 
igényeihez igazítom a rendszert, azonban néhány adat átírásával 
bármilyen lakóépület energetikai korszerűsítésére alkalmas a prog-
ram.

Modellalkotás
A modellek célja, hogy a környezeti jellemzők függvényében leírják 
az egyes technológiák működését és termelését. A modellalkotás 
MATLAB környezetben történik. A megújuló energiát hasznosító 
rendszerekben az időjárás változása miatt termelésingadozás lép 
fel. Egész éves adatokat tartalmazó meteorológiai adatbázis segít-
ségével már jól leírható a termelésben fellépő változás, így a rend-
szer méretezése során pontosabb eredményt kapok. A munkám 
során felhasznált napsugárzás, külső hőmérséklet és szélsebesség 
adatok a Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) 
ingyenes hozzáférhető CMSAF adatbázisából származnak [1]. Az 
egyes technológiák leírása után közös rendszerben vizsgálom a 
modelleket. Ekkor a napelemes rendszer nem csak az alap fogyasz-
tói igényt látja el, hanem a hőszivattyú villamosenergia-igényét is. 
Így a napelemes rendszer méretezését a hőszivattyú minimális 
teljesítményzényezője (COP), melyen már gazdaságilag hatéko-
nyan üzemel, nagy mértékben befolyásolni fogja. A napkollektorok 
darabszámára és a melegvíz tároló méretezésére a hőszivattyú és 
a szigetelés vastagsága is hatással lesz. A melegvíz tároló a fűtési 
rendszerre is rásegít abban az esetben, ha HMV igényeket már el-
látta. A modell felépítése az 1. ábrán látható.

A modellek célja, hogy a megfelelő meteorológiai adat és dá-
tum beolvasásával leírják az adott rendszer teljesítményét, illetve 
igényét. A modellek és az órás bontású meteorológiai adatbázis 
segítségével meghatároztam az általam vizsgált év minden órájára 
vonatkozó teljesítmény, illetve fogyasztási adatokat.

A megújuló energiaforrások nagyobb mértékű helyben történő 
hasznosítása érdekében akkumulátoros és HMV tárolót építettem a 
rendszerbe. Az optimalizáláshoz gazdasági modellt is készítettem, 
mely a költségek és bevételek alapján kiszámítja a beruházás a net-
tó jelenértékét. A gazdasági modellben alapesetnek azt tekintem, 
amikor a fogyasztó villamosenergia-igényét teljes mértékben a há-
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lózatról vételezi, illetve a HMV és fűtési igényét egy kondenzációs 
gázkazánnal termeli meg. Ehhez képest az új rendszer beépítése 
után a megtakarítást az az összeg jelenti, melyet már nem kell a 
szolgáltatónak kifizetni, mivel a megújuló rendszer megtermeli a 
szükséges energiát. Az optimalizálás genetikus algoritmus segítsé-
gével történik, melynek célfüggvénye a nettó jelenérték maximalizá-
lása. A program futása gyors (kb. 5 perc), és néhány bemenő adat 
átírásával bármely lakóépületre elvégezhető az optimalizálás.

Napelem 
A napelem modell összefüggéseit és egyenleteit Townsend [2] ta-
nulmánya alapján vettem fel. A napelem cella egydiódás helyettesí-
tő áramköre alapján az alábbi egyenletet írhatjuk fel a cella áramá-
nak meghatározására:

                   (1)

ahol I a cella árama [A], IPH a fényáram [A], Io a dióda telítődési ára-
ma [A], U a cella feszültsége [V], q az elemi töltés [C], n a diódára 
jellemző tényező [C], k a Boltzmann állandó [J/K], Tc a cellahőmér-
séklet [°C], Rs a soros ellenállás [Ω], Rp a párhuzamos ellenállás 
[Ω]. A párhuzamos ellenállás elhanyagolása után lényegesen leegy-
szerűsödik az egyenlet. A konstans számok összevonhatóak egy a 
tényezőbe.

A napelem cellákat érő napsugárzás és külső hőmérséklet be-
folyásolja a napelemek működését. Ezért Townsend a (1) egyenlet-
ben lévő ismeretlen változókat a napsugárzás és külső hőmérséklet 
függvényében definiálja:

                     (2)

                  (3)

        
                 (4)

ahol μI,rz az adott napelem típusra vonatkozó rövidzárási áram 
hőmérséklet együttható, ε a tiltott sáv szélessége a félvezetőben 
[-], NS a sorba kapcsolt napelemcellák száma [-], a „ref” indexek a 
referencia értékeket jelölik, melyek az úgynevezett Standard Test 
Condition (STC) értékeket jelentik.

A napelem cella hőmérsékletét a külső hőmérséklet és a napsu-
gárzás egyaránt befolyásolja. A napelem által elnyelt, sugárzásból 
származó energia egy része villamos energiává alakul míg másik 
része a környezet felé távozik. Így felírhatunk egy energiamérleget 
[2]:

         (5)

ahol τ a napelem üvegfelületének transzmissziós tényezője [-], α 
a napelem felületén lévő anyag abszorpciós tényezője [-], Uátlag 
a felület átlagos hőátbocsátási tényezője [W/m2K], Tk a külső 
hőmérdáklet [°C]. Uátlag meghatározása igen bonyolult feladat, így a 
gyártók által megadott Normal Operating Cell Temperature (NOCT), 
vagyis a normál üzemi cellahőmérséklet (TC) segítségével közelít-
jük ezt az értéket.

1. ábra. Modellek közti kapcsolatok
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A modellalkotás során először meghatároztam a négy paraméter 
referenciaértékét, majd a cellahőmérsékletet. A paraméterek aktu-
ális értékei után már definiálható a napelem cella feszültsége és 
árama közötti összefüggés. Ezután a I-U és P-U jelleggörbék kiraj-
zolásával meghatározható a Maximum Power Point (MPP), vagyis 
a legnagyobb teljesítményű munkapont. Ennek ismeretében a ha-
tásfokot (ηmpp) a következő egyenlettel számolhatjuk ki:

                    (6)

A számítás során a napelem teljesítményénél 5% veszteséget ve-
szek figyelembe, melyet az inverter, a kábelek, a napelemre lerakó-
dott por és a sugárzás visszaverődése okoz.

Napkollektor
A napkollektorok hatásfoka ηkoll [-] nem állandó, pillanatnyi értéke 
függ a napsugárzás erősségétől G [W/m2], valamint a napkollek-
torok Tátl [°C] és a környezet To [°C] hőmérséklete közötti különb-
ségtől [4].

                    (7)

A kollektor hőmérsékletét nehéz meghatározni, ezért Tátl hőmér-
séklettel közelítjük, mely a beérkező és távozó hőhordozó közeg 
számtani átlaga. α1 és α2 az 1. és 2. fokú hőveszteségi együtthatók  
[W/m2K] és ηo a kollektor optikai hatásfoka [-], melyek értékeit a gyár-
tó megadják a termék adatlapján. A kollektor hatásfoka, a beérkező 
napsugárzás nagysága és a kollektor felülete A [m2] segítségével már 
meghatározható a kollektorból kinyerhető hő mennyisége Qkoll [W]:

                    (8)

Szélturbina
A szélturbinás rendszer modelljét nem szakirodalmi összefüggések, 
hanem a gyártó által megadott konkrét mérési eredmények alapján 
készítettem el. A turbina által leadott teljesítményt a szélsebesség 
függvényében megadó teljesítménygörbét az adatlapon táblázato-
san megadott adatok alapján vettem fel. Ennek oka, hogy így pon-
tosabb adatsort kapok az adott szélsebesség mellett kinyerhető 
teljesítményről, illetve így tetszőleges gyártó turbinája vizsgálható 
néhány adat átírásával MATLAB környezetben.

Levegő-víz hőszivattyú modell
A hőszivattyús rendszer termelésének és fogyasztásának leírása a 
szélturbinához hasonlóan történik. A hőszivattyús rendszer model-
lezésének egyik lehetséges módja lenne olyan hőtani összefüggé-
sek felhasználása, mint a fordított Carnot körfolyamat, azonban így 
csak közelítőleg tudnám meghatározni a hőszivattyú COP teljesít-
mény tényezőjét és leadott hasznos teljesítményét. 

A hőszivattyú működéséhez segédenergia betáplálás szüksé-
ges, ezért a hőszivattyús rendszerek teljesítménytényezőjét COP 
[-] a kinyerhető hőteljesítmény QHSZ [W] és a hőszivattyú villamos 
energia fogyasztása PHSZ [W] hányadosaként adom meg:

COP = QHSZ /PHSZ                  (9)

A hőszivattyú csak abban az esetben kapcsol be, ha azzal termelt 
hő előállítása kisebb költséget jelent, mint földgáz kazánnal megter-
melni. A jelenlegi árak mellet ez COPmin = 2,71 felett történik meg.

Tároló modellezése
A megújulók által fedezett villamos energia és HMV igény rész-
arányának növelése érdekében akkumulátoros és melegvíz tároló 
rendszert építek be.

Az akkumulátoros tároló működése során a rendszer minden (i) 
időpillanatban vizsgálja az aktuális villamosenergia-igényeket. Ab-
ban az esetben, ha az igény kisebb, mint a megújulók által termelt 
energia, akkor megvizsgálja a rendszer, hogy van-e hely a tároló-
ban és ennek megfelelően tölti azt fel és/vagy táplál fel a hálózat-
ra. Ha a villamosenergia-igény nagyobb, mint a termelt energia, a 
rendszer megvizsgálja az akkumulátor töltöttségi szintjét és annak 
megfelelően fedezi a hiányt a tárolóból és/vagy a hálózatról.

A HMV tároló hasonlóképpen működik az akkumulátoros rend-
szerhez.

Ház modell
A ház modellezése során a fűtési, HMV és villamosenergia-igények 
meghatározása a cél.

Az ház hőszükséglete Qház [W] a transzmissziós hőveszteség   
Qtr [W], szellőzési hőveszteség Qszell [W] és a fűtési hőveszteség   
Qf [W] összegéből adódik.

                 (10)

ahol az egyes hőveszteségek a külső hőmérséklet és belső mérete-
zési hőmérséklet különbségének függvényei.

Gazdasági modell
Az optimalizálást nettó jelenértékre (NPV) végzem. Az NPV számí-
tás figyelembe veszi a beruházás teljes ideje alatt jelentkező pénz-
áramok nagyságát és időbeli alakulását.

                  (11)

ahol a negatív előjellel szereplő Co a beruházási költség [Ft], Cn a 
nettó pénzmozgás a t időpontban [Ft], r a kamatláb [-], t a pénzmoz-
gás időpontja [év], n a befektetés tervezett hossza [év].

A napelemes, napkollektoros, szélturbinás rendszerek esetén 
az üzemeltetési és karbantartási költségek igen alacsonyak a kez-
deti beruházási költségekhez képest, így azokat elhanyagoltam, 
míg a megtakarítások a szolgáltató felé fizetett díjak csökkenéséből 
adódnak. A villamos energiát termelő rendszernél szaldós elszámo-
lás esetén a hálózatból fogyasztott és a hálózatba betáplált energia 
különbsége képezi az elszámolás alapját. Abban az esetben, ha 
több a hálózatra táplált energia, mint a fogyasztott, az áramszolgál-
tató fizet a fogyasztónak a többlet villamos energiáért. A hőszivaty-
tyús rendszernél a kompresszor működéséhez szükséges villamos 
energia megjelenik plusz költségként, ha azt a hálózatról vételez-
zük. Abban az esetben, ha a megújuló energiát hasznosító rend-
szer termeli meg a hőszivattyú működéséhez szükséges villamos 
energiát, a beruházási költség után nem lép fel több költség. 

Optimalizálás
Az optimalizálást MATLAB környezetben genetikus algoritmus se-
gítségével végzem. A genetikus algoritmus előnye, hogy megfelelő 
beállítások esetén nem ragad bele a lokális minimumokba, hanem 
megtalálja a globális optimumot. Módszere a biológiai evolúciós ki-
választódáson alapszik. A keresési tér elemei alkotják a populáció 
egyedeit, melyek jóságát a célfüggvényből képzett fitness függ-
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vénnyel jellemezzük. A következő generáció elemeit az algoritmus a 
magasabb fitness függvénnyel bíró egyedek keresztezésével, illetve 
mutációval hozza létre, így az algoritmus futása során az egyedek 
egyre közelebb kerülnek a globális optimumhoz. A genetikus algorit-
musok leállási feltétele lehet egy adott generációszám elérése vagy 
a legjobb egyedek több generáción át nem javuló fitness értéke [8].

Az optimalizálás célfüggvénye a nettó jelenérték, a döntési vál-
tozók pedig a napelem, napkollektor, szélturbina és akkumulátor 
darabszáma, a HMV tároló nagysága és a szigetelés vastagsága.

Eredmények
Az optimalizálás során alapesetnek tekintem a szaldós elszámo-
lást, hőszivattyú és szigetelés nélküli állapotot. Majd szaldós el-
számolás esetén vizsgálom először a hőszivattyú beépítésének 
lehetőségét, később pedig a szigetelés felhelyezését. A hőszivattyú 
beszerelése hatással van a lakóépület villamosenergia-rendsze-
rére, mert a fogyasztása megnöveli a villamosenergia-igényeket. 
Szigetelés felhelyezésével csökken az épület fűtési igénye, így a 
napkollektorok és melegvíz tároló mérete csökkenhet, miközben 
a villamosenergia-termelők mérete is változhat a fűtési költségek 
megtakarítása miatt. A szaldós elszámolás vizsgálata után a nem 
szaldós elszámolás lehetőségét vizsgálom, ekkor az akkumulátorok 
méretének változását, és ennek hatását vizsgálom a rendszerre. 
Végül szigetüzem lehetőségét is bemutatom. 

Bemenő adatként minden esetben az üzemidő (t = 25 év) és a 
kamatláb (r = 8%) szolgálnak. 

Szaldós elszámolás
Szaldós elszámolás mellett a megújuló energiát hasznosító rend-
szer telepítése esetén a termelést és a hálózatról vételezett energi-
át mérőóra rögzíti. A rendszer a termelt energiát egyből a hálózatra 
táplálja fel, igény fellépésekor a fogyasztó a hálózatról vételezi az 
energiát. Az elszámolási időszak végén a szolgáltató a mérőóra 
adatai alapján kiszámolja a különbözetet. 

A szaldós elszámolás optimális rendszer jellemzőit az 2. táblá-
zat tartalmazza.

Elsőként hőszivattyú és szigetelés nélküli esetet vizsgálok. Ek-
kor 10 db napelem teljesen ellátja a fogyasztó 3525 kWh villamos-
energia-igényét, mivel a villamosenergia-hálózat a háztartás szem-
pontjából egyfajta tárolóként működik, így a napelemes rendszer 
éves termelése optimális esetben megegyezik a villamosenergia-
igénnyel. Akkumulátort egyik esetben sem érdemes a rendszerbe 
építeni, mivel többlet beruházási költsége ellenére a szaldós elszá-
molás miatt nem növelné a megtakarítást.

Következő lépésként szigetelés mellett vizsgálom a rendszert. 
Mivel még a rendszerben nincs hőszivattyú, a 8 cm hőszigetelés 
nem befolyásolja a többi rendszer méretét.

A harmadik esetben hőszivattyú beépítését vizsgálom, ekkor az 
első esethez képest megnövekszik a napelemek száma 10-ről 18-
ra. A hőszivattyú villamosenergia-igénye hozzáadódik az alap villa-
mos energia igényhez, így a napelemes rendszer már a megnövelt 
igényt fedezi, mely 6284 kWh.

Végül szigetelés és hőszivattyú beépítése mellett vizsgálom a 
rendszert. Ekkor a napelem szám egyel lecsökken, melynek oka, 
hogy a szigetelés felhelyezésével a ház fűtési hőigénye 27841 
kWh-ról 22480 kWh-ra csökken, így a hőszivattyút kisebb óraszám-
ban kell működtetni. Ez kisebb villamosenergia-fogyasztást (5820 
kWh) jelent, így a napelemes rendszer optimális mérete lecsökken. 
A hőszivattyú és a kollektoros rendszer a fűtési igények 47%-t tudja 
fedezni. Ez az eset jól mutatja, hogy milyen fontos az egyes rend-
szerek egymásra hatását vizsgálnunk a tervezési fázis során.

Nem szaldós elszámolás
Nem szaldós elszámolás esetén a hálózatba táplált energiát a szol-

gáltató alacsonyabb áron veszi át, így 
gazdaságosabbá válik a többlet ener-
gia helyben hasznosítása vagy akku-
mulátorral történő tárolása. 

A nem szaldós elszámolás melletti 
optimális rendszerjellemzőket a 3. táb-
lázat tartalmazza.

A 2. táblázat első sora a szaldós 
elszámolás melletti rendszerjellem-
zőket tartalmazza. Nem szaldós el-
számolás esetén a fogyasztó a nap-
elemes rendszer által nem fedezett, 
nem a hőszivattyú működtetéséhez 
szükséges villamos energia igényét a 
hálózatról vételezi. A napelemes rend-
szer által nem fedezett, a hőszivattyú 
működtetéséhez szükséges villamos 
energia igényét kedvezményes áron 
vételezi a hálózatról.

Ezeket az adatokat összehason-
lítva a nem szaldós elszámolással 
láthatjuk, hogy a napelemes rendszer 

Berendezés Gyártó Típus Teljesítmény

Napelem Canadian 
Solar CS6K 285 285 W [3]

Napkollektor Ritter Gruppe CPC12 1200 W [5]

Szélturbina RaumEnergy 3,5 kW 3,5 kW [6]

Hőszivattyú Stiebel Eltron WPL 10 ACS 10 kW [7]

Akkumulátor Energy Bull No. 95751 120 Ah [10]

SZALDÓS 
ELSZÁMOLÁS

Napelem 
[db]

Kollektor 
[db]

Szél t. 
[db]

Akk. 
[db]

HMV 
tároló [l]

Szigetelés 
[m]

NPV
 [Ft]

nincs hsz,
nincs szig 10 1 0 0 183 0 624080

nincs hsz, 
van szig. 10 1 0 0 183 0,08 732000

van hsz, 
nincs szig. 18 1 0 0 208 0,00 2380000

van hsz,
van szig. 17 1 0 0 208 0,04 1980000

NEM SZALDÓS 
ELSZÁMOLÁS

Napelem 
[db]

Kollektor 
[db]

Szél t. 
[db]

Akk. 
[db]

HMV 
tároló [l]

Szigetelés 
[m]

NPV
 [Ft]

Szaldós 
elszámolás 17 1 0 0 208 0,04 1980000

Nem szaldós 
elszámolás 27 1 0 6 208 0,05 1102000

Szigetüzem 25 1 0 14 208 0,04 1604000

1. táblázat. Az eredmények számítása során használt berendezések

2. táblázat. Optimális rendszerjellemzők szaldós elszámolás mellett

3. táblázat. Optimális rendszerjellemzők nem szaldós elszámolás mellett
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mérete jelentősen,17-ről 27-re nő a napelemek száma, illetve 6 db 
akkumulátort is érdemes a rendszerbe építeni. Az eltérő időben tör-
ténő termelést és fogyasztói igény fellépését több napelemmel és 
tároló beépítésével tudjuk összehangolni, a többlet villamos ener-
giát eladhatjuk a hálózatnak. Ekkor a rendszer nem fogja tudni az 
összes energiaigényt a megújuló rendszerrel ellátni, az igények 
31%-t a hálózatról kell vételezni. A villamosenergia-felesleg 5380 
kWh, a villamosenergia-hiány 1770 kWh, végső soron a szolgálta-
tó fog éves szinten 15600 Ft-ot fizetni a fogyasztónak az aktuális 
rendszerjellemzők mellett. A hőszivattyú és a kollektoros rendszer a 
fűtési igények 47%-t tudja fedezni.

Szigetüzem esetén a fogyasztónak nincs kiépített kapcsolata 
a villamosenergia-hálózattal, tehát az energia vételezésére és fel-
táplálásra sincs lehetőség. Ilyen esetben a többlet termelés elvész, 
míg hiány esetén egy dízelgenerátor biztosítja a megújuló által meg 
nem termelt hányadot. Alapesetnek azt tekintem, amikor a sziget-
üzemben nincs megújuló energiát hasznosító rendszer, tehát a tel-
jes villamosenergia-igényt a dízelgenerátor látja el, és ehhez képest 
számolom a megtakarítást. Az általam választott dízelgenerátor [9] 
1 liter gázolajból 3,9 kWh villamos energiát tud előállítani, amit, ha 
a gázolaj literenkénti árával elosztunk, megkapjuk a dízelgenerátor 
költségét, mely 110 Ft/kWh. Ekkor a napelemek száma lecsökken, 
hiszen a többlet villamos energiát már nem lehet eladni a hálózat-
nak. Az akkumulátorok száma jelentősen megnő, mivel a dízelge-
nerátor nagyon magas költségen tudja csak megtermelni a szüksé-
ges villamos energiát, így az optimum minél inkább a megújuló által 
termelt energia helyben hasznosításának növelése felé tolódik el.

Láthattuk, hogy az eddig vizsgált esetekben a kollektoros rend-
szer mérete nagyon kis mértékben változott. 1 kollektor és közel 
200 literes HMV tároló volt az optimális, melyek 56%-ban tudják 
fedezni a HMV igényeket. Nagyobb kollektoros rendszer beépíté-
se jelentősen növelné a beruházási költségeket, miközben csak a 
nyári időszakban javulna jelentősen a kollektor által fedezett rész-
arány. A kisebb intenzitású napsugárzási időszakokban a nagyobb 
rendszerrel is jelentős arányt kéne a földgáz kazánnal előállítani, 
így nem érdemes több kollektort beépíteni.

Szélturbina
Szaldós és nem szaldós elszámolás esetén is azt az eredményt 
kaptuk, hogy az aktuális árak esetén egyáltalán nem éri meg háztar-
tási méretben szélturbinát beszerelni. Ez nem meglepő eredmény, 

hiszen a magas beruházási költség, és az alacsony kinyerhető tel-
jesítmény miatt éves szinten az igények nagyon kis részét tudná 
fedezni a turbina, így a beruházás nem térülne meg soha. Összeha-
sonlítva azonos névleges teljesítményű napelemes és szélturbinás 
rendszerek termelését, láthatjuk, hogy a napelemes rendszer sokkal 
kedvezőbb a magyarországi időjárási viszonylatok mellett. A napele-
mes rendszer beruházási költsége ekkor 1 250 000 Ft a szélturbinás 
rendszer beruházási költsége 3 850 000 Ft.

A 20. ábrán látható, hogy a szélturbinás rendszer nagyon ritkán 
képes a névleges teljesítményét leadni. Magyarországon a 2016-os 
óránkénti, egész éves szélsebesség értékek átlaga 3,1 m/s, ami a 
szélturbinás rendszer telepítése esetén kedvezőtlen érték.

Érzékenységi vizsgálat
Az optimalizálást eddig jelenlegi beruházási költségek, földgáz és 
villamosenergia-árak mellett végeztem, most ezen paraméterek 
változtatásával érzékenységi vizsgálatot végzek. A továbbiakban 
nem szaldós elszámolás mellett, hőszivattyú és szigetelés mellett 
vizsgálom a rendszert. A földgáz és villamosenergia-árak növelése 
esetén is a napelemes rendszer mérete nő. A 4. ábrán látható a 
villamosenergia-ár növekedése mellett a napelemszám növekedés.

A villamosenergia-árak kis mértékű növelése még nem befolyásolja 
az optimális napelem panelek és akkumulátorok számát. 10%-os ár 
növekedés mellet már növekszik az optimális napelem darabszám, 
az NPV, a többlet napelem által termelt villamosenergia mennyisé-
ge és így az eladásból származó bevétel. A hálózatról vételezendő 
villamos energia mennyisége csökken. Az ár növekedés során a 
megtakarítás nem csupán a kevesebb hálózatról vételezett szük-
séges villamos energiából adódik, hanem a napelemek által termelt 
többlet villamos energia eladásból is. Az áremelkedés mellett az 
optimális rendszer egyre nagyobb mértékben tudja az igényeket 
fedezni, így csökken a hálózatról vételezett energia.

A növekvő földgáz árak mellett a napelemek és akkumulátorok 
száma növekszik, azonban a megújulók által fedezett villamos-
energia-részarány csökken. Ennek oka, hogy magasabb földgáz 
árak mellett a hőszivattyú alacsonyabb COP-n kapcsol be, mert 
már alacsonyabb külső hőmérséklet mellett is hatékonyabb gaz-
daságilag, mint a fölgáz kazán üzemeltetése. Megnő a hőszivattyú 
villamosenergiaigénye, így a napelemes rendszer mérete is nő.

Az érzékenységvizsgálat alapján jól látható, hogy az energia-
árak növekedésével egyre gazdaságosabb lesz az hálózattól való 
minél jobb függetlenedésre törekedni saját megújuló alapú energia-
termelők beépítésével.

3. ábra. 3,5 kW névleges teljesítményű napelemes és 
szélturbinás rendszer termelése

4. ábra. Villamosenergia-ár növekedése esetén 
a napelemszám változása
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Összegzés
Célom olyan módszer kidolgozása volt, mely lehetőséget nyújt egy 
háztartás energiatermelő egységeinek, igényeinek, egymásra gya-
korolt hatásainak egyidejű vizsgálatára, és az optimális rendszer mé-
retek meghatározására. Az egyes technológiák egész éves termelé-
sét az időjárás függvényében írtam le egy meteorológiai adatbázis 
alapján az egyes rendszerek matematikai modellje segítségével. A 
megújuló rendszer által termelt energia és a fogyasztó oldalban fel-
lépő igény nem egyidejű rendelkezésre állása megnehezíti a rend-
szer tervezést és méretezést. Dolgozatomban egy budapesti családi 
ház igényeihez igazítottam a rendszert, azonban néhány adat átírá-
sával bármilyen lakóépület energetikai korszerűsítésére alkalmas a 
program. Az egyes rendszerek egymásra hatása kulcsfontosságú az 
energetikai korszerűsítés során, hiszen csak ennek figyelembevéte-
lével tervezhetünk az igényeknek megfelelő rendszert.
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Dr. Imre László 1951-től megszakí-
tás nélkül a BME oktatója volt. Először 
tanársegéd a Gépészmérnöki kar Vízgé-
pek tanszékén, majd a Villamosmérnöki 
kar Géptan tanszékén. 1956-ban tagja 
volt a Műegyetemi Zászlóaljnak, felde-
rítőként motorbiciklin járta a várost. A 
BME Géptan Tanszék közösségének ösz-
szetartásán és tisztességén múlt, hogy a 
Forradalom után élete és munkája nem 
vett tragikus fordulatot. 1957-től adjunk-
tus, a kandidátusi fokozat megszerzését 

követően 1967-től docens. A műszaki tu-
dományok doktora cím megszerzését kö-
vetően 1987-től egyetemi tanár a Hő és 
Redszertechnikai Intézetben és egyben 
igazgató helyettes. 1999-től az Ener-
getikai Gépek és Rendszerek Tanszék 
professzor emeritusa. Kiváló feltaláló, a 
magyar és nemzetközi géptani, hőtani, 
szárítástechnikai és napenergia szak-
mai közösség megbecsült tagja. Számos 
egyetemi jegyzet és kézikönyv szerzője, 
1977-ben elnyerte az év oktatója címet. 
A Magyar Tudományos Akadémia számos 
szakbizottságának, köztük a Megújuló 
Energetikai Technológiák Albizottságá-
nak tagja, 2010-ig elnöke. 1983-ban 
MTA Akadémai díjjal, 1993-ban MTA Fel-
találó díjjal tüntették ki.

Aktívan részt vett a hazai és a nem-
zetközi tudományos életben, több nem-
zetközi szervezet (UNESCO, FAO World 
Renewable Energy Network – WREN) 
megújuló energetikai szakbizottsá-
gainak tagja volt. A Nemzetközi Nap-
energia Társaság (ISES)  Magyar Ta-
gozatának (ISES-Hungary), a Magyar 
Napenergia Társaságnak alapító tagja 
(1983) és első elnöke, majd tiszteletbeli 
elnöke. Az ISES-Hungary keretében az 
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gyarországon létrehozott szoláris regio-
nális központoknak, amelyek az alterna-
tív energia felhasználásáról nyújtottak 
tájékoztatást a társadalom széles köré-
nek. Az 1993-ban Budapesten Harmony 
with Nature címen megrendezett ISES 
Világkongresszus elnöke, amelynek té-

mája a klímaváltozás és a globális fel-
melegedés problémája volt.

Dr. Imre László kiváló tudós és nagy-
szerű tanár volt. Mérnök nemzedékek 
több ezer tagja tanulta tőle a hő- és 
áramlástant. Nagytudású és állhatatos 
volt. Olyan professzor, aki példát muta-
tatott a beosztottjainak és diákjainak. 
A transzport folyamatok elméletében és 
a gyakorlatában alkotott maradandót. 
Korán felismerte, hogy a számítógépes 
szimulációnak óriási jelentősége van a 
műszaki alkotások megvalósításában. Az 
összetett rendszerek hő és áramlástani 
folyamatait leíró és rendszerező könyvei 
a számítógépes korszak hajnalán íród-
tak és máig hasznosítható ismereteket 
tartalmaznak. Dr. Imre Lászlónak úttörő 
szerepe volt abban, hogy a hazai ener-
getikai szakemberek gondolkodásában 
megjelent a megújuló energiával, külö-
nösen a napenergia hasznosítással való 
foglalkozás igénye. Szerteágazó nemzet-
közi kapcsolatait mozgósítva segítette 
hozzá munkatársait, tanítványait, hogy 
bekapcsolódjanak a nemzetközi kutatá-
sokba és egyenrangú partnerei legyenek 
a külföldi szaktársaiknak. Szorgalmazta, 
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még nem olyan volt, mint napjainkban. 
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tos munkájával hozzájárult ahhoz, hogy 
a magyar kutatók és oktatók számos te-
rületen kellő időben kapcsolódhattak be 
a tudomány aktuális feladatainak meg-
oldásába.
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Jelen cikk célja, hogy a napelemes kiserőművek két lénye-
gesen eltérő kialakítását, a központi inverteres és string 
inverteres változatot részletesen bemutassa, egymással ösz-
szehasonlítsa, és következtetést vonjon le, hogy milyen elő-
nyökkel és hátrányokkal járnak az egyes típusok. A hazai jog-
szabályi háttér áttekintése mellett részletesen ismertetésre 
kerülnek az inverterek jellemzői, kábelezési tulajdonságok és 
villamos védőberendezések. Gyakorlati példaként egy adott, 
Debrecen közelében elhelyezkedő beépítetlen területen került 
megtervezésre egy sztring és egy központi inverteres erőmű, 
ezek költségek és szimulációs eredmények alapján is elemzés-
re kerültek.

*
In the present article the two main designs of the solar power 
plants are presented: the central and string inverter types. The 
aim is to analyze and compare the advantages and drawbacks 
of each ones, drawing a conclusion where they are more ap-
propriate to be installed. Beside the current Hungarian legis-
lation, multiple points of views were taken into consideration 
such as inverter designs, cabling, electrical protective devices, 
etc. As a practical example, a string and a central solar power 
plant have been designed in an unbuilt area near Debrecen. 
Simulations and cost analysis were carried out in order to find 
out the better solution.

* * *

Napenergia hasznosítás Magyarországon
Hazánk éghajlati viszonyai igen kedvezőek a napenergia haszno-
sítás szempontjából. A napsugárzás intenzitása hazánkban átlago-
san a 4100-4700 MJ/m2 értékek közé esik, a napos órák száma 
átlagosan 2100 óra évente, a déli országrészben pedig eléri a 2200 
órát is [1]. Magyarország területére kb. 380-szor akkora mennyi-
ségű energia érkezik egy év alatt a Napból, mint az ország teljes 
évi energiaszükséglete [2]. Emiatt célszerű a napenergia hasz-
nosítás témakörével komolyabban is foglalkozni. Jelen cikkben a 
napelemes rendszerekre helyezem a hangsúlyt, és azt vizsgálom 
meg, hogy a két jelentősen eltérő napelempark kialakítás, a sztring 
inverteres, illetve központi inverteres erőmű tervezésénél milyen 
főbb szempontokat kell szem előtt tartani. Fő vizsgálati pontot ké-
pez az inverterek optimális megválasztása: költségek, üzemeltetés, 
meghibásodás és működés szempontjából is elemzem őket, a cikk 
utolsó részében pedig egy adott helyszínt választva mutatom be a 
kapott szimulációs eredményeket és következtetéseket. 

Naperőművek aktuális helyzete és jogi szabályozása 
Magyarország és az Európai Unió is azt a célt tűzte ki, hogy jelen-
tősen emeli a megújuló energia részarányát a teljes energiamixben 
(Európa 2020 stratégia, Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési 
Terv), emiatt a kormány intenzíven támogatni kezdte a megújuló 

energiát alkalmazó beruházásokat. Az utóbbi években annyira le-
csökkent a napelemes rendszerek ára, hogy a már régóta létező 
KÁT támogatással gazdaságossá vált a beruházás mind háztartási 
méretben, mind erőművi szinten, ami számos új naperőmű meg-
épülését eredményezte. Bár a hazai 2020-as cél a 14,65 száza-
lékos megújuló részarány elérése, amely a nagymértékű biomasz-
sza-felhasználás miatt feltételezhetően elérhető, az ország jelentős 
importra szorul villamos energiából, 2018-ban átlagosan több mint 
30 százalék volt a behozatal aránya. Erre megoldást nyújthat a 
naperőművek növekvő beépített teljesítménye. A 2018-as új tele-
pítésekkel Magyarország összesített fotovoltaikus naperőmű kapa-
citása körülbelül 700 MW-ra bővült. 2019-ben és 2020-ban további 
400-600 MW új naperőmű kapacitás települhet Magyarországon, 
amely az említett villamosenergia-importfüggőséget várhatóan még 
jobban csökkenti [3]. 

A napelemek drasztikus árcsökkenése a támogatások mértékét 
is befolyásolta, hiszen 2017-től bevezetésre került az új megújuló 
energia támogatási rendszer, a METÁR, amely számos változást 
hozott az előző, KÁT rendszerhez képest: a zöld prémium pályázat 
nélküli rendszerében a 0,5 MW és 1 MW közti erőművek esetében 
egyrészt van egy meghatározott kötelező támogatott ár, másrészt 
egy adminisztratív prémium. A megtermelt energiát a piacon a ter-
melőnek kell értékesítenie, a támogatást az eladott energiameny-
nyiség után kapja a termelő. A prémium mértéke a meghatározott 
támogatott ár és a versenypiaci ár különbsége, ami azt jelenti, hogy 
a támogatott árat mindenképp megkapja a termelő attól függően, 
hogy mennyi energiát tudott eladni [4]. A zöld prémium másik formá-
ja az 1 MW teljesítmény feletti erőművek kategóriája, amelyek már 
csak pályázat útján nyerhetnek el licitáras prémium típusú támo-
gatást, ennek mértékét a piaci viszonyok határozzák meg. Ennek 
nagy előnye, hogy így elkerülhető a túltámogatás. Az első tender 
várhatóan 2019 második félévében kerül meghirdetésre [5]. 

Az említett tenderekkel várhatóan számos, több MW nagysá-
gú naperőmű fog megépülni a következő években Magyarorszá-
gon. Ekkora méretnél jogosan merülhet fel a kérdés, hogy milyen 
inverterrel szerelt erőmű lenne a legjobb választás az adott beépí-
tendő területre. Ebben a teljesítménytartományban két invertertípus 
is jól használható, az egyik a jellemzően kisebb, 100 kW alatti 
sztring inverterek, a másik pedig a nagyobb teljesítményű, akár 3 
MW-os teljesítményű központi inverterek. Mindkettő versenyképes 
megoldássá vált az utóbbi években, viszont számos tényezőt kell 
megvizsgálni ahhoz, hogy a megfelelő döntést tudjuk meghozni. 
Ebben a cikkben ezt a kérdéskört járom körül, az erőművek ter-
vezésével kapcsolatos legfontosabb szempontokat megvizsgálva. 

Naperőművek általános felépítése
A naperőművek alapegysége a napelem. Általában egy adott 
gyártótól származó, azonos teljesítményű (manapság 270 Wp-től 
egészen 370 Wp-ig) napelemekkel szokták megépíteni az erőmű-
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vet. A napelemeket sorba kötik (ezt nevezik sztringnek) a meg-
felelő feszültség eléréséhez. Általában 10-24 modul csatlakozik 
egy sztringbe, melyek az inverterek DC oldalára csatlakoznak. Az 
inverterek nagyon lényeges szereppel rendelkeznek az erőmű-
ben, hiszen feladatuk a DC-AC átalakítás, a munkapont keresés, a 
szolgáltatók által előírt védelmi beállítások betartása, adatrögzítés, 
megjelenítés, távfelügyelet és a kommunikáció. Az inverterek szá-
mát az erőmű beépített teljesítménye határozza meg.

Amikor az inverterek bemeneti feszültsége eléri a beállított indu-
lási értéket, az inverter hálózatra kapcsolódik. A napelemparkokban 
használt inverterek szigetüzemben nem képesek működni, így há-
lózati szinkron megszűnése esetén azonnal leválnak a hálózatról. 
Az inverterbe beépített védelem folyamatosan figyeli a csatlakozási 
pont villamos paramétereit (pl. frekvencia). 

Az inverterek párhuzamosan kötve csatlakoznak a transzfor-
mátorházba. Mivel a csatlakozási pont 22 kV-os, a termelt villamos 
energia átalakításához egy transzformátor állomás szükséges, 
amely általában betonházas kivitelű (röviden BHTR), ebben kap he-
lyet többek között a kisfeszültségű főelosztó, a 22/0,4 kV-os hálózati 
transzformátor, a középfeszültségű kapcsolóberendezés, valamint 
a védelmi és a telemechanikai rendszer készülékei. Az inverterek 
KIF kábelei a kisfeszültségű elosztóba, a transzformátor 0,4 kV-os 
megszakítójára, majd ezen keresztül a hálózati transzformátorra 
csatlakoznak. A BHTR-ből 22 kV-os KÖF termelői kábel vezet a 
hálózati csatlakozási pontig. A beépíteni kívánt területen a hálózati 
engedélyes hálózatvizsgálattal határozza meg a maximálisan csat-
lakoztatható AC oldali teljesítményt, ez a tervezett erőmű méretei-
nek felső korlátját is jelentheti. 

A fenti részek mind a sztring, mind a központi inverteres erőmű-
nél megegyeznek, azonban számos eltérés akad a két kialakítás 
között, melyeket meg kell fontolni az adott projektnél. A következők-
ben a két erőmű legfontosabb jellemzőit mutatom be, azonos szem-
pontok alapján.  Az 1. ábra és 2. ábra alapján láthatóak a központi 
és sztring inverteres erőmű koncepcióinak eltérései.

A sztring és központi inverteres erőművek jellemzői
A sztring inverteres erőmű esetében számos sztring inverter kerül 
beépítésre, emiatt nagyobb informatikai rendszer kell a működésé-
hez, mint a központi invertereknél, hiszen a több inverter több bejövő 
adatot is jelent. Ez természetesen előnyös is abból a szempontból, 
hogy a több adattal jobbak a monitorozási lehetőségek. A sztring 
inverterek KIF kábeleit AC gyűjtőkkel vagy kábelfogadó szekrények-
kel rendszerezik, amely karbantartási szempontból kedvezőbb ki-
alakítás, de közvetlenül is bevezethetőek a transzformátor állomás 
KIF egységébe. A sztring invertereket úgy kell elhelyezni, hogy mi-
nél közelebb legyenek a villamos súlyponthoz, sokszor a napelemek 
közelébe telepítik őket. Az erőműben szükség van AC és DC oldali 
elosztóra is, ezek néhány esetben az inverterekbe vannak beépítve.

A központi inverteres erőmű kialakításnál két olyan elem is van, 
ami a sztring invertereknél nem jellemző, ez a DC gyűjtődoboz, illet-
ve a DC terepi főelosztó. A gyűjtődobozban (angolul combiner box) 
történik a terepi DC kábelek fogadása. Beépítése inverterfüggő, ezért 
nem minden esetben szükséges. Ez tartalmazza a DC főbiztosítéko-
kat. A terepi főelosztóban összegyűjtik a sztringeket. Az összegyűjtött 
DC teljesítmény 50-120 kW, bizonyos esetekben pedig lehet csonka 
terepi elosztó is. Minden modulmező a DC gyűjtődobozokon és fő-
elosztókon keresztül egy központi inverterhez fut be. Az inverterek 
a transzformátorállomással legtöbbször komplett, előreszerelt kivitel-
ben készülnek. A DC gyűjtődobozok úgy kerülnek elhelyezésre, hogy 
a kábelezési költség a lehető legalacsonyabb legyen. Mivel kevés 
központi inverter található meg egy erőműben, ezeket könnyen és 
jól tudják vezérelni, a mérés és értékelés is viszonylag egyszerű.

Munkapontkeresés
A központi inverterek egyik jelentős hátrányának számít a sztring 
inverterekkel szemben, hogy egy munkapont követőhöz minimum 
15-20 sztring csatlakozik, ami jelentős modulcsoportot jelent ugyan-
azon a munkaponton. Ez felhős idő esetén, vagy a panelek bepisz-
kolódásakor számottevően csökkenti a termelést, ami bevételki-
esést eredményez. 

Ezzel szemben a sztring inverterek egyik legnagyobb előnye, 
hogy jellemzően több munkapont követővel rendelkeznek, me-
lyekhez darabonként maximum 2-3 sztring csatlakozik. Ez lehető-
vé teszi, hogy felhőzöttség vagy részleges meghibásodás esetén 
nem az egész erőmű termelése csökken, hanem csak az érintett 
sztringeké. Ha ez több MW-os erőműnél következik be, akkor a ter-
melési kiesés minimális lesz a központi inverterekhez viszonyítva.

Inverterek jellemzői
A központi inverter meghatározó jellemzője a kompakt és modulá-
ris kialakítás, mivel ez csökkenti a szükséges telepítési helyet és 
egyszerűsíti a telepítést és a karbantartást. Ez magában foglalja 
az integrált védelmi és kapcsoló eszközöket. Az erőmű hálózatán 
vagy a termelő berendezésben bekövetkező hiba esetén a központi 
inverterek a string inverterekhez hasonlóan egyenként is leválaszt-
hatóak. A központi inverter DC kapcsain a jellemző feszültség 600-
900 V, de a modern központi inverterek akár 1500 V DC feszültsé-
get is elviselnek. A munkapont tartomány kb. 460 V-tól akár 1500 
V-ig is terjedhet.

A központi inverterek és sztringgyűjtők között a kommuniká-
ció RS485-ös kábelen keresztül történik. Például az SMA központi 
invertereknél be van építve egy Sztring Monitor Controller, ebbe ér-
keznek a mért adatok, melyek lehetnek: besugárzás, napelem mo-
dulok hőmérséklete, sztring áramok, vagy az inverter belső változói. 

2. ábra. A sztring inverter koncepció [6]

1. ábra. A központi inverter koncepció [6]
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A mai modern sztring inverterek max. bemeneti feszültsége 
1100 V, bár a jövőben számítani lehet az 1500 V DC feszültségű 
inverterekre is. A munkapont tartományuk általában 200-1000 V 
közötti, a jellemző optimális feszültség 500-700 V között található. 
A külső hatások ellen a sztring inverterek IP65-ös védelemmel van-
nak ellátva, és egyre több típus rendelkezik passzív hűtéssel, belső 
ventilátor nélkül, ez karbantartási szempontból előnyös. 

A sztring inverterek kommunikációja típustól függően eltérő lehet:
• A Huawei inverteknél Power Line Communication (röviden 

PLC) segítségével, Smart Loggeren keresztül történik, a 
Smart Logger egy modemen keresztül kapcsolódik az inter-
nethez, ahol a Huawei szerverén hozzáférhetünk egy webes 
felülethez, amin keresztül monitorozhatjuk a sztringeket és 
invertereket. Itt nincs szükség külön kommunikácis kábelre, 
az AC kábeleken keresztül továbbítódnak az adatok. 

• Az SMA inverterek pedig RS-485 kommunikációval kapcso-
lódnak egy webboxhoz. A webbox bizonyos időnként lekér-
dezi az invertereket. Az invertereket a webboxon keresztül 
lehet parametrizálni és a kapott adatokat a webbox az SMA 
által működtetett Sunny Portal szerverei felé továbbítja, és 
az adatokat ott lehet megtekinteni. 

Különbséget jelent a sztring és központi inverteres erőmű között, 
hogy a központi inverternél a DC gyűjtődobozba kiegészítő mérő-
érzékelőt tesznek, amellyel a sztringek felügyeletét végzik. Ezzel 
szemben a sztring invertereknél ezt a feladatot az inverterbe beépí-
tett sztring felügyeleti rendszer veszi át. A kommunikációs kábelek 
együtt haladnak az AC vagy DC kábelekkel.  

A sztring inverterek lényegesen kisebb súllyal rendelkeznek, 
mint a központi inverterek, így a beszerelésükhöz, mozgatásukhoz 
két ember is elég. Ezzel szemben a központi inverterek mozgatásá-
hoz daruk kellenek, illetve a szállításuk is költségesebb. 

DC és AC oldali védelmek
A központi invertereknél a gyűjtődobozok magukba foglalják a túlfe-
szültség-védelmet és a sztring áram felügyeletét is. A főelosztó tar-
talmazza még a túlfeszültség-levezetőt, a felügyeleti rendszert, illet-
ve a főkapcsolót is, és lehetőséget biztosít a kommunikációs kábelek 
fogadására. A visszáramok elleni védelmet olvadóbiztosítékokkal 
oldják meg. A csatlakozódobozokban elhelyezett túlfeszültség-vé-
delmi eszközöknek a lehetséges legnagyobb áramot is el kell tud-
niuk viselni, és túlterhelődés esetén automatikusan, ívképződés 
nélkül le kell választaniuk magukat a villamos rendszerről.

A sztring invertereknél minden munkapont követőhöz külön túl-
feszültség-levezető van beépítve az inverterekbe, 2-3 sztring után 
külön sztring biztosító kell a megfelelő működéshez. Mivel itt nin-
csenek csatlakozódobozok, ezeknek a funkcióit a sztring inverterek 
veszik át, köszönhetően annak, hogy az inverter és a napelem mo-
dul közel helyezkedik el egymáshoz. A túlfeszültség-védelmi esz-
közök a közeli modulok védelmét is képesek ellátni. A mai modern 
inverterek gyárilag rendelkeznek 2-es típusú túlfeszültség- véde-
lemmel AC és DC oldalon egyaránt. 

A központi inverteres rendszereknél a csatlakozódobozokat, a 
sztring inverteres rendszerben magukat az invertereket a lehető 
legtávolabb szerelik fel a villámvédelmi felfogórendszertől. 

Kábelezés
Mivel a központi inverteres esetben nincsenek AC kábelek a transz-
formátor előtt, a DC vezetékezésnek jelentős a kiterjedése. A sztring 

invertereknél a napelemek és az inverterek között DC kábel, a 
transzformátorház és az inverterek között AC kábel van. A szállítás 
veszteségeit a feszültségszint nagymértékben befolyásolja, a DC 
kábelek feszültsége átlagosan 7-800 V, míg AC oldalon az inverter 
és a transzformátor között 400 V. Mivel a DC oldalon magasabb a 
feszültség, így azonos kábelhossz és keresztmetszet esetén mint-
egy harmada a veszteség az AC oldalhoz képest, ennek megfele-
lően érdemesebb inkább hosszabb DC és rövidebb AC kábeleket 
használni [7]. Míg DC oldalon sztringenként külön vezetékpár fut, 
AC oldalon akár inverterenként egyetlen vastagabb, háromfázisú 
vezeték (4×1 eres) is használható, aminek fajlagosan alacsonyabb 
lehet a költsége. A DC vezetékezés tehát összességében alacso-
nyabb költséggel jár az AC kábelezésnél a fajlagosan olcsóbb DC 
kábelek miatt, és a feszültségesés is arányaiban kisebb, másrészt 
DC oldalon két kábel kell, az AC-n fázisonként egy, ez a teljes erő-
műre vetítve kisebb kábelveszteségeket is eredményez. 

Az inverterek elhelyezését is ezek alapján érdemes meghatá-
rozni, és a hozzá kapcsolódó modulok és a transzformátor közé, 
sokszor a sztring közepére elhelyezni. Általában egy jól megter-
vezett erőműben a kábelveszteségek nem haladják meg a 2%-ot.  
A kábelveszteségeket a korrózió és a túlmelegedés is nagyban be-
folyásolja.

Költségek
A központi inverterek fajlagos ára Magyarországon kb. 18-20 Ft/Wp 
körül mozog, amely egy 800 kW-os inverter esetében jelenleg kb. 
15-16 millió Ft-ot jelent. A legtöbbször kompletten, transzformátorral 
együtt betonházas konténerben történik a létesítése, melyre egyedi 
ajánlatot tesz a gyártó, és az ára adott projekttől függően változhat. 
Több olyan megoldást is találhatunk, amikor két invertert és egy 
transzformátort tesznek ugyanabba az állomásba.  

A mai sztring inverterek fajlagos ára kb. 30-64 Ft/Wp körül mo-
zog, amely láthatóan kétszer annyi, mint a központi invertereké.  
A sztring inverterek magasabb ára azzal magyarázható, hogy a telje-
sítmények növekedésével a fajlagos inverter költségek csökkennek. 

2017-ben a szabadföldi sztring inverteres erőművek telepíté-
sénél a fajlagos becsült nettó erőművi költségek kb. 350-370 000 
Ft/kW körül alakultak [8]. A 2017 óta bekövetkezett napelem és 
inverter árcsökkenésnek köszönhetően a mai fajlagos költségek 
300-350 000 Ft/kW körül becsülhetőek. 

String erőmű esetén a sok sztring inverter, AC kábelezés és 
BHTR költségeinek összege jóval magasabb, mint néhány közpon-
ti inverter összeszerelve egy közös transzformátorral, emiatt a két 
erőmű beruházási költsége között több millió Ft a különbség, amely 
az erőművi méretekkel együtt növekszik. A string inverterek eseté-
ben viszont a forgalmazók nagybani kedvezményeket biztosíthat-
nak a beruházóknak.

Garancia, élettartam, meghibásodás
Központi inverterek tekintetében Magyarországon az ABB és AEG 
típusok vannak feltörekvőben, ezeket könnyebb javítani vagy 
cserélni, mint az SMA invertereket, melyek csak Németországból 
szervizelhetőek. Hátrányuk, hogy meghibásodás esetén akár több 
hétig is eltart, amíg a hibás darabot egy újjal helyettesítik, mert tar-
talékokat általában költséges felhalmozni, és a sztring inverterekkel 
összevetve a javítás sokkal drágább, mivel szakképzett csapatot 
igényel. Ez alatt az idő alatt jelentős a modulcsoport termeléscsök-
kenése, ezáltal a hálózatra táplált energia lecsökken, ami számot-
tevő bevételkiesést eredményez. A legtöbb központi inverterre kb. 
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5 év gyártói garanciát biztosítanak, amely meghosszabbítható 5, 
10 vagy akár 15 évvel. A központi inverterek közelítő élettartama 
15-20 év, így, ha az erőműnél 25 éves termelési ciklust vizsgálunk, 
feltételezhetően szükséges lesz az inverter cseréje. 

A sztring inverterekre a gyártók általában kb. 5 év garanciát ad-
nak, és a legtöbb esetben 10-12 éves élettartamra lehet számítani. 
Mivel számos inverter van az erőműben, célszerű lehet felkészülni 
az esetleges meghibásodásokra tartalék inverterekkel, melyek be-
szerzése és tárolása a központi inverterekkel ellentétben könnyű és 
olcsó. Mindenképp előnyös, hogy a hazai sztring invertereket köny-
nyű javítani, cseréjük gyors, és nincs jelentős termelés kiesés. Egy 
erőmű 25 éves élettartama során várhatóan minden sztring invertert 
legalább egyszer ki kell majd cserélni.  

A fentiek alapján készült az 1. táblázat, amely a két erőmű leg-
fontosabb tulajdonságait tartalmazza, világosszürke színnel jelölve 
az adott szempontnál a kedvezőbb választást. 

Vizsgálati eredmények
Ahhoz, hogy az összehasonlítást egy gyakorlati példával is szem-
léltetni tudjam, Debrecen közelében választottam egy művelés alól 
kivett 12 hektáros területet, amely megfelel naperőmű létesítéshez, 
és a hálózati csatlakozás is a közelben megoldható. Ezen a terüle-
ten egy központi és egy sztring inverteres erőművet terveztem meg 
azonos paraméterekkel. 

PVsyst szimuláció
A naperőművek várható termelésének megállapítására elterjedt 
szimulációs programként sokszor a PVsyst-et használják. A prog-
ram előnye, hogy valós, korábbi évekből származó, órás bontású 
meteorológiai adatsor alapján ad előrejelzést és számos beállítható 
paramétert adhatunk meg, mellyel a valóságot jól közelítő ered-
ményt kapunk, pl. a beárnyékolódás és erőművi veszteségek be-
állítása, inverterek P-T görbéjének beprogramozása. A szimuláció 
során Huawei SUN2000-60KTL sztring invertereket SMA 800CP XT 
központi inverterekkel hasonlítottam össze, és azonos veszteségi 
tényezőket állítottam be, melyeket a 2. táblázatban foglaltam össze.

A szimulációk során két 3,2 MW-os erőmű termelését vizsgáltam 
meg 25 éves termelési ciklust tekintve. Az eredményeket és az erő-
művek felépítését a 3. táblázatban foglaltam össze. 

Erőmű 
típusa Sztring inverteres Központi inverteres

Erőmű 
méretek

néhány kW-tól néhány 
MW-ig

2-3 MW-tól több száz 
MW-ig

Kábelek 
rendszer-
ezése

AC kábelgyűjtőkkel vagy 
közvetlenül a BHTR KIF 
elosztójába

DC gyűjtődobozokkal és 
terepi főelosztóval

Munkapont-
keresés 
(MPPT)

max. 2-3 sztring / MPPT min. 15-20 string / MPPT

DC, AC 
védelmek

Inverterekbe és AC 
szekrényekbe épített 
túlfesz. védelem munka-
pontonként, túláram 
védelem sztringenként

Gyűjtődobozokban 
túlfesz. védelem, 
sztring áram felügyelet, 
főelosztóban túlfesz. 
levezető és főkapcsoló

Adatok és 
monitorozás

inverterbe beépített 
felügyeleti rendszer, 
sok sztring inverter, 
részletes adatbázis

mérés a 
gyűjtődobozokban, 
kisebb adatbázis, gyors 
feldolgozás

Kábelezés nagy mennyiségű AC 
kábel, 400 V-os feszül-
tség miatt nagyobb 
kábelveszteség

nagy mennyiségű DC 
kábelezés, 700-800 V 
miatt kisebb kábelvesz-
teség, olcsóbb, mint az 
AC kábelezés

Inverter fajla-
gos költsége

30-64 Ft/Wp 18-20 Ft/Wp

Beszerzés a forgalmazók nagy-
bani kedvezményeket 
adhatnak

kevés inverternél az 
ajánlattevők nem adnak 
jelentős kedvezményeket

Inverter 
szállítása, 
mozgatása

könnyű, kis súly, mozga-
tás egyszerű

nagy súly, teherautó és 
daru szükséges

Garancia 5 év, hosszabbítható 
(gyártótól függ)

kb. 5 év, hosszabbítható 
(gyártótól függ)

Élettartam kb. 10-12 kb. 15-20 év

Inverter javí-
tás, csere

könnyű, gyors csere, 
tartalékképzés egyszerű

Időigényes, felkészült 
csapatot igényel

Meghibá-
sodás

ha egy sztring inverter 
kiesik, a termeléscsök-
kenés nem jelentős

egy inverter kiesésekor 
nagymértékű termelés és 
bevételkiesés

Hazai 
tapasztalatok

jól bevált, sok tapasz-
talat gyűlt össze, ismert 
technológia

eddig kevés ilyen erőmű 
épült, kevesebb a tapasz-
talat, a szabályozás nem 
volt kedvező

1. táblázat. A két típus összehasonlítása

2. táblázat. Megadott veszteségi paraméterek

3. táblázat. Összefoglaló táblázat

Veszteség Beállított érték
DC és AC kábelezés 1-1%

transzformátor veszteségek 1%

szennyeződések 2%

karbantartási időszak évente 10 nap

alacsony besugárzási és hőmérsékletből 
adódó veszteségek 9,2%

reflexióból adódó veszteségek 2,8%

degradáció és mismatch az 1. évben 0%

degradáció és mismatch a 10. évben 3,8%, ill. 1%

degradáció és mismatch a 25. évben 9,8%, ill. 2,5%

Szempontok Sztring 
inverter

Központi 
inverter

Inverterek száma 53 4

Sztringek száma 636 700

Modulok egy sztringen belül 22 20

BHTR-ek száma 4 2

Transzformátorok 4×1 MVA 2×2 MVA

AC oldali névleges teljesítmény [kW] 3180 3200

P/Pnévleges a DC oldalon 1,21 1,2

Túlterhelési veszteség [kWh] 1067 504

1. év energiatermelése [MWh] 4868 4854

Hatékonysági tényező 0,839 0,836

10. év energiatermelése [MWh] 4626 4622

Hatékonysági tényező 0,798 0,797

25. év energiatermelése [MWh] 4294 4279

Hatékonysági tényező 0,74 0,737
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A sztring inverteres erőműben 53 db Huawei inverter található, 
egy inverterbe 12 sztring csatlakozik. A másik erőműben 4 db SMA 
inverter került elhelyezésre. A terepi főelosztókba 35 sztring csat-
lakozik, 5 főelosztó pedig egy inverterhez kapcsolódik. Két SMA 
inverter és egy transzformátor közös házba van beépítve. 

Az eredmények alapján látható, hogy a hatékonysági tényező 
az idő előrehaladtával egye csökken, köszönhetően a degradáció- 
és a rendszerveszteségek növekedésének. A tervezett erőművek-
ben az átlagos hatékonysági tényező 0,83, amely a 10. évben 0,79, 
a 25 éves ciklus végén pedig 0,73-ra csökken. Az SMA központi 
inverteres erőmű várhatóan gyengébben fog termelni éves szin-
ten, 4854 MWh kezdetben, a 25. év végén 4279 MWh. A sztring 
inverteres erőmű termelése 4868 MWh-ról 4294 MWh-ra csökken, 
és összességében mind a központi, mind a sztring inverteres eset-
ben kb. 574 MWh a termeléscsökkenés.  

 Az egyik fő eltérést a túlterhelési veszteség jelenti, amely egy-
részt az inverterek DC oldalhoz viszonyított alulméretezéséből adó-
dik, másrészt a szimuláció során a P-T görbék és inverter leszabá-
lyozások eltértek, ezáltal a túlterhelési veszteségek is különböző 
mértékűek lettek. A 60KTL inverterek kb. 50 °C-on jóval intenzíveb-
ben szabályoznak le, mint az SMA inverterek, emiatt a túlterhelési 
veszteségük éves szinten kétszer akkora. Álalánosan is igaz, hogy 
a központi inverterek jobban kezelik a rövidtávú besugárzás növe-
kedést, és nagyobb túlméretezési kapacitással rendelkeznek, mint 
a string inverterek (140% ellentétben a 120%-al) [9]. 

Gazdasági számítások, költségek
Az erőművi költségtételeket több forrás alapján gyűjtöttem össze. Egy-
részt egy 600 kW teljesítményű kiserőmű árajánlatát vizsgáltam meg, 
és arányosítottam, másrészt BHTR és inverter ajánlatokat kértem a 
KVGY (Kaposvári Villamossági Gyár Kft.) és a GL Mérnök Kft.-tól.  
A 3. és 4. ábrán láthatjuk az erőművek költségvetéseinek összetételét. 

A 3. ábrán kb. 1,08 milliárd Ft a teljes költség a sztring erőmű 
megépítésére. A feltüntetett árak csupán közelítő értékek, a valós 
végösszeg a különböző kivitelezőktől függően változhat, akik eltérő 
kedvezményeket adhatnak. A költségek felét a napelemek teszik ki, 
ezt követi a tartószerkezet, majd a transzformátorok. Az inverterek, 
melyek a kisebb erőművekben sokszor a 10%-os részarányt is el-
érik, jelen esetben csak 6%-os arányt képviselnek. A monitoring, 
vagyonvédelem és engedélyezési folyamatok az összköltségekhez 
képest csupán 1-1%-osak.  

A 4.ábrán a központi inverteres erőmű költségeit mutatja, hasonló 
módon. A beruházási költség kb. 50 millió Ft-al kedvezőbb, mint a 
sztring inverteres koncepció, így kb. 1,03 milliárd Ft a becsült vég-
összeg. A legnagyobb eltérést a transzformátor és inverterek jelen-
tik, mivel ezek egy komplett állomásban vannak összeszerelve, az 
erre kapott árajánlat kb. 13%-ot jelentett a teljes költséghez viszo-
nyítva, ami kedvezőbb, mint az előző esetben a sztring inverterek és 

transzformátorok együttese. Új tételként jelentek meg a terepi főel-
osztók, az olcsóbb DC kábelezéssel pedig az elektromos anyag tétel 
7,5 millió Ft-al lett kedvezőbb. A többi tétel (mint pl. vagyonvédelem 
vagy engedélyeztetés) az előzővel megegyezőnek tekinthető. 

Összefoglalás
Jelen cikkben a két legjelentősebb naperőmű típust vizsgáltam 
meg: a központi és sztring inverteres koncepciót, melyek közül a 
sztring inverterekkel általában csak pár MW nagyságig építik az 
erőműveket, a központi invertereket jellemzően pár MW-tól több 
száz MW-ig is alkalmazhatják. Magyarországon eddig a jogszabá-
lyi környezet a kisebb, 0,5 MW-os kiserőműveknek kedvezett, köz-
ponti inverteres erőműből csupán néhány épült az országban, így 
kevesebb tapasztalat halmozódott fel ezzel kapcsolatban. A sztring 
inverteres erőművek előnyösek lehetnek a nagyobb erőművek blok-
kokra bontásakor, emellett az inverterek több munkapontkeresővel 
rendelkeznek, könnyen javíthatóak, cseréjük során minimális a 
termeléskiesés. A központi invertereknél viszont nincs szükség 
kisfeszültségű AC kábelezésre, az erőmű fajlagosan olcsóbb, az 
invertereket a transzformátorokkal együtt, komplett házba építik 
össze, AC gyűjtők helyett pedig terepi főelosztókat használnak. Az 
általam választott helyszínen a PVsyst szimulációk azonos veszte-
ségi paraméterek mellett azt mutatták, hogy a sztring inverterek 14 
MWh-val többet termelnek, bár nagyobb a túlterhelési veszteségük. 
A központi inverteres erőműnek kb. 53 millió Ft-al kedvezőbb a be-
ruházási költsége a DC kábelezésnek és a transzformátor állomás-
ra kapott egyedi ajánlatnak köszönhetően, a legtöbb költségtétel 
viszont megegyezett a string inverteressel. A jogi szabályozások 
változása miatt a központi inverteres erőművek számának intenzí-
vebb növekedésére lehet számítani 2019-től.  
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Napelemek 53,2%
Komplett trf. ház és inverterek 12,9%
Tartószerkezet 14,4%
Napelem szerelés 3%
Elektr. anyag 5,9%
Elektr. Szerelés 7,1%
Vagyonvédeleme + kerítés 1,9%
Terepi főelosztók 0,3%
Tervezés és engedélyeztetés 1,2%

3. ábra. Sztring inverteres erőmű költségvetése

4. ábra. Központi inverteres erőmű költségvetése
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Szögbeállítási hibával terhelt gépegység csapágyrezgéseinek 
spektrumelemzéssel és SPM módszerrel történő vizsgálata 

az energiamegtakarítás vonatkozásában
 

Vecseri András
tudományos segédmunkatárs, vecseri@mk.u-szeged.hu  

A helytelenül beállított gépek energiaveszteséget és üzemeltetési 
költség növekedést eredményeznek. A csapágyakban nagyobb ter-
helések keletkeznek, az egész gépegység mechanikai igénybevé-
tele növekedik.

A piaci verseny egyik legfontosabb feltétele a megfelelő minő-
ségű, gazdaságosan előállított, vevői igényeket kielégítő termékek 
létrehozása. Ennek tartós biztosítása csak jó állapotú, megbízható-
an működő gépekkel, eszközökkel érhető el, így döntő fontosságú 
a gépek karbantartása. Érdemes ezzel foglalkozni, hiszen a gép 
beállításába fektetett többletmunka a gép élettartama folyamán, 
többszörösen megtérül.

A kutatás témája, tengelybeállítási szög hibák hatásának vizs-
gálata egy adott gépcsoport élettartamára vonatkozóan. A kitűzött 
cél az itt mért csapágyrezgések SPM módszerrel és spektrumelem-
zéssel történő matematikai-, statisztikai feldolgozása, kiértékelése, 
valamint a tengelybeállítás és az alkalmazott vizsgálati módszer 
gazdasági hatásainak elemzése. A rosszul beállított gépek energia-
veszteségeit még nem elemezték megfelelően, ezért ezt ebben a 
cikkben részletesen vizsgálom.

*
A misaligned machine causes energy loss and extra costs. The 
bearings will have more forces, the life of the machine parts will 
decrease and the power consumption of the plant will increase.

One of the most important requirements of the market competi-
tion is the production of economically products on customer’s de-
mand and in proper quality. That can be guaranteed only by reliable 
machines, instruments being in good conditions, so their mainte-
nance is of capital importance. It is worth considering it, since the 
overwork of machine adjustment returns multiply during the life-
time of the machine.

The subject of research is the investigation of angular shaft 
misalignments’ effect on a given machine group’s lifetime. The 
goal is the evaluation of the measured bearing vibrations by (SPM 
Shock Pulse Method) spectrum analysis, and as an innovation the 
analysis of economic effects of coupling alignment and applied in-
vestigating methods. The literature describes in detail the measure-
ment of bearing vibrations, so this article only slightly deals with 
it. But the economic effect of the coupling alignment has not been 
sufficiently investigated yet, so in this paper the method makes 
effort to reduce this lack by measuring the power consumption. In 
this paper the angular shaft misalignments have been investigated.

* * *

Az egytengelyűségi hibával működtetett gépek energiaveszteséget 
és üzemeltetési költség növekedést vonnak maguk után. Az erő-
gépek és munkagépek tengelyei, csapágyai jobban terheltek, az 
alkatrészek nagyobb erőhatásnak vannak kitéve. Ennek hatására 

a gép több teljesítményt vesz fel a hálózatból, jobban melegszik, 
csökken az alkatrészek élettartama, az üzem energiafelhasználása 
jelentősen növekszik. A többlet energiafelhasználás a környezetre 
is hatást gyakorol, növekszik az üzem CO2 kibocsátása.

Az ipari termelés megköveteli, hogy a bonyolult és komplex be-
rendezések üzembiztosan működjenek. A karbantartási stratégiák 
alkalmazásával egy olyan gondolatmenet jött létre, amely segítsé-
gével optimálni tudjuk a termelést. Létfontosságú az esetlegesen 
felmerülő hibák időbeni diagnosztizálása, mivel gondoskodnunk 
kell a termelőrendszer folyamatos működéséről. A műszaki diag-
nosztika az egyes alkatrészek állapotáról nyújt átfogó információt a 
berendezések szétszerelése nélkül.

A technológiai fejlődés egyre összetettebb gépeket eredmé-
nyez, amelyek együtt járhatnak a magasabb fenntartási költségek-
kel. Ezen berendezések rendszeres ellenőrzése modern, fejlett 
diagnosztikai eszközök alkalmazásával érhetők el [1]. Nagy meg-
takarítási lehetőséget jelentenek ezek a vizsgálatok, mivel ezeket a 
termelés leállítása illetve a nagyjavítások előtt végzik el. A rendsze-
res vizsgálatok segítségével csökken a karbantartási és üzemelte-
tési költség, mert ha rendszeresen visszaállítjuk a gépet egy kisebb 
igénybevételt adó helyes tengelybeállításra, akkor megnövelhetjük 
a gépek élettartamát valamint csökkenthetjük az üzemeltetés ener-
giafelhasználását. A meghatározott élettartam- és energiafelhasz-
nálási vizsgálatok kitűnően tükrözik a téma aktualitását.

A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán található speci-
álisan rezgéstani vizsgálatokra kialakított kísérleti berendezésen, 
az 1. fejezetben előre meghatározott, majd beállított tengelyhibákat 
valósítottam meg. Munkám során olyan tengelybeállítási hibákat 
vizsgáltam, amelyben a két gépegység geometriai tengelyvonala 
adott szöget zár be. A méréseknél tized, illetve századmilliméter 
pontosságú szöghibát állítottam be. A következő fejezetben min-
den egyes beállított szöghibánál elvégeztem a kapott eredmények 
matematikai elemzését, továbbá vizsgáltam a csapágyrezgéseket 
majd a cikk legvégén pedig kitértem a tengelybeállítás gazdasági 
hatásaira. A mérnöki gyakorlatban leggyakrabban az összetett ten-
gelyhiba valósul meg, de esetemben a laboratóriumi körülmények 
lehetővé teszik a tiszta szöghiba diagnosztizálását is.

A vizsgált gépcsoport
A kísérletek egy 2,2 kW névleges teljesítményű háromfázisú 
aszinkronmotorból és egy szivattyúból álló speciális berendezésen 
készültek (1. ábra), az erőgép és a munkagép közötti tengelykap-
csolatot egy háromelemes gumidugós tengelykapcsoló biztosítja.  
A külön rezgésdiagnosztikai vizsgálatokra tervezett gépláncban lévő 
szivattyú zárt rendszerben egy tartályon keresztül keringteti a vizet.  
A gépcsoport beton alapon és gumiból készült rezgéscsillapító ele-
meken nyugszik. A nyomócsonkon elhelyezkedő szelep segítségé-



ENERGIAGAZDÁLKODÁS   60. évf. 2019. 4-5. szám52

Vecseri A.: Szögbeállítási hibával terhelt gépegység csapágyrezgéseinek spektrumelemzéssel és SPM módszerrel történő vizsgálata...

vel a szivattyú a névleges szállítómagasság mellett üzemelt. A mé-
rések során a víz hőmérséklete a csővezetékekben és a tartályban 
a disszipáció miatt folyamatosan emelkedett, ezért 50 °C-os vízhő-
mérsékletnél a vízmennyiség fele leengedésre került és friss folya-
dék került a helyére. A friss víz bevezetésére óránként került sor.

 

A tengelybeállításnál és a rezgésmérések során használt mérőesz-
közök:

• FixturLaser lézeralapú tengelybeállító eszköz 
• SPM Leonova Infinity rezgésmérő műszer
• FLUKE 435 Series II hálózatanalizátor

Lézeres tengelybeállítás
Az erőgép és munkagép geometriai középvonalainak tökéletes 
egybeesése kulcsfontosságú mind a berendezések élettartamára, 
mind az adott gépegység energiafelhasználására vonatkozóan. Az 
optimális tengelybeállítás elvégzésére különböző mérőórák, mű-
szerek állnak rendelkezésünkre. A leggyorsabb és legpontosabb 
tengelybeállítási módszer a lézeres egytengelyűség beállítás.

A mérések során lézerdetektorokat a tengelykapcsoló egy-egy 
felére kellett erősíteni, mivel a villanymotor és a bakcsapágyas szi-
vattyú rövid tengelyei nem tették lehetővé a tengelyre való felrög-
zítést. Következő lépésként rögzítésre került a tengelyállás kalkulá-
ciójához szükséges paraméterek, távolságok. A készülék kijelzőjén 
található dőlésmérő és vízmérték használatával a lézer adó-vevő-
ket először 9, majd 3, végül 12 órába kellett forgatni, ezzel a mű-
szer meghatározta a függőleges és vízszintes eltolódást a tökéletes 
egytengelyűséghez képest [5].

Rezgésvizsgálatok
A mérések előtt meg kell határozni a mérőpontok helyét. Forgógé-
pek esetén a rezgéseket a csapágyházaknál célszerű mérni, mivel 
a magasfrekvenciájú jelek itt mérhetők a legpontosabban. A vil-
lanymotor és a szivattyú is 2-2 db csapágyat tartalmaz, ezért csap-
ágyanként 3 mérési pont került kialakításra, vízszintes, függőleges 
és axiális irányban. A villanymotorban 6205 FAG, míg a szivattyú-
ban 6305 MGM radax típusú csapágyak vannak.

A rezgésérzékelő menetes orsóval rendelkezik, ezért az egyes 
mérési pontokon menetes furatok vannak, ahová a rezgésmérőfej 
stabilan rögzíthető.

Az SPM cég Leonova Infinity rezgésmérő készülékével az aláb-
bi adatokat mértem:

• tengely fordulatszáma
• SPM LR/HR (ütésimpulzus nagy-, illetve kisszámú előfordu-

lásának aránya)

• VIB függőleges (függőleges irányú rezgéssebesség mérés)
• VIB vízszintes (vízszintes irányú rezgéssebesség mérés)
• VIB axiális (tengelyirányú rezgéssebesség mérése)

A készülék szoftverében a hajtás fordulatszámát változóra szük-
séges beállítani, mivel az a villanymotor hőmérsékletétől függően 
2800 és 3000 1/min között ingadozott. A fordulatszám mérése a 2. 
ábrán, a mért értékek pedig a 3. ábrán láthatók. Minden egyes mé-
résnél mérésre került a fordulatszám, ami átlagban 2878 1/min-re 
adódott. Az aszinkronmotor adatai szerint a névleges fordulatszám 
2855 1/min, tehát a mérések közel pontosak voltak. A melegedési 
fázisban a fordulatszám értéke jelentősen változott.

Shock Pulse Method (SPM) eljárás
Az Shock Pulse Method módszer, más néven ütésimpulzus mód-
szer az ütközések elvén alapul, amely vizsgálatot gördülőcsap-
ágyak állapotellenőrzésére használnak [9]. 

A módszer két fázist különböztet meg:
• ütés okozta impulzus
• rezgés keletkezése
A lökésimpulzust két érték határozza meg:
• HR (nagyszámú előfordulás, másodpercenként 1000 jel)
• LR (kisszámú előfordulás, másodpercenként 40 jel)
A csapágyak állapotára ezen értékek aránya szolgál [2]. Az LR/

HR arány segítségével következtethetünk a vizsgált csapágy ke-
nési és mechanikai állapotára (4. ábra). Ebben az esetben megál-
lapításra került, hogy az adott csapágy megfelelő mechanikai álla-
potban van.

1. ábra. Kísérleti berendezés

2. ábra. Fordulatszám és rezgések mérése 
a Leonova Infinity mérőműszerrel

3. ábra. Mérésenkénti fordulatszám
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Az eredmények kiértékelésére az SPM cég Lubmaster nevű szoft-
vere nyújtott segítséget. A szoftver speciálisan rezgésdiagnosztikai 
szabványokra, gyakorlati tapasztalatokra, laboratóriumi vizsgálatok 
eredményeire épül. A szoftver szerint 50 dB HR érték felett a csap-
ágy cserélendő, ezért a kísérleti berendezés egyik csapágya rossz 
állapotban van.

 

Az 5. ábrán a szoftver kiértékelő grafikonja látható, amelyen feltünte-
tésre került a vizsgált csapágy állapota. Az ábrából kitűnik, hogy a vizs-
gált csapágy már a tönkremeneteli fázisban van, cseréje szükséges.

ISO 2372 szabvány szerinti mérések
A kísérleti berendezést a [11] szabvány szerint egy olyan csoportba 
tartozik, ahol 15 kW névleges teljesítmény alatti villanymotorok van-
nak. A szabvány szerinti szélessávú elemzés megköveteli a három 
irányból való mérést.

A 6. ábra szerint a vízszintes irányú mérésnél a rezgéssebesség 
értéke közel állandó marad. Ebből arra lehet következtetni, hogy a 
szögbeállítási hiba nincs hatással a vízszintes irányú rezgésekre [4].

Hasonló következtetéseket lehet levonni a függőleges irányú mé-
résekről (7. ábra), a rezgéssebesség is konstans értéket vesz fel, 
tehát az nem változik a szögbeállítási hiba növekedésével [4].

A 8. ábrán látható tengelyirányú mérésnél viszont a rezgéssebes-
ség kb. 0,2 mm/100mm szöghibától folyamatosan emelkedett.  
A [6] szakirodalom szerint az axiális irányú méréssel kimutathatjuk 
a szögbeli eltéréseket. Ebben az esetben ez a megállapítás meg-
erősítésre került, a vízszintes és függőleges irányú mérések nem 
mutattak jelentős rezgéssebesség változást a tengelybeállítási hiba 
változtatásával, amennyiben a szöghibát 0,6 mm/100 mm értékig 
vizsgáljuk. Az EVAM egy olyan rezgéselemzési metódus, amely 
konkrét kiértékelési modelleket tartalmaz (9. ábra). A lökésimpulzus 
érzékelő által felfogott jel FFT elemzés alá kerül, a módszer egy 
spektrumot hoz létre [8].

4. ábra. Nagy- és kisszámú hiba előfordulás 
a csapágyállapotra vonatkozóan

5. ábra. Lubmaster szoftver kiértékelő grafikonja

6. ábra. Rezgéssebesség változása a szöghiba függvényében 
vízszintes irányban

7. ábra. Rezgéssebesség változása a szöghiba függvényében 
függőleges irányban

8. ábra. Rezgéssebesség változása a szöghiba függvényében 
axiális irányban

9. ábra. Rezgéssebesség változása a legrosszabb állapotú csap-
ágynál a szöghiba függvényében EVAM módszerrel
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Kis szögbeállítási hiba esetén a rezgéssebesség értéke nem 
jelentős értékű, az adott tengelyhiba nem befolyásolja a csapágyak 
élettartamát. 0,2 mm/100 mm-es hibánál nagyobb eltérés esetén 
a görbe jelentősen emelkedik, hasonlóan az ISO 2372 szabvány 
szerinti méréseknél.

 

A 10. ábra alapján megállapításra került, hogy a 300 Hz-es frek-
venciatartományban a csapágyak gördülőelemei, a magasabb tar-
tományokban pedig a villanymotor kalickarúdjainak és a ventilátor 
lapátok elhaladása figyelhető meg. A spektrum igazolja a [7] szak-
irodalomban leírtakat, miszerint a szöghiba a forgási frekvencián 
illetve a második felharmonikuson jelenik meg.

Teljesítményfelvétel mérése
Ha egy gépegység – teljesítményétől és szabványtól függően - je-
lentős mértékű tengelyhibával rendelkezik, akkor a csapágyakban 
ébredő erők nagysága megnő, a tengelykapcsoló feszül, a zajhatás 
nagyobb lesz. A karbantartási költségek elemzését szem előtt tartva 
egy hálózatelemző segítségével a hálózatból felvett teljesítményt 
egy hálózatelemző rögzítette miközben előre meghatározott ten-
gelyhibák kerültek beállításra.

A FLUKE cég 435 teljesítmény analizátorát használtam a mé-
rések során, amely áramerősség, feszültség, impedancia, teljesít-
mény és frekvencia mérésére alkalmas.

A mérések során a villanymotor hőmérséklete emelkedett, ezért 
a tekercsek ohmos ellenállása, impedenciája folyamatosan válto-
zott [3]. Ez meghamisította volna a mérési eredményeket, de ennek 
kiküszöbölésére kompenzációt kellett alkalmazni.

A kompenzációhoz először egy referenciamérés történt, amely 
során a szobahőmérsékletű aszinkronmotort felmelegítettem (kb.) 
45 perc alatt az üzemi hőmérsékletre, amely 45° C (körül) van. Az 
impedancia hálózatelemzővel, a hőmérséklet SKF TMDT2 digitális 
hőmérő segítségével került rögzítésre. A mérési folyamatban a 11. 
ábra szerint a hőmérsékletváltozás függvényében az impedancia 
és a teljesítményfelvétel változását ábrázoltam. A mérések szerint 
az impedancia lineárisan változik a villanymotor hőmérsékletének 
függvényében.

Erre a korrekcióra azért volt szükség, mert nem azt szeretnénk 
ilyen esetben meghatározni, hogy miként változik a teljesítményfel-
vétel a villanymotor hőmérsékletének megváltozása során, hanem, 
hogy a különböző mértékű szögbeállítási hibák milyen mértékben 
változtatják meg a hálózatból felvett teljesítményt.

Az összimpedanciát a következő képlet segítségével lehet meg-
határozni:

                  (1)

U: az egyes fázisok és a nulla közötti feszültség
P: teljesítmény
cosϕ: teljesítménytényező

Az egyes fázisok és a nulla közötti impedanciák:
  
                 (2)
 

Az egyes impedancia függvényekhez trendvonal lett hozzárendelve 
(11. ábra), amelyek egyenletei a későbbi számítások során fel lett 
használva [10].

Korrigált teljesítmény kiszámítása alapján:
  
                 (3)

Pkorr: az egyes fázisok és a nulla közötti korrigált teljesítmény [W]
m: trendvonalak iránytangense [-]
tm: pillanatnyi hőmérséklet [°C]
t0: viszonyítási hőmérséklet (45°C)

Tengelybeállítás gazdaságossági hatásai
A berendezések váratlan meghibásodásából eredő leállások igen 
nagy termelés kiesést jelentenek egy üzem számára. Ezek az 
üzemzavarok a gépek folyamatos diagnosztikai vizsgálata mellett 
megelőzhetők.

10. ábra. Rezgésspektrum

11. ábra. Az aszinkronmotor impedanciájának változása 
a hőmérséklet függvényében

Szöghiba L1 
(korr.)

L2 
(korr.)

L3 
(korr.)

Össz 
(korr.) Trend %

[mm/100mm] Telj. [W] Telj. [W] Telj. [W] Telj. [W] [W]

0 818,2 845,1 803,2 2442,5 2428 0,00

0,05 815,1 836,6 801,8 2440,4 2435,9 0,33

0,1 817,0 831,8 802,3 2449,1 2443,8 0,33

0,15 815,9 829,7 800,0 2445,7 2451,8 0,33

0,2 815,8 827,2 801,0 2444,1 2459,7 0,33

0,3 809,5 827,9 795,2 2460,6 2475,5 0,66

0,4 838,9 846,8 809,6 2495,2 2491,4 0,66

0,5 850,8 855,5 816,2 2522,6 2507,2 0,66

1. táblázat. Korrigált fázisonkénti- és összteljesítmény 
az egyes szöghibáknál
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A 12. ábra szerint a szögbeállítási hiba növekedésével nő a hálózat-
ból felvett teljesítmény, a kapott eredmények alátámasztják a téma 
szakirodalmaiban leírtakat. Ebben az esetben egy lineáris trendvo-
nal került feltüntetésre. Az adatok elemzését követően a megállapí-
tás, hogy 0,1 mm/100 mm szögbeállítási hiba 0,66%-kal növeli meg 
a villanymotor teljesítményfelvételét (1. táblázat), amely hosszabb 
távon igen jelentős többletköltséggel járhat. Ha egy adott üzemben 
több nagyobb gépegység is működik a többletkiadás akár jelentős 
tétel is lehet egy nagyobb mértékű egytengelyűségi hiba miatt. Ha 
rendszeres időközönként ellenőrizzük, és szükség esetén visszaál-
lítjuk a gépet egy kisebb igénybevételt adó tengelybeállításra, akkor 
a csapágyak, alkatrészek élettartamát meghosszabbíthatjuk és az 
üzem energiafelhasználását is csökkenthetjük. 

Összefoglalás
A jelentős egytengelyűségi hibákkal rendelkező gépláncokban 
a berendezések alkatrészeinek élettartama lerövidül, az üzem 
energiafelhasználása növekszik, ez magával vonzza a nagyobb 
károsanyag kibocsátást is. A gép beállításába többletmunkát kell 
fektetni, rendszeres ellenőrzésekkel mindig vissza kell állítani a 
gépláncot egy kisebb igénybevételt adó tengelybeállításra.

A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karának Diagnosztikai 
Laboratóriumában található villanymotorral hajtott szivattyú kísérleti 
berendezésen egytengelyűségi hibából adódó rezgésdiagnosztikai 
méréseket végeztem. A kutatás során a szögbeli tengelyhibák be-
rendezésre gyakorolt hatásainak elemzése volt a cél. A mérések 
során előre meghatározott szöghibákat állítottam be egy speciális 
egytengelyűség beállító készülékkel. A gépegység folyamatos üze-
melése mellett mérésre került az egyes csapágyak rezgéssel kap-
csolatos paraméterei. A rezgésmérő mérőműszer rögzítette a mért 
adatokat és egy külön szoftver segítségével pontos képet lehetett 
kapni az egyes csapágyak állapotáról. A csapágyakat lökésimpul-
zus módszerrel is vizsgáltam, ennek segítségével meg lehet álla-
pítani, hogy a bakcsapágyas szivattyú mindkét csapágya cserére 
szorul. A mérőműszer által meghatározott spektrumok elemzése 
során az egyes frekvenciatartományokban megjelenő különböző 
amplitúdójú jelek más-más csapágyhibát rejtenek maguk mögött. 
Megállapításra került, hogy 0,1 mm/100 mm-es szöghiba esetén az 
adott gép kb. 0,7%-kal több teljesítményt vesz fel a hálózatból a 
tökéletes egytengelyűséghez képest. Ha egy üzemben több ipari 
méretű villanymotor dolgozik különböző mértékű szöghibával, akkor 
az éves energiafelhasználás jelentősen megnövekedhet.

A rezgésdiagnosztika egyre nagyobb jelentőséggel bír, sokan 
kezdik felismerni jelentőségeit és a benne rejlő lehetőségeket. Ér-
demes ezzel foglalkozni, hiszen a megfelelő tengelybeállítással 
jelentős karbantartási költségek takaríthatók meg, ami a cikk első 

részében a csapágyrezgések figyelembe vételével jelentős értékű 
is lehet. A javítás, alkatrészek cseréje előre ütemezhetővé válik, így 
jelentősen csökkenni fog a váratlan leállások valószínűsége. Kije-
lenthető, hogy az ideális tengelybeállítás hosszú távon gazdasági 
előnyökkel jár, az üzem energiafelhasználása jelentősen csökken a 
cikk utolsó részében leírtaknak megfelelően.
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12. ábra. A hálózatból felvett teljesítmény 
a szöghiba függvényében
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Könnyítettek a lakóépületek energetikai 
felújítását támogató hitelprogram 

feltételein
A Gazdasági és Innovációs Operatív Programjának 
„Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló en-
ergia felhasználásának növelését célzó hitel” (GINOP-
8.4.1/A-17 kódszámú) című hitelprogram feltételei módosul-
tak.

A Hitelprogram célja a lakossági szektor épületenergetikai 
beruházásaihoz szükséges forrás rendelkezésre bocsátása a 
lakóépületek energiahatékonyságának, valamint a lakóépül-
etekhez kapcsolódó megújuló energiaforrás alkalmazásának 
növelése érdekében, melynek keretösszege 105,2 milliárd forint.

Bővebben: http://enhat.mekh.hu/index.php/2019/10/03/konny-
itettek-a-lakoepuletek-energetikai-felujitasat-tamogato-hitelpro-
gram-feltetelein/
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H U L L A D É K

Hulladékból energia
Szilágyi Zsombor

mérnök; drszilagyizsombor@freemail.hu  

Hazánkban ma még nem jelentős tétel a különböző hulladékok 
feldolgozásából nyert energia. A háztartásokban keletkező, és 
újra hasznosításra kerülő hulladék mennyisége növekszik, de 
nagy mennyiséget égetnek el az otthoni kazánban, kályhában. 
A hulladékok kezelésének rendszere megfelelően kialakult  
már az országban, és a kezelt hulladékok a lehető legkisebb 
mértékben szennyezik a környezetet. A hulladékok energiater-
melést szolgáló hasznosítása területén még sok tennivaló van.

A hazai bruttó villamos energia termelésben a hulladékok szerepe a 
következő volt (GWh) [1]:

A háztartási méretű kiserőművek (<50 kW) teljesítménye (GW):

A háztartási méretű kiserőművek csoportjában a hulladék, a biogáz, 
a termálmetán hasznosítás ma még csak jelképesnek tekinthető.

Kommunális hulladék
A kommunális hulladék a lakosság és az intézmények hulladékát 
jelenti. Nem tartozik a kommunális hulladékok közé az építési-, a 
veszélyes hulladék. Magyarországon a hasznosított és ártalmatla-
nított-, az égetéssel hasznosított- és az újra feldolgozott hulladék 
mennyisége (ezer tonna) [7]:

A hulladékból származó metán kibocsátás 2007-ben 166 ezer 
tonna, 2010-ben 159 ezer tonna, 2015-ben 141 ezer tonna volt.  
A metán a légkör hőmérsékletének alakulásában tízszer veszélye-
sebb, mint a széndioxid.

A kommunális hulladéktermelés Magyarországon 2008-ban 
18,7 millió tonna, 2010-ben 15,3 millió tonna volt. Jelenleg évente 
kb. 4,3 millió tonna települési szilárd hulladék keletkezik. A hulla-
dék mennyisége csökkenésének okai között kisebb részt képvisel 
a hulladékok szelektív gyűjtésének és hasznosításának erősödése.

Elvált a kommunális szeméttől a szelektíven gyűjtött, és az épí-
tőipari hulladék. A szennyvíz szilárd anyag tartalma is szervezetten 
égetésre vagy lerakásra kerül. 2018-ban a szervezett szemét gyűj-
tés rendszerébe kerülő kommunális hulladék kb. 3,8 millió tonna 
volt. Ez a mennyiség tartalmazza a lomtalanításkor az „előváloga-
tás” után elszállításra visszamaradó hulladékot is. A háztartásokban 
eltüzelt, illegális lerakókba kihordott szemét mennyiségét 200 ezer 
tonnára becsülhetjük. Mintegy 300 ezer tonna kommunális hulladék 
a háztartásokban kerül újrahasznosításra, elföldelésre, komposztá-
lásra vagy égetésre.

Kommunális hulladékot importálunk, ennek 2017. évi energia 
tartalma 835 TJ volt.

A kommunális hulladék átlagos összetétele a KSH 1999 évi fel-
mérése szerint (tömeg %): papír 18,3, üveg 4,7, textil 6,4, fém 3,9, 
bomló szerves 31,4, műanyag 12,3, veszélyes hulladék 0,1, egyéb 
szervetlen 22,0.

A kommunális hulladék kezelés módjai:

Válogatásra kerül, újrahasznosítás
A szervezett, szelektív hulladékgyűjtés lassan növekvő hányadot 
jelent a keletkező hulladék mennyiségből. A 2018. évi becsült 1640 
ezer tonna újrafeldolgozás első sorban a műanyag hulladék és a 
papír kinyerését jelenti. A szervezett, szelektív hulladékgyűjtésben 
szerepel még üveg-, fém- és elektronikai hulladék is.  A válogatás és 
újrahasznosítás után maradó hulladék lerakóba vagy égetésre kerül.

Az ország sok pontján gyűjtenek veszélyes hulladékokat is: 
szárazelemeket, izzókat, fénycsöveket, elektromos készülékeket.  
A gyógyszer hulladék gyűjtését a gyógyszertárak vállalták fel.  
A használt étolaj gyűjtése még eléggé esetleges, csak az éttermek 
kötelezettek az olaj meghatározott átvételi helyekre szállítására.

Lerakóba kerül
Az ország többi szemete, évente mintegy 1,4 millió tonna lerakókba 
kerül. Az országban 2575 hulladéklerakó van, általában a települé-
sek külterületén. Ezek közül már bezárt, régi lerakó 235, ezek rész-
leges és illegális használata még előfordul. Engedély nélküli (illegá-
lis) hulladék lerakó 126 település mellett van. Szennyvíz leeresztő 
telepek száma 4. A hivatalos, szabályos lerakók száma 72 [7].

A különleges és veszélyes hulladékot elkülönülten kezelnek és 
lerakóban helyeznek el, vagy égetőben semmisítik meg. Az atomerő-
művi hulladékok is veszélyes hulladékok, földalatti lerakóba kerülnek.

A hulladék lerakókat a környező talajtól vízzáró szigeteléssel 
választják el, és a hulladék lerakóban összegyűlő csapadékot is kü-
lön kezelik. A tárolót folyamatosan tömörítik. A megtelt tárolót földré-
teggel fedik le. Az oxigéntől elzárt környezetben a hulladék szerves 
tartalma bomlásnak indul, és metánképződés mellet a lebomlás tíz 
évig is eltart. A keletkezett gázt szokták depóniagáznak nevezni. 
A keletkezett gáz tartalmaz még széndioxidot, kénhidrogént is.  
A metán energetikailag hasznosítható: perforált szonda kutakat mé-
lyítenek a szemét rétegbe, és általában szívják a keletkezett gázt. 

A szennyvíz kezelő telepeken a magas szerves anyag tartal-
mú üledéket elválasztják a kezelt szennyvíztől, és vagy közvetlenül 

2016 2017

biogáz, depóniagáz, szennyvíziszap gáz 353 332

biológiailag lebomló hulladék 136 163

egyéb hulladék 183 181

összes termelés 31 753 32 583

2016 2017

nem időjárásfüggő technológia 0,701 0,679

összesen 165 454 241 370

összes 
hulladék

égetéssel 
hasznosított újrafeldolgozott

2006 4499 371 139

2010 3310 378 267

2015 2860 434 579

2017 3054 478 751
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égetőbe, lerakóba viszik, vagy levegőtől elzárt tartályban semlege-
sítik. A szennyvíz iszap szerves anyag tartalma anaerob körülmé-
nyek között metánra és széndioxidra bomlik. Keletkezik a szenny-
víziszapból kénhidrogén is.

Égetésre kerül (égetőműben,  háztartásban)
Az országban 24 hulladékégető mű üzemel. Ezek egy része egy-
egy ipari üzem, kórház (veszélyes) hulladékát dolgozza fel, égeti el.

A kommunális hulladék iparszerű energetikai célú hasznosítá-
sára épült legnagyobb üzem a budapesti hulladékégető.  Budapest 
szemét termelésének mintegy felét (évente mintegy 500 ezer ton-
nát) tudja energetikai célra hasznosítani. A termelt hő 13 ezer lakás 
távfűtését és melegvíz ellátását biztosítja, és 45 ezer lakás villamos 
energia szükségletét is fedezi.

A második legnagyobb kommunális hulladékégető üzem a Mát-
rai Erőmű, ahol 2018-ban 54 ezer tonna kommunális hulladékot 
égettek el. Az erőmű éget még évente mintegy 8 millió tonna lignitet, 
és a tüzelés stabilizálására használ még földgázt is. Az erőmű az 
ország alap erőműveinek egyike, 950 MW villamos teljesítménnyel. 

A további 22 hulladékégető részben fogad kommunális hulladé-
kot is. Az országban működő négy cementgyár is jelentős hulladék-
égető, mivel a cementgyártásnál például hulladék gumit égetnek.

Az egészségügyben keletkező hulladék ellenőrzött rendszer-
ben kerül égetésre. A hulladékégető művek füstgáz kibocsátását a 
hatóságok rendszeresen és szigorúan ellenőrzik. Mérik a légkörbe 
kerülő szilárd szennyezőket, a nitrogénoxidot, a kéndioxidot, a hi-
ganygőzt, a kadmium + titán mennyiségét, az egyéb fémtartalmat, 
a dioxin és furán mennyiségét. Az előírások biztosításához a hul-
ladékégetők komoly füstgáz tisztító eljárásokat és berendezéseket 
használnak.

A hulladékégetők első sorban a környezetvédelmet szolgálják, 
de a termelt hő is hasznosításra kerül: fűtésre, melegvíz termelésre 
hasznosítják, a megfelelő kiegészítő gőz- és áramtermelő berende-
zésekkel villamos energiát termelnek.

Az ipari égetés alacsony szintjéhez azt jegyezhetjük meg, hogy 
egy tonna hulladék (erőművi, ellenőrzött) égetéséhez szükséges 
beruházás mintegy tízszerese ugyanennyi kapacitású hulladék le-
rakó létesítés költségéhez képest. 

A kommunális hulladékból termelt primerenergia (TJ) [1]:

Cseppfolyós hulladék a használt sütőolaj, amit ma már az étter-
mekből, intézményekből szervezetten gyűjtenek. A használt sütő-
olajból biodízelt, motor hajtóanyagot gyártanak.

Az építési hulladékok kezelésének adatai (ezer tonna)[3]:

Az építési hulladék a keletkezés helyén még tartalmaz fa hulladé-
kot is. A fa hulladék már nem kerül lerakóba, háztartási tüzeléssel 
hasznosítják.

A lerakóba kerülő építési hulladék mennyiségének csökkenése 
első sorban a környezettudatos építőipari magatartásnak, másod-
sorban az építési beruházásoknál az új építés-bontás arány meg-
változásának következménye.

Biomassza, biogáz
Az EU a biomassza energetikai hasznosításával kapcsolatban a kö-
vetkezőkre irányítja a figyelmet:

• A keletkező biomasszából mindenekelőtt ki kell elégíteni a 
földek termőképessége fenntartásához szükséges szerves 
anyag igényt.

• A környezetünkben keletkező, energetikailag hasznosítható bio-
massza kis hányadát hasznosítjuk, ezen a téren kell előre lépni.

• A sokféle biomassza közül kiemelhető a szennyvíz tisztítás-
nál keletkező jelentős metán tartalmú szennyvíziszap, ami-
nek hasznosításában Európában lényeges előrelépés volt az 
elmúlt években. Ugyancsak eredményeket értünk el lakossá-
gi és kommunális hulladék lerakók biogázának gyűjtésében 
és hasznosításában.

• Ha a természetben keletkező biomasszát nem hasznosít-
juk, akkor a természetes lebomlása éppúgy széndioxiddal 
(és metánnal) szennyezi a környezetet, mintha eltüzelnénk. 
Emiatt a biomassza tüzeléssel felszabaduló széndioxid nem 
számít a légkör CO2 terhelése szempontjából.

Meg kell jegyezni, hogy ugyanakkor:
• A biomassza hasznosítás legjelentősebb része ma még a ház-

tartási fatüzelés, ami ellenőrizetlen légkör szennyezéssel jár.
• A biomassza begyűjtése, hasznosító műbe szállítása, keze-

lése (szárítása, aprítása, tárolása, mozgatása) energiát igé-
nyel, amit rendre szénhidrogénekből állítanak elő.

• A biomassza tüzeléssel járó légkör szennyezés nemcsak 
széndioxidból áll, hanem egyéb szerves anyagok és szálló 
por is kerül a levegőbe. Ez alól csak az ellenőrzött, ipari lép-
tékű biomassza tüzelés a kivétel.

A szilárd biomassza
• mezőgazdaságból, az erdőgazdálkodásból, származó ter-

mékek, hulladékok, valamint az ipari és település hulladékok 
biológiailag lebontható részét jelenti 

• hazai teljes biomassza készletet évi 350-360 millió tonnára 
becsülik 

• biomassza hasznosítás 1,5 Mtoe egyenérték körül alakul az 
országban

• éghető megújulókból és hulladékokból termelt energia 2016-
ban: 131 910 TJ mezőgazdasági szálas hulladék évente: kb. 
5 millió tonna

A szilárd biomasszából termelt primerenergia (TJ) [1]:

A biomassza energetikai hasznosításának növekedése leállt.  

Biogáz
Az egy főre jutó biogáz termelés az EU néhány országában, 2013-
ban (metán egyenértékben számolva) [5]:

Németország  95 m3

Olaszország  35 m3

Nagy-Britannia  35 m3

EU átlag  31 m3

Magyarország       9 m3

Év 2014 2015 2016 2017
TJ 2249 3122 3481 2765

Év Anyagában 
hasznosított Lerakóba

2005 1078 3051

2010 2934 1233

2014 3165 1036

2015 3475 1263

2016 3651 1066

Év 2014 2015 2016 2017
TJ 2249 3122 3481 2765
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A biogáz termelés 2013-ban az Európai Unióban 13 484 Mtoe 
egyenérték volt, Magyarországon 0,082 Mtoe.

A biogáz üzemek legtöbbje villamos energiát és hőt termel.  
A villamos energia nagyobb részét a villamos hálózatba adják, az 
éppen aktuális átvételi áron. A hőtermelés általában a biogáz üzem 
környezetét szolgálja.

A biogáz bármilyen szerves hulladékból termelhető.
A biogáz hasznosítás szokásos formái: 
• szilárd hulladék elgázosító, 
• szennyvíziszap gáztalanító, 
• szilárd hulladék lerakóban keletkező gázt kezelő üzem.

A hazai biogáz potenciálról készített becslések erősen szóródnak. 
A biogáz teljesítmény potenciál Magyarországon [5] szerint év-

ről évre nő (MW):

A táblázat szerint a biogáz potenciál 2013-ban 2,1 PJ volt, [5] sze-
rint. Magyarország biogáz potenciáljára egy másik becslés: 121-
177 millió m3/év 2H minőségű biometán egyenértékű [2]. A poten-
ciál alkalmas:

• mezőgazdasági hulladék alapú biogáz termeléssel 39,87 
MW,

• depóniagáz hasznosítással 12,49 MW, 
• szennyvíz iszap feldolgozással 14,54 MW 

villamos teljesítmény termelésre.
Tény, hogy a biogáz üzemek száma, a szennyvíz kigázosításá-

ra épült üzemek és a depóniagáz hasznosító létesítmények száma 
nem igazolja a magas potenciál kihasználást.

A Nemzeti Energiastratégia 2020-ra 2,3 PJ biogáz alapú primer 
energia felhasználást irányzott elő. 2017-ben a primer energia fel-
használásban a biogáz már 3,8 PJ értékkel vett részt. Az 5,1 PJ 
éves biogáz potenciál 74%-t hasznosítjuk. 

A hazai biogáz potenciál 300-400 MW-ra becsülhető. Ez a po-
tenciál 400-500 biogáz üzem folyamatos működését biztosíthatja. 
Évente termelhető 3000 millió kWh villamos energia, és a biogáz 
üzemek évente 2,1 millió tonna széndioxid levegőbe kerülését aka-
dályozhatják meg [4].

2015-ben 33 mezőgazdasági hulladék hasznosító, 50 kW feletti 
teljesítményű biogáz üzem működött, összesen 29 115 kW villamos 
teljesítménnyel, és évente 1,39 millió tonna mezőgazdasági hulla-
dékot hasznosítottak [5].

A hazai biogáz üzemek általában pályázaton nyert támogatás-
sal épültek. A működési költségeket az értékesített villamos energia 
és a veszélyes hulladékok befogadásáért szedhető díjak fedezik. 
A villamos energia értékesítés a biogáz termelő üzemek kisebb 
hányadánál a KÁT támogatási rendszerben üzemelt 2017. végéig, 
2018. januártól pedig a METÁR rendszerben folyik.

A KÁT rendszerben működött 2016-ban:

A METÁR rendszerben 2018-ban 150 üzem termelt villamos energi-
át, mintegy 125 MW teljesítménnyel.

A mezőgazdasági hulladékok anaerob feldolgozásánál az átla-
gos biogáz összetétel [5]: metán 45-70%, széndioxid 30-55%, oxi-
gén 0-2%,hidrogén 0-1%, nitrogén 0-7%, kénhidrogén 0-1%. 

A biogáz gyártás előnyei [8]:
• szerves hulladékok környezetkímélő feldolgozása
• értékes energiaforrás
• folyamatos hulladék átvétel, folyamatos feldolgozás és ener-

gia termelés
• a környezeti szaghatások csökkennek
• csökken az ÜHG gáz kibocsátás
• kis tápanyag veszteség
• a biotrágya mentes a gyommagvaktól, fertőző mikrobáktól 

A biogáz gyártás hátrányai [8]:
• nagy beruházási költségek
• a beruházás megtérülési ideje hosszú, a banki finanszírozás 

nehézkes
• a folyamatos alapanyag ellátás szervezése
• a nyári időszakban a termelt hő kis része hasznosítható 
• a termelt villamos energia átvételi rendszere és díja nem vonzó

Biogáz üzem létesítés átlagos költsége: 1,0-1,2 millió Ft/kW. A beru-
házás megtérülési ideje 10-12 év [4].

A biogáz üzemek létesítésénél elsődleges szempont a környe-
zetvédelmi funkció. A veszélyes hulladékok befogadásáért a biogáz 
üzemeknek fizetnek a beszállítók.

2017. végén 115 biogázt hasznosító háztartási méretű kiserőmű 
(<50 kW) üzemelt az országban.

A fontosabb biogáz alapanyagokból nyerhető biogáz és metán 
mennyisége [4]:

A biogáz termelés néhány jellemzője [4]:

2010 2011 2012 2013
szennyvízgáz 9,67 13,55 13,92 14,54

depóniagáz 5,56 8,63 9,34 12,49

biogáz 16,87 32,05 34,84 39,87

üzemek száma 
(db)

villamos teljesítmény 
(MW)

biogáz 36 37,84

depóniagáz 20 13,95

szennyvízgáz 1 0,33

alapanyag szárazanyag 
tartalom (%)

biogáz hozam 
(m3/t)

metán 
tartalom (%)

Állati trágyák 25-30 40-50 60

marhatrágya 20-25 50-60 60

sertéstrágya 30-35 70-90 60

baromfi trágya 8-11 20-30 60

marha hígtrágya 7-8 20-35 60-70

Szántóföldi 
növények

20-35 170-200 50-55

silókukorica 30-35 170-220 55

kalászosok 23-25 170-180 53-54

cukorrépa 16-18 70-80 54-55

répalevél 25-50 170-200 54-55

Élelmiszeripari 
melléktermékek 80-90 290-340 70-75

melasz 40-50 250-270 65-70

szőlőtörköly 25-45 250-280 65-70

gyümölcstörköly 20-25 100-130 59-60

sörtörköly 6-8 30-50 58-65

Kommunális 
hulladék 9-35 50-480 45-61

konyhai hulladék 5-24 35-280 60-72

szennyvíziszap 10-12 150-200 55-65
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A biogáz hasznosítással termelt primer energia Magyarországon 
(TJ) [1]:

A növekedés üteme igencsak lassú, ellenére a jelentős biogáz po-
tenciálnak. A biogáz hasznosítás terjedésében az állami támogatás 
jelentéktelen szerepet kap.

A biogáz hasznosítás további lehetősége a termelt gáz föld-
gázhoz keverése és vezetékes gázellátó rendszerbe bevezetése. 
Ennek feltétele, hogy a kezelt biogáz a földgázzal közel azonos 
égéstechnikai jellemzőkkel rendelkezzen, a Wobbe száma legyen 
azonos a földgázzal. Kísérletek folynak arra is, hogy a biogázt a 
szokásos összetételben és előkészítettségben részleges keverjék 
a földgázhoz. Ha ez a gázkeverék a szolgáltatási régióban loká-
lis szolgáltatási sziget kialakítását úgy teszi lehetővé, hogy a gáz-
készülékeket még nem kell átállítani, akkor a biogáz hasznosítás 
lényegesen kiterjeszthető. Ez a feltétel általában a földgáz felső 
hőértékének −5%-os csökkentését engedi meg.

Ha a nagy teljesítményű, évszaktól függetlenül termelő biogáz 
üzem biogázát úgy készítik elő, hogy a biogáz teljesítse a biometán 
minőséget, akkor a biogáz termelést a közüzemi hasznosítás nem 
korlátozza. A biometán termelés különböző technológiáival elérhető 
gázminőséget mutatja be a következő táblázat [6]:

A biometán előállítás technológiáját is folyamatosan fejlesztik, a 
fejlesztések célja a keletkező biogáz teljes körű hasznosítása, a 
biometán előállítás költségeinek csökkentése. A fejlesztések továb-
bi célja a biogáz bevonása a „power-to-gas” programokba, ahol a 

villamosenergia-felhasználás szezonalitását kiegyenlítő áram ter-
melési módok kutatása folyik. A szezonális villamosenergia-terme-
lés egyik energiahordozója a hidrogén lehet, a másik energia forrás 
a bio metán. A két energiahordozó használatát egyesíti a hidrogén 
bevezetése a biogáz fermentorba. A kísérletek azt mutatják, hogy 
a hidrogén jelenléte a fermentorban növeli a termelt metán meny-
nyiségét. Az eljárás nem igényel különösebb beruházásokat, csak 
a hidrogén forrást kell biztosítani. A kísérletek azt mutatják, hogy 
az eljárással pozitív energia kinyerési többlet érhető el. A hidrogén 
alkalmazásának van azért némi hátrányos vonzata is: az erjesztés 
után visszamaradó anyag pH értéke megváltozik, ezzel az erjesztő 
baktériumok aktivitása csökken.

Az MVM [6]felhívja a figyelmet arra, hogy a szélgenerátorok és 
a biogáz üzemek telepítése egymás közelében előnyös lenne, mert 
a termelt felesleges villamos energiát helyben fel lehet használni, és 
a biogáz üzem képes energiatermelés kiegyenlítésre is.

[1]  MEKH adatok
[2]  Kabdebon Balázs: A biogáz-termelés és -felhasználás alaku-

lása Magyarországon és az EU tagállamaiban. M.E. Kőolaj és 
Földgáz Intézet 2015.

[3] Mérnök Újság 2019. január-február
[4]  www.agraragazat.hu: Biogáz üzemek Magyarországon 2012 

09 04
[5]  Kabdebon Balázs: A biogáz-termelés és -felhasználás alaku-

lása Magyarországon és az EU tagállamaiban. Szakdolgozat, 
Miskolci Egyetem 2015.

[6] www.mvmpartner.hu Biológiai alapú, energetika célú gázter-
melés lehetséges irányvonalai Magyarországon 2019 04 04

[7]  KSH adatok
[8]  Prof. Tamás János, Prof. Blaskó Lajos: Environmental man-

agement (Debreceni Egyetem, 2008)

Év 2014 2015 2016 2017
TJ 3323 3335 3708 3849

megnevezés érték
Biogáz hozam 70-280 m3/t

1 tonna szubsztrátból 1,25-1,80 m3/nap

Energia tartalom
1 m3 biogázból összesen 4-6 kWh

1 m3 biogázból nyerhető villamos energia 1,6-2-3,0 kWh

1 m3 biogáz hulladék hője 2,4-3,0 kWh

Hatásfok
villamos áram termelésre 35-45%

hőtermelésre 40-60%

vizes 
mosás

szerves 
fizikai 
mosás

aminos 
mosás

nyomás-
váltásos 

adszorpció

membrán 
szeparáció

metán 
tartalom 

(%)
95-99 95-99 >99 95-99 95-99

metán 
kinyerés 

(%)
98 96 99,9 98 80-99

vill. 
energia 
igény*

0,46 0,49-0,67 0,27 0,46 0,25-0,43

fűtési 
igény − közepes magas − −

*kWh/Nm3 biometán

KLENEN'20 
konferencia és kiállítás

2020. március 11-12.

Akik már részt vettek a korábbi kétnapos 
konferenciákon, bizonyára készülnek a kö-
vetkezőre, mert fontosnak tartják megoszta-
ni, vagy meghallgatni az energetikai auditori 
és szakreferensi tapasztalataikat, hogy 
hasznosítani tudják munkájuk során.

Tisztelettel meghívjuk és várjuk Önt is a kon-
ferenciára

További információ és jelentkezés:  

http://www.klenen.eu/
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A földgáz az energetika „Jolly Jokere”
Reményi Károly

okl. gépészmérnök és okl. villamosmérnök, remeni1@freemail.hu
                                                         

A földgáz igény a cseppfolyósított földgáz (LNG) növekvő kínálatának 
köszönhetően erősen növekszik. A gázigény növekedése széleskörű, 
szinte minden országra és térségre kiterjed. A gázigény növekedé-
sét az ipar és az energiában való felhasználása vezérli. A világ ösz-
szes bevált földgázkészletének közel 80%-a tíz országban található. 
Oroszország 47,805 billió (1012) m3, ezt követi Irán 33,72 és Katar 
24,07 és az Egyesült Államokban 15,48. A gázexport növekvő válto-
zatossága az LNG és a gázvezeték közötti nagyobb versenyhez vezet.  
A hidrogén a legkönnyebb gáz, 0,08376 kg/m3 sűrűségű normál hő-
mérsékleten és nyomáson, 293,15 K, 1 bar nyomás. A metán jelen-
tősen nehezebb, a sűrűsége 0,65119 kg/m3. A gáz-fojtás folyamatát 
általában cseppfolyósító berendezésekben hasznosítják. Ezt az eljá-
rást Joule-Thomson folyamatnak nevezik. A Joule-Thomson expanzió 
hűtést, vagy az expanzió fűtést eredményez. A hidrogén éves keresle-
téből 50% földgáz gőzreformálásából, kb. 30% finomítói (kémiai ipari 
gázokból származó olaj/benzin) anyagok reformálásából származik, 
18% a széngázosításból, 3,9% vízelektrolízis és 0,1% más forrásokból. 
Az elektrolit és a plazma folyamatok a hidrogéntermelés magas ha-
tékonyságát mutatják, de nagyon energiaigényes folyamatok. A világ 
legnagyobb tüzelőanyag-erőműve Szöultól délre működik, (50MW).

*
Natural gas grows strongly, aided by the growing supplies of liq-
uefied natural gas (LNG). Growth in gas demand is widespread, in-
creasing in almost every country and region. The increase is driven 
in broadly equal amounts by use in power and industry. Nearly 80% 
of the world’s total proven natural gas reserves are located in ten 
countries. Russia 47,805 trillion (1012) m3, followed by Iran 33,72 and 
Qatar 24,07 and in the United States15,484. The increasing diver-
sity of gas exports leads to greater competition between LNG and 
pipeline gas. Hydrogen is the lightest gas, with a density of 0,08376 
kg/m3 at normal temperature and pressure (NTP), 293,15K, 1 bar 
pressure. Methane is considerably heavier, with a density at NTP 
of 0,65119 kg/m3. The gas throttling process is commonly exploited 
in liquefiers. This procedure is called a throttling process or Joule-
Thomson process.  Joule-Thomson expansion produces cooling or 
the expansion produces heating. The annual production of hydro-
gen to 50% of the global demand for hydrogen is currently gener-
ated via steam reforming of natural gas, about 30% from oil/naph-
tha reforming from refinery/chemical industrial off-gases, 18% from 
coal gasification, 3,9% from water electrolysis, and 0,1% from other 
sources. Electrolytic and plasma processes demonstrate a high ef-
ficiency for hydrogen production, but they are considered as energy 
intensive processes. World’s largest fuel cell power plant located 
south of Seoul, (50 MW).  

* * *

A világ energiaigényének kielégítésében továbbra is a fosszilis for-
rások játszanak vezető szerepet. Az összes energia felhasználás-
ból 80-85% fosszilis bázisú, kb. 5% nukleáris, 4-5% megújuló és 
további egyéb energia fajtából tevődik össze. A fossziliseken belül 
az utóbbi évtizedekben jelentős arány eltolódások történtek.  A szi-
lárd tüzelőanyagok aránya csökken, míg a földgáz igény jelentősen 

növekedik. Bár a szénhidrogén tartalékokra, így a földgázra is világ-
viszonylatban évtizedek óta 60-70 év alatti kimerülést jósolnak (visz-
szatérünk a szénhez, vagy új energiaforrásban reménykedünk?), 
de mindig újabb forrásokat fedeznek fel, és így az adott élettartam 
értékét megtartva folyamatosan csúszik előre. Jelenleg az új lelő-
helyek mellett még új bányászati eljárások is megjelennek, ezért a 
földgázra energiahordózóként a jövőben is biztonsággal lehet szá-
mítani. Az energetikában ez azért különösen fontos, mert a földgázt 
különböző energiafejlesztési eljárásokhoz − több fajta fizikai para-
méterrel és kémiailag más anyagok előállításához − alapanyagként 
is fel lehet használni. Ilyen például az extra nagy nyomásra való 
komprimálás, a cseppfolyósítás, vagy hidrogén üzemű berendezé-
sekhez földgázbontással hidrogéngyártás stb.

A különböző energiafajták részesedését 1800 és 2017 között az 
1. ábra szemlélteti. 

 
A kőolaj fontossága csökken, de még így is valamivel több, mint a 
harmadát adja a világ teljes energiafelhasználásának. A szén ré-
szesedése az olajhoz képest ellentétesen mozog, 2017-ben 27,6 
százalék volt. A földgáz egyre fontosabbá válik, két éve már 23,4 
százalék volt a részesedése.

A földgázt világszerte szívesen használják, de a szénnel ellen-
tétben a Föld egyes régiói szerinti eloszlása nagyon aránytalan. Ezt 

1. ábra. A világ energiahordozók szerinti felhasználásának változása [1]

2. ábra. A Földön a földgázforrásoknak területi eloszlása [2]
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érzékelteti a 2. ábra.
A földgázlelőhelyek és a fogyasztók közötti jelentős távolságok 

miatt a szállítás alapvető problémává lépett elő, ennek az egyik 
megoldási módja a cseppfolyós gáz (LNG) szállítása. Az LNG árát 
befolyásoló tőzsdei folyamatok mellett az LNG minősége is meg-
jelenik.

Az LNG árazására három modellt használnak:
• Olajár-indexálás: elsősorban Japán, Dél-Korea, Kína hasz-

nálja ezt a modellt. Az árat a fűtőolaj és a gázolaj tőzsdei ára 
határozza meg.

• Olajár-indexálás és másik energiahordozó (szén vagy villa-
mos áram) tőzsdei ára: ez a formula általában Európában 
divatos.

• Piaci (tőzsdei) ár: a vezetékes földgáz amerikai tőzsdei árá-
hoz kapcsolják az LNG árát, főleg az USA és UK [3]. 

A jövőben, tehát a gázigény jelentős részét a kereskedelemben 
LNG-vel elégítik ki. Az alapanyag a földgáz, amelynek összetevői 

az 1. táblázat szerintiek.
A földgáz túlnyomó része metán (általában itt és a többi számér-
tékben is néhány tizedes eltérés található). A metán nagyon sokol-
dalú alapanyag. Maga is számos fizikai jellemzővel hasznosítható, 
de kémiai folyamatok során az összetevőivel, vagy új vegyületként 
áll rendelkezésre. Jelenleg az energetikában betöltött szerepével 
foglalkozunk.  Az energetikában a közeljövőben várhatóan a nagy 
nyomáson való felhasználása, a cseppfolyósított állapotban történő 
hasznosítása, a hidrogéngyártás alapanyagakénti szerepe és ezzel 
a villamos gépjárművek elterjedéséhez való hoz-
zájárulása emelhető ki. Míg a földgáz az energia-
átalakítás folyamatában közvetlen résztvevő, ad-
dig a hidrogén közbenső munkaanyag, amelynek 
elterjedését gazdaságossági és környezetvédel-
mi szempontok határozzák meg.

A földgáz és a hidrogén cseppfolyósítási 
folyamatában sok a közös, de a gázok közötti 
különbségek miatt alapvető különbségek is mu-
tatkoznak, még a tárolás és a szállítás megoldá-
sában is.

Cseppfolyósítás
Környezeti körülmények között a kis molekula-
tömeggel rendelkező, apoláros molekulákból 
álló gázok az ideális gáz állapotot megközelítik. 
Ilyenek pl. a nemesgázok, a hidrogén, az oxi-
gén, a nitrogén. Az ilyen gázokat permanens 
gázoknak nevezik. A permanens gázokat nehéz 
cseppfolyósítani. Az elnevezésük: állandó gázok.  

A hidrogénnek két spin izomerje van; a folyékony hidrogén 99,79%-
os para-hidrogénből és 0,21%-os orto-hidrogénből áll.

Az ideális cseppfolyósítási rendszerben fontos szerepe van a 
Carnot-ciklusból a  reverzibilis izotermikus kompressziónak és a re-
verzibilis az adiabatikus (izentropikus) expanziós folyamatnak (te-
lített folyékony állapotban). Természetesen a cseppfolyós termék 
távozik a rendszerből és kívülről, új anyag betáplálása történik a 
rendszerbe (3. ábra).  

 

A cseppfolyósítandó gázt reverzibilis izotermikus folyamatban 
komprimáljuk (1. pontból a nagynyomású 2. pontba). Ezt a nyomást 
úgy választjuk meg, hogy az reverzibilis adiabatikus (izentropikus) 
expanzió után a gáz a telített folyadékállapot (f) pontját érje el. 

Szobahőmérsékleten a valóságos gázoknak egy fojtó szelepen 
való áteresztéskor, a hidrogén, a hélium és a neon kivételével a 
Joule-Thomsonnak nevezett eljárásnál minden gáz lehűl. A három 
gáz csak bizonyos hőmérséklettartományban viselkedik hasonló-
an, adott hőmérsékleten a fojtáskor a nyomáscsökkenés ellenére 
hőmérsékletemelkedés jelentkezik. Ezzel a hatással a  legtöbb fo-
lyadékot, mint például a hidraulikaolajokat, a Joule-Thomson fojtó 
folyamattal fel lehet melegedni. A Joule-Thomson expanzió során 
keletkezett hőmérsékletváltozás a Joule-Thomson együtthatóval 
jellemezhető. Ez az együttható lehet pozitív (hűlés) vagy negatív 
(melegedés). Hidrogén izotermikus kompressziót 1-ről 1000 bar-ra 
és  izentalpikus expanziót 1000-ről 13 bar-ra szemléltet a  4. ábra.

3. ábra. Ideális cseppfolyósítási körfolyamat [4]

4. ábra. A Földön a földgázforrásoknak területi eloszlása [2]

Metán CH4 97%  (87)

Etán C2H6 0,919%

Propán C3H8 0,363%

Bután C4H10 0,162%

Szén-dioxid CO2 0,527%

Oxigén O2 0-0,08%

Nitrogén N2 0,936%

Nemesgázok: Ar, He, Ne, Xe nyomelemként

1. táblázat. Földgáz összetevők
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A cseppfolyósítás során történő jelentős fizikai, kémiai folyama-
tok tervezéséhez alapvető támpontot nyújt a metán és a hidrogén 
fázis diagramja. Ezekből megismerhetők a különböző fizikai állapot-
ban lévő fizikai – kémiai jellemzők. A metán fázis-diagramja az 5. 
ábrán és a hidrogéné a 6. ábrán látható.

A cseppfolyósítás technikai megoldásainak száma rendkívül sok, 
de a gyakorlati ciklusok három fő technológiai csoportba tartoznak:

1. J-T (Joule-Thomson) szerinti kaszkádok
2. J-T alapú kevert hűtőközeg-folyamatok
3. Expanziós-turbinás rendszerek
Az utóbbiak nyílt ciklusú Claude, vagy zárt ciklusú fordított 

Brayton-típusúak. A Claude-típusú cseppfolyósító FOM (FOM figure 
of merit) jósági foka jelentősen magasabb, mint minden Linde-
Hampson esetében.

A cseppfolyósítási technikák között tehát nagyon gyakori a 
Joule-Thomson expanziós folyamat (fojtás) használata. A termodi-
namikában és a kriogén folyamatoknál az inverzió hőmérsékletre 
figyelemmel kell lenni, amely az a hőmérséklet, amely alatt egy 
állandó entalpiával expandáló, nem ideális gáznál (a valóságban 

minden gáz) hőmérséklet csökkenés jelentkezik, és ez felett a hő-
mérséklet emelkedik. Ezt a hőmérsékletváltozást Joule-Thomson 
hatásnak nevezik. Az inverziós hőmérséklet a gáz jellegétől függ.

A hélium és a hidrogén két gáz, amelyek Joule-Thomson inver-
ziós hőmérsékletei légköri nyomásánál nagyon alacsonyak (példá-
ul hélium esetén kb. 45 K és a maximális érték hidrogénnél 24K  
(−228 °C és −249 °C). Így a hélium és a hidrogén melegszik, ha 
szobahőmérsékleten állandó entalpiával expandálnak. A nitrogén 
és az oxigén inverziós hőmérsékletei 621 K (348 °C) és 764 K 
(491°C), tehát szobahőmérsékletről fojtással lehűthetők. Az ideális 
gázok fojtással nem hűthetők és nem melegszenek, mert az ental-
piájuk csak a hőmérséklet függvénye.

A hidrogén esetében a maximális inverziós hőmérséklet 200 K, 
így fojtással történő lehűtéshez a hidrogén kezdeti hőmérséklete 
200 K (−73 °C) alatt kell, hogy legyen. Ezt általában folyékony nitro-
génnel történő hűtéssel érik el. A metán maximális inverziós hőmér-
séklete 939K (666 °C).

A hidrogén a legkönnyebb gáz, sűrűsége normál hőmérsékleten és 
nyomáson (NTP, normal temperature pressure, szabványos hőmér-
séklet és nyomás, 293,15 K, 1bar) 0,08376 kg/m3. A metán jelen-
tősen nehezebb, az NTP  sűrűsége 0,65119 k/m3. Mindkét gáz az 
NTP-nél könnyebb, mint a levegő, amelynek NTP-sűrűsége 1,204 
kg/m3.

A molekuláris hidrogénben, a H2 molekulák között nagyon 
gyenge a „van der Waals” kölcsönhatás. A H2 molekulák között 
gyengébbek az intermolekuláris kapcsolatok, mint a CH4 moleku-
lák között. Ez magyarázza az LH2-nek az LCH4 (LNG)-hez képesti 
alacsonyabb forráspontját. A hidrogén normál forráspontja 20 K; az 

5. ábra. Az LNG fázis-diagramja [6]

6. ábra. A hidrogén fázis-diagramja. Az I – II – III jelű területeket 
az alacsonyabb hőmérsékleteken lévő fázisok közötti 

határvonalak választják el [7]

vegyi képlet H2 CH4

molekulasúly 2,016 16,043

forráspont, 1 bar –252,9 °C –162 °C

fagyáspont, 1 bar –259,3 °C –182 °C

kritikus hőmérséklet –240,2°C 154,6 K

kritikus nyomás 12,7 bar 5,04 Mpa

folyadék sűrűsége, 1 bar, kg/m3 70,8 422

gáz sűrűség, 1 bar, 20 °C, kg/m3 0,0838 0,6519

fajtérfogat, gáz, 20 °C, 1 bar, m3/ kg 12 1,5

fajsúly, gáz (levegő=1) 20 °C, 1 bar 0.0696 0,55

fajsúly, folyadék (víz=1), 20 °C 0,0710 0,422

elgőzölgési rejtett hő, kJ/kg 461 480,6

égéshatárok levegőben, 1 bar, 
(térfogat %) 4.00 – 74.2 5,3 – 15

égéshatárok oxigénben, 1 bar, 
(térfogat %) 3,90 – 95,8

robbanási határok levegőben, 1 bar, 
(térfogat %) 18,2 –58,9 6,3 – 13,5

robbanási határok oxigénben, 1 bar, 
(térfogat %) 15% – 90%

öngyulladási hőmérséklet, 1 bar, K 858 813

alsó fűtőérték, MJ/kg 119,96 50,02

expandálási arány tartománya,  
folyadékból gáz 847,6 648

2. táblázat. A hidrogén és a metán fizikai (cseppfolyós) és vegyi 
jellemzői [8]
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LCH4 normál forráspontja 111 K. A forráspontok közötti különbség 
fontos következménye, hogy a folyékony metán (forráspontjában) 
nem használható a levegő cseppfolyósításában, míg az LH2 igen.  
A levegő N2 és O2 komponensei 77,3 K-nál és 90,2 K-nél konden-
zálódnak. Ezek a légköri gázok meg is szilárdulhatnak, ha LH2-vel 
érintkeznek, mivel a szilárd N2 és szilárd O2 olvadáspontja 63,3 K és 
54,8 K. Ez a hidrogén töltőállomásoknál jelenthet eltömődési prob-
lémát. A H2 molekulák gyenge intermolekuláris kötése és a hidrogén 
kis tömege magyarázza, hogy a cseppfolyós hidrogénnek kicsi a 
sűrűsége Az LH2 normál forráspontban (NBP) 20 K, 1 bar nyomá-
son 71 g/l. Az LCH4 sűrűsége NBP-nél (111 K, 1bar) 422 g/l. A víz 
sűrűsége 1000 g/l. Azonos mennyiségű tárolt energia esetén az LH2 
0,38-szorosa az LCH4 tömegének, de 2,4-szerese a térfogatának. 
A folyékony/gáznemű térfogat növekedési arány hidrogén esetén 
847,6, a metán esetében 648,0.

A földgáz
A metán égésekor a moláris reakció entalpia −891 kJ/mol. Egy 
m3 metán 42,3 mólt tartalmaz, így a hőfelszabadulás 37,7 MJ/m3 
és 42,4 MJ/kg. A gázművek 34 MJ/m3 értékkel számol. Az LNG 
energiatartalma 22,5 MJ/dm3, fajlagos tömege 450kg/m3, tehát kb. 
50MJ/kg. Az energiatartalom szempontjából 1kg LNG egyenértékű 
0,6 kg dízellel, illetve 0,7 kg benzinnel.

A földgáz alapállapotban történő ismert, széleskörű felhaszná-
lása mellett, különböző feladatok kielégítésére két egyedi megol-
dást említhetünk, a nagy nyomásra való komprimált és a csepp-
folyósított állapotot. A gáz nagynyomású felhasználásakor, a CNG 
(Compressed Natural Gas) az átlagsűrűsége elérheti a 0,8 kg/m3 
(~250 bar) értéket, az LNG sűrűsége lehet 0,5 kg/dm3 is, felmelegít-
ve 0,41-re változhat, átlagosan 0.45 kg/dm3. A két értéket összevet-
ve tehát közelítőleg: 2 dm3 LNG = 1,125 m3 CNG [9].

A cseppfolyósítási megoldások többség az Air Products & 
Chemicals, Inc. (APCI) tervei szerint készült:

AP-C3MR, Propane Pre-Cooled Mixed Refrigerant Process – 
(APCI);

AP-X – (APCI);
AP-SMR (Single Mixed Refrigerant) –(APCI);
AP-N (Nitrogen Refrigerant) –(APCI);
AP-DMR (Dual Mixed Refrigerant) - (APCI)
Kisebb mennyiségben található még néhány cég megoldása, 

például: 
Cascade – ConocoPhillips Optimized Cascade Process
MFC (mixed fluid cascade LNG Liquefaction Process) –  Linde 
PRICO (SMR) – Black & Veatch 
Shell’s Dual Mixed Refrigerant

A cseppfolyósítási folyamatok kapacitás megoszlásából 2017-
ben 73%-ban az APCI (Air Products & Chemicals) részesedett, 
amelyből a propán előhűtésű/kevert hűtőközeg folyamat (C3/MR 
pre-cooled/mixed refrigerant) volt a leggyakoribb, 43%. A máso-
dik leggyakoribb a Conoco Phillips optimalizált kaszkád folyamat 
(ConocoPhillips Optimized Cascade process CPOC) részarány 
23%-ot ért el. A C3MR folyamat uralta a piacot, de a kaszkád fo-
lyamatok különösen az USA-ban és Ausztráliában növekedtek. A 
mega LNG-projektek (Qatar Gas) esetében az APCI növelte a (main 
cryogenic heat exchanger-MCHE) fő hűtő C3/MR kapacitását egy 
további nitrogén-cseppfolyósítási kiegészítő lépés hozzáadásával. 
Ez az AP-X néven ismert folyamat lehetővé tette nagyobb méretű 
gázturbinák használatát. A Shell DMR27 (Sakhalinand Prelude) és 

Linde MFC28 (Snøhvit) folyamatok használata kisebb mértékű volt. 
A fejlesztett C3MR folyamat vázlatát a 7. ábra szemlélteti.

 

Az LNG gyártás energiaigényére található adatokban rendkívül 
nagy a szórás a technikai megoldás és az üzem éves termelésének 
függvényében. Az értékek 0,25 és 0,8 kWh/kgLNG tartományban 
mozognak. Egyszerű C3MR 0,46-0,27 kWh/kg, a ConocoPhillips 
Optimised Cascade 5,2 Mt/év termelésű, tiszta hűtőközegű üzem-
nél 0,29-0,35 kWh/kg LNG található. Reálisan 0,5 kWh/kg érték 
elfogadható. Optimalizálási algoritmusok alkalmazásával az ener-
giafogyasztást 0,4584 kWh/kg LNG-ről 0,2681 kWh/kg LNG-re 
csökkentették.

A földgázlelőhelyektől a távolság a fogyasztókig jelentős lehet, 
és így például tengeri szállításnál leggyakoribb megoldás a csepp-
folyósított állapotú földgáz használata. Óriási, különleges 100-250 
ezer m3 befogadóképességű, 50-100 hirosimai atombombának 
megfelelő tankerek járják a világtengereket. Ebben az esetben a 
forrásnál cseppfolyósításról, a fogyasztónál a cseppfolyós gáz foga-
dásáról és újragázosításáról kell gondoskodni. Ennek megfelelően 
létezik LNG export és import terminál, amelyek közötti különbség a 
cseppfolyósítás, illetve újragázosítás. Az export terminálban a föld-
gáz cseppfolyósításához nagy kriogén hűtőberendezésekre van 
szükség. Speciális, drága szerkezeti anyagok (pl. 9% nikkelötvö-
zet) és kenőanyagok szükségesek. Jelentős a villamosenergia-fo-
gyasztás. Az import terminálban nagyméretű hőcserélők szüksége-
sek, amelyekbe a folyadék felmelegedve ismét gázállapotba kerül.  
A 8. ábrán egyszerű import terminál látható.

7. ábra. Fejlesztett C3MR folyamat vázlata [10]

8. ábra. Import terminál LNG tartállyal és hőcserélőkkel [11]
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Az import LNG-ben letárolt anyagot azután nagyobb mennyi-
ségben újragázosítják, és csőrendszeren jutatják el a nagyfogyasz-
tókhoz. Kisebb részét tartálykocsikban szállítják kereskedő fo-
gyasztókhoz, ahonnan a felhasználó fogyasztók elsősorban jármű 
hajtóanyagként hasznosítják. 

A hidrogén
A hidrogéngyártásban alapanyagként a fosszilis tüzelőanyagok 
uralkodnak. A legjelentősebb korszerű technológiák a szénhidrogé-
nek (pl. földgáz) gőzreformálásán alapulnak. Tiszta hidrogént elő-
állítanak víz elektrolízissel is, ami nagyon energiaigényes eljárás. 
(Villamos energia felesleg esetén a helyzet természetesen más.)

Az éves hidrogéntermelés körülbelül 55 millió tonna, a fogyasz-
tás évente körülbelül 6%-kal nő. A hidrogén sokféle módon előállít-
ható. A hidrogén közel 50%-a jelenleg a földgáz gőzreformálásából, 
30% finomítói anyagok reformálásából, 18% széngázosításból, 
3,9% víz elektrolízisből, és 0,1% más forrásokból származik. Az 
elektrolit és a plazma nagy hatékonyságú hidrogéntermelési eljárá-
sok, de nagyon energia intenzívek.

A hidrogén gázt a szénhidrogén tartalmú üzemanyagokból há-
rom alapvető technológiával lehet előállítani:

• Gőzreformálás (steam methane reforming, SMR)
• Részleges oxidáció (partial oxidation POX) és autotermikus 

reformálás (autothermal reforming, ATR).
• Víz-gáz reakció (water-gas shift, WGS) eljárással, vagy az 

un. preferenciális oxidációs (preferential oxidation, PrOx) és 
metanizálásával (methanation reactions) létrejött reakciók 
révén alakítják át.

A gőzreformálási eljárásnál jelenleg a hidrogéntermelés nyers-
anyagaként használt szénhidrogének és metanol reformfolyamatai-
nak reakciói a következők: [12]

CmHn + mH2O → mCO + (m + 0,5n)H2

CmHn + 2mH2O  → mCO2 + 3 (2m + 0,5n)H2

CO + H2O ↔ CO2 + H2

CH3OH + H2O ↔ CO2 + 3H2

Magas hőmérsékleten (700–1100 °C) és fémalapú katalizátor (pl. 
nikkel) jelenlétében a gőz reagál a metánnal, és szén-monoxid és 
hidrogén keletkezik.

Az autotermikus reformálásban (ATR) a katalitikus részleges oxidá-
ciós folyamatában adják a gőzt. Az ATR a gőzreformálás (endotermikus) 
és a részleges oxidációs (exoterm) reakciók kombinációja. Az ATR 
előnye, hogy nem igényel külső hőt, és egyszerűbb, olcsóbb, mint a 
metán SMR. A fő különbség az SMR és az ATR között az, hogy az 
SMR levegőt használ oxigénforrásként, míg az ATR közvetlenül oxi-
gént igényel. Az ATR előnye az is, hogy a H2 : CO arány változhat.

A víz-gáz reakció, preferenciális oxidáció és metanálás reformá-
lási gázkeveréket eredményez, amely jelentős koncentrációjú szén-
monoxidot tartalmaz, gyakran 5 térfogat% vagy több (kb. 10 térfogat 
%). A hidrogén mennyiségének növelése érdekében a terméket egy 
víz-gáz (WGS) reaktoron vezetik át, hogy csökkentsék a szén-mon-
oxid-tartalmat, miközben növelik a hidrogén mennyiséget.

A hidrogén előállításának régen ismert módszere a víz elektrolí-
zise is. Jelenleg a hidrogén világszerte csak kb. 4%-át termelik ez-
zel a folyamattal. Már 1890-ben kereskedelmi forgalomban létezett.

Az elektrolízis folyamatnál a vízoldatban elhelyezett két elektró-
don áthaladó egyenáram a vízmolekulában jelenlévő hidrogén és 
oxigén kémiai kötések megszakadását eredményezi:

Katód:   2H2O + 2e-  → H2 + 2OH-
Anód:    4OH- → O2 + 2H2O + 4e- 
Eredő:  2H2O → 2H2 + O2

Az elektrolízis folyamata szobahőmérsékleten történik. A vízelekt-
rolízisben általánosan ismert elektrolit a kénsav, és az elektródák 
pl. platinából készülnek (Pt), amelyek ellenállnak a kénsavnak. Az 
eljárásnál a hidrogén mellett előállított oxigén további ipari alkal-
mazásokban felhasználható. Az előző eljárásokkal összehasonlítva 
azonban az elektrolízis egy nagyon energiaigényes technológia. A 
víz elektrolízisének energiahatékonysága (a felhasznált elektromos 
energiára jutó kémiai energia) a gyakorlatban eléri az 50–70%-ot. 
Lényegében az elektromos energia kémiai energiává történő átala-
kítása hidrogén formájában. A leggyakoribb elektrolízis-technológia 
az alkáli-alapú, de a protoncserélő membrán (proton exchange 
membrane, PEM) és a szilárd oxid-elektrolízis cellákat is (solid 
oxide electrolysis cells, SOEC) fejlesztik. A hidrogén energia-sűrű-
sége tömegegységre vonatkoztatva nagy, de térfogategységre ki-
csi, sokkal kisebb, mint a folyékony szénhidrogéneké. A hidrogén 
tárolásához nagy térfogat és nagy nyomás szükséges. Légköri 
nyomáson 20 °C-os hidrogén gáz sűrűsége 0,08 kg/m3. A szállí-
tási és tárolási problémák is a kis térfogati energiasűrűséggel kap-
csolatosak. Például a Dampier-Bunbury földgázvezeték 85 bar-on 
működik. A hidrogén hajlamos a szivárgásra. A gáznemű állapotú 
hidrogént a tartályokban 350 bar és 700 bar (Compressed hydrogen 
CH2, gaseous state CGH2) nyomáson tárolják és pl. hidrogénjármű-
vekben üzemanyagként használják.

A folyékony hidrogént körülbelül 20 K (−253 ° C) hőmérsékleten 
szállítják. A jelenlegi hűtőközegként neon/hélium keveréket haszná-
ló hidrogén-cseppfolyósító berendezésnél a fajlagos energiaigény 
jelentős, a 12 kWh/kg hidrogén értéket is elérheti. 

Az egyik legnagyobb németországi Shell Rheinland Refinery 
finomítóban évente saját használatra mintegy 180 ezertonna H2-t 
földgázból történő gőzreformálással állítanak elő. További 1300 H2 
t/év termelési kapacitást igényel a finomítói termelés fejlesztése.

A fontosabb technológiák fejlesztése folyamatos. Cél például 
a Steam Metane Reforming (SMR) folyamatnál a gőz/szén arány 
csökkentése, Autotermikus reformátor (ATR) rendszernél – a hő-
mérséklet növelésével kívánják növelni a CH4 bontás hatékonysá-
gát. 

A membrános gáz elválasztási eljárás kedvező technológiai 
megoldás. A hidrogénben gazdag keverékekből különböző típu-
sú membránokat használnak. Polimer anyagok, fémek, molekula 
leválasztó szén, zeolitok és kerámia szerepel az anyagok között.  
A palládium és ötvözetei nagyon szelektívek a hidrogénre, de elő-
állításuk nagyon költséges. A fejlesztés vékony fémmembránok felé 
irányul. A vékony membránok nemcsak az anyagok költségét csök-
kentik, hanem a hidrogénáramot is növelik. A fém membránok azon-
ban érzékenyek például a szén-monoxidra és a hidrogén-szulfidra, 
ezért érdekesek a kerámia membránok is (pórusméretük kisebb, 
mint 2nm). A membránreaktor előnyei, a szenes eljárásnál nagy H2 
termelési hatékonyság, alacsony költség, tiszta termék, nincs szük-
ség a hidrogén további tisztítására. A nem porózus, többkomponen-
sű kerámia membránok magas hőmérsékleten, jellemzően 700 °C 
felett működtethetők, a szétválasztás és metán részleges oxidáció 
egy egységbe van, ami jelentős költségmegtakarítást eredményez.

A hidrogén folyamat használatával szénelgázosításra (szinté-
zisgáz) tervezett erőmű esetén lehetőség van a szén-dioxid levá-
lasztására. Ekkor a gázturbina tüzelőanyaga közel tiszta hidrogén. 
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A szintézisgázban az energiatartalom zömét a hidrogén és a szén-
monoxid képviseli. A szén-monoxid energiatartalmát hidrogénné 
kell konvertálni a CO shift reakcióval:

CO + H2O = CO2 + H2

A reakció közben kb. 41 kJ/mol energia szabadul fel. A hidrogén 
gyártás folyamata a 9. ábrán látható [13].

A cseppfolyósításnál a különböző rendszerek hatékonysága, 
a hidrogén-cseppfolyósítók energiafogyasztása (specific energy 
consumption, SEC) elsőrendű szempont. A meglévő technológi-
ákat figyelembe véve a hidrogén-cseppfolyósítás SEC értéke a 
közeljövőben legfeljebb az 5-8 kWh/kg tartományhoz közelíthet. A 
hatékonyság javítására az izentalpikus (fojtás) helyett izentropikus 
(turbina) expanziós folyamatokat használnak. A hűtőciklusok lép-
csőzése, az új vegyes hűtőközegek használata a hűtőciklusok 
munkafolyadékaként, valamint a megújuló energiahordozók hibri-
dizálása a hűtési ciklusokhoz a hidrogén-cseppfolyósítási fejlesztés 
fő irányai.

A gyakorlatban megvalósított, három 100, 400 és 750 dm3/h 
teljesítményű folyékony hidrogéngyártó üzem adatai jó eligazítást 
adnak a jelenleg elérhető fajlagos energiaigény adatairól. Tipikus 
SEC az Egyesült Államokban működő Praxair-üzem 12,5 és 15 
kWh/kgLH2 közötti értékkel. Németországban a Linde nagyüzemi 
gyára Ingolstadtban 13,58 és 15 kWh/kgLH2 SEC értéket jelentett. 
A becslések között 7,5-9 kWh/kgLH2 értékeket találunk. (1. táblázat) 
A létező, számos nagyüzem adatai nem állnak rendelkezésre, így 
pl. említhetők az Air Products, az Air Liquide és az új, Leunában 
működő Linde nagyüzemi rendszerek. 

A cseppfolyós hidrogént általában elpárologtatják és gázként hasz-
nálják. A tartályok általában hengeres alakúak, és vízszintes hely-
zetben helyezik el, de gömbtartály is található. A standard tartály-
méretek kb. 5000-100000 liter. A tartályból, a folyékony hidrogén 
ürítését héliummal együtt kell végezni, mert a folyékony hidrogén 
megszilárdulhat. A folyékony hidrogént általában nagy mennyiség-
ben 30-60 m3 kapacitású tartálykocsikkal, 115 m3-es vasúti tar-
tálykocsikkal és 950 m3 kapacitású uszálytartályokkal szállítják.  

A hidrogén bizonyos fémekkel és ötvözetekkel fémhidrideket képez. 
A fémhidrid képződése során a hidrogénmolekulák szétválnak és 
a hidrogénatomok a megfelelő fémek és/vagy ötvözetek rácsában 
lévő terekben helyezkednek el. Ez tárolásként is felhasználható.  
A legjobb elérhető gravimetriás tárolási sűrűség körülbelül 0,07 kg 
H2/kg fém, magas hőmérsékletű hidrid, például az MgH2 [15]. 

Hidrogént a termelőüzemekből és/vagy tárolókból földalatti cső-
vezetékekkel (gáznemű hidrogén) és/vagy szupertankerekkel (fo-
lyékony hidrogén) továbbítják a fogyasztóknak. Jelenleg a csőve-
zetékeken keresztül történő hidrogénszállítást a közeli termelési és 
hasznosítási helyek (legfeljebb 10 km), vagy kiterjedtebb hálózatok 
(kb. 200 km) közötti kapcsolatokban használják. A jövőbeni fejlesz-
tésekkel nagyobb áramlási sebességet és távolságokat kívánnak 
elérni. A hidrogén nagytávolságú szállításának költsége körülbelül 
1,5–1,8-szerese a földgázénak. A hidrogén szállítása egyes becs-
lések szerint 1000 km-nél nagyobb távolságokon azonban gazda-
ságosabb, mint a villamos energia szállítása. A folyékony hidrogén 
71–77kg/m3 sűrűségű, kissé több mint egytizede a benzinének 702 
kg/m3), de az energia-sűrűsége 39,4 kWh/kg a benzinének három-
szorosa (13 kWh/kg). A 10. ábra azt mutatja, hogy a hidrogén ener-
giasűrűsége erősen csökken a folyadék gázzá alakulása során.  
A gázállapotban a folyadéknak megfelelő energiasűrűség elérésé-
hez a gáznyomást 0,5 MPa-ról 200 MPa-ra kell növelni. Az energia-
sűrűségek tehát: sűrített földgáz: 0,301 kWh/kg, cseppfolyós föld-
gáz: 0,346 kWh/kg azaz a sűrített földgáz 44 MJ/kg a cseppfolyós 
földgáz energiasűrűsége kb. 52 MJ/kg.

A szivárgás potenciális veszélyt jelenthet az üzemanyagtöltő ál-
lomásokon. A folyékony hidrogént alacsony nyomáson (0,5 MPa) 
lehet tárolni, de a forráspontja 20,3K (−252,9 °C) alatt kell tartani. 
Ehhez drága hűtőkör és szigetelés szükséges és jelentős energia 

9. ábra. Hidrogén termelés szintézisgáz folyamattal [14]

Hidrogén cseppfolyósító rendszer SEC (kWh/kgLH2)

Praxair Plant 12,5 – 15 

Ingolstadt Plant 13,58 

Ingolstadt Plant 13

Ingolstadt Plant 15

3. táblázat. Ipari méretű hidrogén cseppfolyósító üzemek által 
publikált fajlagos energiafogyasztási (SEC) adatok összefoglalása

10. ábra. A hidrogén energiasűrűségének változása [16]
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kell, ezért pl. 10 kg hidrogéntartalmú tartály és hűtőrendszer töme-
ge körülbelül 150 kg.

A hidrogénnek energetikai hasznosítására üzemanyagcella-tí-
pusok széles skáláját fejlesztették ki, hogy megfeleljenek a külön-
böző tervezési vagy működési kritériumoknak, mint például a ke-
vésbé költséges építés, a hatékonyabb üzemanyag-felhasználás, 
a gyorsabb indítás vagy a kényelmesebb vagy olcsóbb üzemanya-
gok használata. Magasabb hőmérsékleten történő üzemeléssel 
nagyobb teljesítményt érhetünk el, ha az üzemanyagcella kémiai 
reakciójának felgyorsítására katalizátort, és nagyobb felületű elekt-
ródokat használunk. De drágább katalizátorok alkalmazásával ala-
csonyabb üzemi hőmérsékleteket lehet elérni. Az üzemanyag-cella 
elvi felépítés a 11. ábrán látható.

 

A tüzelőanyag-cellákról nagyon széleskörű irodalom áll rendelke-
zésre, ezért csupán a felsorolásukra szorítkozunk. A leggyakoribb 
típusok a következők: (1) PEM protoncserélő membrán üzem-

anyag-cellák, (2) AFC alkáli üzemanyagcellák kálium-hidroxid vi-
zes elektrolitjaival, (3) PAFC elektrolit, (3) MCFC olvadt karbonát 
üzemanyagcellák magas, 650 °C és 1000 °C közötti hőmérsékleten 
működnek, (4) az SOFC szilárd oxid-üzemanyagcellák ugyanilyen, 
vagy magasabb hőmérsékleten is működnek, (6) a DMFC közvetlen 
metanol üzemanyagcellák hasonlítanak a PEM-hez.

A hidrogén az energiafejlesztésnek közbenső üzemanyaga. 
Széles körben használható erőművekben és a közlekedési esz-
közökben. A felhasználás lehetséges elégetéssel fizikai termodi-
namikai körfolyamatokban, de az ismertetett, megszakított kémiai 
reakcióval az üzemanyag-cellákban. A hidrogénnek tüzelőanyag-
ként való felhasználásakor különleges konstrukciós, üzemeltetési 
és biztonsági problémák jelentkeznek. A tárolásnál a viszonylag 
nagy térfogatigény és a szivárgások egyedi problémát jelentenek.  
A szabadba ömlés során az LH2 kevésbé hűti le a környezetet, mint 
az LCH4. A H2 alsó és felső robbanási határértékei 18,3-59,0%, míg 
a metáné 6,3-13,5. A hidrogénnek sokkal szélesebb a robbanásve-
szélyes tartománya, mint a metáné.  

Az első hidrogénnel működő ipari méretű erőművet az olasz-
országi Fusina városában, Velence közelében, az olaszországi 
Veneto régióban létesítették. Az erőművet az ENEL üzemelteti [17].

A hidrogén által működtetett gázturbinás berendezésnél elke-
rülhető a korrózió és a lapátokon a lerakódás. A méretek kisebbek 
lehetnek köszönhetően a nagy égési sebességnek. A hidrogén a 
termodinamikai szempontból a magas égési hőmérséklet miatt ki-
váló üzemanyag. A magas hőmérsékleten működő hidrogénüzemű 
gázturbinák termikus hatékonysága magas, de ez növelheti az NOx 
kibocsátást.

Jelenleg csak kísérleti állapotban van tiszta hidrogénnel mű-
ködő gázturbina. A leggyakrabban hidrogén és földgáz keveréket 
használnak a gázturbinákhoz.

A magas termodinamikai hatékonyság elérése érdekében új 
Rankine ciklusként kombinált gázturbina és gőzturbina ciklust alkal-
maznak. A turbina belépő hőmérséklete (TIT) 1700 °C lesz. 

Az erőművekben alkalmazzák az üzemanyag-cellás módszert 
is. Dél-Koreában, Szöul mellett épült a világ egyik legnagyobb tel-

11. ábra. A tüzelőanyag-cella elvi felépítése [17]

12. ábra. Nagyteljesítményű hidrogén tüzelőanyag-cellás erőmű [18]
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jesítményű üzemanyagcellás hidrogén erőműve. A villamos teljesít-
ménye 50 MW és évente 440 millió kWh villamos energiát fejleszt. 
A különleges erőmű képe a 12. ábrán látható.

A hidrogénüzemű belső égésű motorok mind energiatermelés, 
mind szállítás céljából használhatók. A vizsgált irodalom többsége 
a hidrogénüzemű motorokról szól, szállításra szolgáló autókról és 
autóbuszokról. A motoroknak a problémái és tapasztalatai a villa-
mosenergia-termelés motorjainak problémáival azonosak. Az is-
mertetett anyagok használatát a széleskörű infrastruktúra hiánya 
és a hasznosító berendezések még nem kiforrott konstrukciója és 
száma korlátozza. A jövő fejlesztési céljai között mindkét probléma 
megoldására jelentős energiát fordítanak.

Összefoglalás
Az energetikában a földgáz szerepének növekedési üteme az el-
múlt évtizedekhez hasonlóan várhatóan folytatódni fog. Sokolda-
lú üzemanyagként egyes felhasználási területeken módosulások 
jelentkeznek és egyesek kiszélesednek. A világszerte található 
egyenlőtlen lelőhely eloszlás miatt előretör a cseppfolyósítás, amely 
a szállítási módokon kívül a fogyasztói berendezéseknél, pl. a jármű 
iparban is jelentős változásokat hozhat. A földgáz, mint energiahor-
dozó alapanyag közvetett energia üzemanyagok, mint pl. a hidro-
gén fejlesztésében is alapvető szerepet játszik. A hidrogén is gáz 
és cseppfolyós állapotban helyet kér az energetikában. Az egyes 
alkalmazások a technikai fejlődéstől és a gazdasági változásoktól 
függően jutnak szerephez. Nem kívántunk rangsorolást adni, csak a 
földgáz különböző módosulatainak paramétereit és a módosulások 
fizikai-kémiai folyamatait elemeztük. 
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Vállalkozások energetikai korszerűsítésére igényelhető támogatás
A Széchenyi 2020 keretében megjelent pályázati felhívásban 20,42 
milliárd Ft támogatás nyílik meg, amely a vállalkozások megújuló 
energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épület-
energetikai fejlesztéseit segíti. 

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében meg-
jelent a „Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését 
célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása” című (GINOP-4.1.4-19 
kódszámú) felhívás.

A pályázat vissza nem térítendő támogatás formájában járul hozzá 
a megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások meg-
valósításához. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás össze-
ge minimum 3 millió, maximum 100 millió Ft. A vissza nem térítendő 
támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 55%-a.  
A támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20,42 
milliárd Ft. A felhívás keretében a támogatási kérelmek 2019. november 
11. 09.00 órától 2020. január 15. 10.00 óráig nyújthatók be.

Önállóan támogatható tevékenységek
• napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épü-

let HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/
vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre;

• brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a 
fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni 

vagy teljes kielégítése céljából;
• napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-terme-

lés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban 
folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásá-
hoz;

• hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/
vagy használati melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre;

• az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének 
csökkentése;

• épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek 
korszerűsítése;

• meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása.

Önállóan nem támogatható tevékenységek
• kiskapacitású napelemes rendszer telepítése hálózati villamos-

energia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épü-
let és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamos-
energia-ellátásához;

• az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy ár-
nyékvető szerkezetek beépítése.

A pályázatról bővebb információk: https://www.palyazat.gov.hu/
megjelent-a-ginop-414-19-megjul-energia-hasznlatt-energiahatkonysg-
nvelst-clz-pletenergetikai-fejlesztsek-tmogatsa-cm-felhvs
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2018-ban a magyar primerenergia felhasználás közel 33%-a föld-
gáz volt. Ezzel a legfontosabb energiahordozó. Az orosz földgáz 
importunk körüli bizonytalanságok erősödni látszanak, ezért is ki-
emelt kérdés a kormány előtt az ország földgáz ellátásának jövője.

A legnagyobb energetikai kutató intézetek évente készítenek prog-
nózist a világ energia igénye várható alakulásáról. Az egyes intéze-
tek különböző várható változásokat különböző súllyal építenek be 
az előjelzésekbe. Az 1. táblázat néhány előjelzést mutat be: 

A világ összes energia igénye nő, de 2025 után a növekedés üte-
me mérséklődik. Az egyes energiahordozók felhasználása nő, és 
leggyorsabban a nukleáris, valamint a megújuló energiahordozók 
használata. Ez a két környezetbarát energia mégsem lesz 2040-ig 
az energiapiacok meghatározója.

A földgázra ragyogó jövő vár. Minden elemző a földgáz felhasz-
nálás emelkedését jósolja 2040-ig, ugyanakkor a szén és a kőolaj 
felhasználás jövőjéről még megoszlanak a vélemények. Bár egy-
re fontosabb, hogy a Föld légkörébe minél kevesebb széndioxidot 
bocsássunk ki, de a fosszilis tüzelőanyagokat helyettesíteni képes 
más energiahordozók mennyisége és előállítási költségei néhány 
tíz évig még nem veszélyeztetik a földgáz karrierjét.

A földgáz szerepének kilátásait a következő tényezők határoz-
zák meg:

• A klímavédelem középpontjában a széndioxid kibocsátás 
csökkentése áll. A csökkentés egyik útja a szén kiváltása 
földgázzal a villamosenergia-termelésben. Míg szénből vagy 
lignitből 1 MWh, elektromos energia termelésnél 340-410 kg 
széndioxid kerül a levegőbe, addig földgáz tüzelésű erőmű-
nél kb. 200 kg. A tüzelőanyag váltással megtakarított széndi-
oxid kibocsátás tőzsdén értékesíthető.

• A világban 1240 milliárd USD körül van a földgáz kereske-
delem éves forgalma. A földgáz ára erős hatással van a föld-
gáz alapú technológiák terjedésére, de jó néhány részvény 
tőzsdei árára is. Az alacsony földgáz árak mellett azonnal 
napirenden van több országban a nukleáris erőművek he-
lyettesítése földgáz tüzelésűekkel.

• A szárazföld jelentős részén még nem  volt hagyományos 
földgáz készlet kutatás (Szibéria, sarki szárazföld, Afrika).  
A már megkutatott területek is adnak újabb készleteket a ma 
alkalmazott legújabb geológiai és geofizikai kutatási mód-
szerekkel. 

• A cseppfolyós földgáz (LNG) technológia olyan országokat is 
a földgáz piac jelentős tényezőivé tettek, amelyek földrajzilag 

távol vannak a földgáz felhasználás csomópontjaitól. Indoné-
zia, Ausztrália, Vietnam, Malajzia, Peru könnyen tud földgázt 
exportálni Japánba, de akár Európába is, az egyszerű és 
nem túl drága tengeri szállításnak köszönhetően. Oroszor-
szág is belépett az LNG üzletbe, 2018-ban 24,9 milliárd m3 
földgázt exportáltak LNG formában. Európa minden tenger-
parttal rendelkező országában működik, épül vagy tervbe 
vettek LNG terminált.  Egyre több ország ad és vesz  LNG-t, 
ami kiváló kereskedési lehetőséget kínál a változó árakkal. 

• A nem hagyományos földgáz készletek, a „palagáz” kuta-
tások eredményei nemcsak az USA-ban lendítették meg a 
földgáz termelést, hanem a technológia a világ más térsé-
geiben is nagyon biztató kilátásokkal alkalmazható. A világ 
palagáz készleteit sokkal nagyobbra becsülik, mint a hagyo-
mányos lelőhelyek készleteit. 

• A földgáz piac újdonsága a metánhidrát. Ez az anyag a víz 
és a metán molekula összekapcsolódása, kristályos, jégszerű 
anyag. A tengerek mélyén találták meg először. A készletek fel-
becsülhetetlenek, már lehet olvasni olyat is, hogy a Föld föld-
gáz szükségletét akár ezer évre is fedezi a metánhidrát kész-
let. Ráadásul a metánhidrát ma is képződik a tengerekben.

• Az EU és a legnagyobb földgáz felhasználó országok fo-
gyasztását mutatja be a 2. táblázat:

• A világon 2040-ig a földgáz megmarad a harmadik legfonto-
sabb energiahordozónak, a kőolaj és a szén után. 

• Európában új földgáz lelőhelyeket tártak fel a román tenger-
parton, ami lehetővé tesz akár 3-4 milliárd m3 éves európai 
exportot is [9].

• A 3. táblázatban Európa gázellátásának jövőjét a BP a követ-
kezőképp vázolja

2015 2020 2030 2035 2040
EIA  [8] 14,70 15,22 17,11 18,23

BP  [4] 13,08 14,43 16,48 17,31

BP [5] 14,26 16,31 18,08

IEA  [6] 13,65 10,71

Shell  [7] 15,46 17,89 19,63

2016 2020 2025 2030 2035 2040
USA 716 769 811 846 888 928

EU 386 404 409 406 406 389

Oroszország 352 379 383 374 371 356

Kína 189 288 363 432 494 556

India 45 57 72 89 106 128

Világ összesen 3204 3534 3861 4148 4426 4707

2016 2020 2030 2040
Saját termelés 233,0 201,3 153,3 116,5

Orosz import 128,8 163,5 203,4 254,5

Egyéb vezetékes  
import 50,1 58,3 52,1 37,8

LNG 55,2 114,4 130,8 117,5

Összesen 467,1 537,5 539,6 517,3

1. táblázat. A világ energia fogyasztása (109 toe)

2. táblázat. Néhány ország és a világ várható földgáz felhasználása 
(millió toe) [4]:

3. táblázat. Európa földgáz forrásai (milliárd m3) [4]
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Földgáz készleteink

Hagyományos földgáz készlet
Magyarország hagyományos földgáz készlete nem jelentős, ezt 
mutatja be a 4. táblázat.

A földgáz készlet jelentős része széndioxidban dús, közszolgálta-
tásra csak a széndioxid kivonása után alkalmas. A földgáz készletek 
nem adnak lehetőséget a hazai termelés lényeges emelésére.

Nem hagyományos földgáz készlet 
Megkavarta a világ energiahordozó piacát az USA-ban megindult 
nem hagyományos kőolaj- és földgáz kutatás, majd az egyre kiterjed-
tebb kitermelés. Egyszerűség kedvéért palaolajnak és palagáznak 
nevezhetjük ezt az új terméket, amit tömör kőzetekből nyernek ki. 

Amerikai cégek Magyarországon is kutatták a tömör kőzetekből 
nyerhető földgáz lehetőségét. A makói ároknál folytatott kutatások 
hoztak is eredményt:

• a nagy mélységű (4 ezer méter alatti kőzetek) és magas 
hőmérsékletű (300 °C) rétegek kutatása világviszonylatban 
újdonságnak számított

• a kutatás eredménye mintegy 500 millió m3 földgáz kiterme-
lése

• a kutatás költségei hatalmasak voltak, a tapasztalatok na-
gyon értékesek, de éveken belül ebben a térségben nem 
várható iparszerű kitermelés

A hazai nem hagyományos készletekről nincs felmérés.

A Kormány új energia és klímaterve
2019. március végén közreadták  Magyarország új energia- és klí-
matervét (NEKT, Magyarország Nemzeti Energia- és Klímaterve), 
amely 2030-ig részletezi a Kormány céljait, programjait. A közrea-
dott dokumentum még tervezet, konzultációk után ősszel véglege-
sítik, hogy az év végéig benyújthassák az EU-nak. 

A NEKT 2030-ig a lakosság csökkenésével számol: a 2015.
évi 9,86 millió főről 2030-ra 9,48 millió főre csökkenhet az ország 
népessége. A nemzeti jövedelem növekedése ugyanebben az idő-
szakban 175%-kal nőhet.

A primer energia felhasználásban a 2013. évi mélypont a gazda-
sági válsággal függ össze, de az energia felhasználást sok ténye-
ző befolyásolja. Az egyik évről a másikra a legnagyobb változást a 
villamos energia termelés összetétele idézheti elő: az áram import 
mértéke hogyan alakul a hazai termeléshez képest. Ebben a té-
telben nagy szerepe van az alaperőművek tervezett és rendkívüli 
leállásainak és a villamos energia nemzetközi kereskedelmi árának. 
Természetesen szerepe van a primer energia felhasználás alakulá-

sában az iparnak, a közlekedésnek és az épületek energia igényé-
nek. A klímaváltozással járó átlag hőmérséklet emelkedésnek is van 
szerepe, de a fűtési energia igények csökkenését ellensúlyozza a 
nyári hűtési energia igény növekedése.

A földgáz felhasználásból a 20 m3/óra teljesítmény alatti hazai fel-
használók 2018. évi fogyasztása 3157 millió m3 volt, vagyis a hazai 
termelés ezt nem fedezné.

A földgáz felhasználásból a nettó import 270 PJ volt, vagyis az 
import függőségünk nagyon erős. Az import mintegy 90%-a orosz 
eredetű, attól függetlenül, hogy Ausztria irányából jelentős a gáz 
behozatal. Az orosz import jelentős része 2019-ben még Ukrajnán 
keresztül, egy ötéves import szerződés alapján érkezik az ország-
ba. Ennek az import szerződésnek előzménye volt egy tizenöt éves 
orosz  import szerződés. Ez a szerződés azt tartalmazta, hogy ha 
az évenként szerződött mennyiséget nem vesszük át, akkor kötbért 
kell fizetnünk. Ebbe a tizenöt éves ciklusba esett éppen a legutób-
bi gazdasági válság is, a tizenötödik évre több milliárd köbméteres 
gáz átvételi elmaradásunk keletkezett. Az oroszok más nemzetközi 
szerződésekkel összekapcsoltan hozzájárultak, hogy ezt az át nem 
vett mennyiséget 2019. végéig vegyük át. 

A NEKT megállapítja: a magas importkitettség, az egy beszál-
lítótól függés, az ukrán tranzit kilátása és a nemzetközi piacok ár-
ingadozása  miatt ellátásbiztonsági szempontból kockázatos jövő 
előtt állunk.

A NEKT a következő fejlesztési célokat jelöli ki a földgáz piacon:
• magyar-szlovák szállítóvezeték kapacitás emelése
• magyar-szlovén gázvezeték összekötés
• felkészülés a Bulgária-Románia-Magyarország-Ausztria két-

irányú földgáz szállításra előbb 1,75, majd 4,4 milliárd m3/év 
szállításra

• az orosz földgáz szállítás kockázatának kezelése Ukrajnán 
keresztül

• a hazai, kihasználatlan föld alatti tároló kapacitás értékesí-
tése

2020-tól tehát nincs szerződésünk az orosz gáz vásárlására. Az 
oroszok a földgázt eladni akarják, akár nekünk is, mi vásárolni aka-
runk. A gond csak a földgáz fizikai beszállítása körül van: az orosz 
import ma Ukrajnán át érkezik. Az oroszok és az ukránok tárgyalá-

energiahordozó felhasználás (PJ) %
szén 89,74 8,4

kőolaj 329,37 31,1

földgáz 345,98 32,7

nukleáris 174,50 16,5

vízi 0,80 0,0

szél 2,18 0,2

egyéb megújuló 115,75 10,9

4. táblázat. Magyarország hagyományos földgáz készlete (millió tonna) 
[3]

6. táblázat. A primer energiahordozók részesedése Magyarország 
2018. évi energia ellátásában [2]

7. táblázat. A hazai földgáz termelés és felhasználás (millió m3)  [2]

5. táblázat. Magyarország primer energia felhasználása [2]

2010 2015 2016 2017
Készlet 2392,9 1639,1 1646,3 1632,0

Év 2010 2011 2012 2013 2014
PJ 1085 1053 992 955 961

Év 2015 2016 2017 2018
PJ 1014 1072 1121 1109

2014 2015 2016 2017 2018
Termelés 2459 2129 2260 2500 2361

Felhasználás 7611 8047 8546 9052 8517
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sai a földgáz ügyében két tételen akadtak el: az ukránok magasabb 
tranzit díjat akarnak, az oroszok pedig drágábban akarják adni a 
gázt Ukrajnának. Az ukrán szándékok és a tárgyalási álláspontok 
viszonylag gyakran változnak, összefüggésben az államelnök vá-
lasztások kimenetelével. Az orosz-ukrán tárgyalásokat nehezíti, 
hogy Ukrajnában nem okoz súlyos gondokat, ha az oroszoktól nem 
vásárolnak gázt, mert saját termelésükön (2018-ban 19,6 milliárd 
m3)  kívül Nyugat-Európából tudnak vásárolni, és a földgáz felhasz-
nálás (2018-ban 26,3 milliárd m3) jelentős részét tudják saját ter-
melésű szénnel helyettesíteni. Csak remélhetjük, hogy 2019 végéig 
lesz megállapodás az Ukrajnán át szállításról. Az oroszok az Északi 
Áramlat II. és a Török Áramlat vezetékek megépítésével ki akarja 
kerülni az ukrajnai tranzitálást. A két nagy vezeték 2020 vége előtt 
biztosan nem kerül beüzemelésre.

Az Ukrajnán át szállítás bizonytalansága miatt a magyar kor-
mány intézkedett a föld alatti tárolóink tervezettet meghaladó fel-
töltésére, és a feltöltés a 2019. évi téli fogyasztásig teljesülhet is. 
Ezzel a téli ellátás fedezete biztosítható, de azt követően az orosz 
földgáz import még bizonytalan.

Működik a magyar-román határ keresztező földgáz vezeték, 
ezen keresztül exportálunk is gázt Romániába. Bár a határ ke-
resztező vezeték és annak a magyarországi szakasza alkalmas 
földgáz beszállítást fogadni, de a román partner ennek megfelelő 
beruházásaihoz Romániában hozzá sem fogott. A magyar és a ro-
mán kormány közötti egyet nem értések is akadályozzák a földgáz 
szállítások számunkra kedvező átalakítását. A Fekete-Tenger parti 
komoly földgáz készletek kitermelése sem halad, a tengeri befek-
tetések tulajdonosai és a román kormány egyet nem értése miatt. 
Románia felől 2019 végétől egészen biztosan nem tudunk (román)
gázt importálni.

Működik a magyar-horvát határ keresztező földgáz vezeték is, 
ezen keresztül exportálunk is gázt Horvátországba. A horvát partner 
sem teljesítette még a kétirányú szállításhoz vállalt beruházásokat. 
A Krk szigetére tervezett LNG terminál beüzemelése is késik, 2020 
végéig még nem fog tartályhajókat fogadni. Az LNG terminál kapa-
citását a horvát földgáz piac nagyjából teljes mértékben felveszi. A 
magyar-horvát államközi viszony nem ad segítséget a földgázhoz 
kapcsolódó technikai kérdések egyeztetésére.

Üzemkész a magyar-szlovák földgáz vezeték, Balassagyarmat 
és Vecsés között, alkalmas akár 5 milliárd m3 gáz beszállításra. A 
szlovákiai csatlakozási pont az orosz gázt Nyugat-Európába szállító 
vezeték, aminek a keleti vége az ukrán-szlovák határon van. Ezen 
a magyar-szlovák vezetéken nyugat-európai gázt lehet beszállítani, 
ha az orosz-ukrán szállítási megállapodás nem jön létre.

Szlovéniával még érdemi tárgyalások sem folynak magyar-szlo-
vén földgáz szállításokhoz szükséges létesítményekről.

Szerbia és Oroszország kapcsolata kitűnő, az oroszoknak a za-
vartalan szerb földgáz ellátás (a 2018-as felhasználásuk 2169 millió 
m3 volt), kiemelten fontos. Nagyon fontos számunkra is az, hogy 
Szerbiába a gázt a magyar földgáz szállító rendszeren keresztül 
szállítják. A Török Áramlat gázvezeték egyik feladata lesz majd a 
szerb gázigények szállítása is, de ez a vezeték 2020-ig biztosan 
nem épül meg. 

A hazai föld alatti földgáz tárolóink mobil kapacitása 6,3 milliárd 
m3. Ezt a tároló kapacitást a 2009. évi téli orosz szállítások megsza-
kadása után építettük ki. Ma már látható, hogy ennek a tároló ka-
pacitásnak a fele elegendő a jelenlegi hazai földgáz piac biztonsá-
gos ellátásához. Nagyon értékes lehet a ma ki nem használt tárolói 
kapacitás olyan nemzetközi földgáz szállító vezetékek biztonságos 

üzemeléséhez, amelyek megépítéséről több alkalommal, külön-
böző konstrukcióban folytak már tárgyalások. A Magyarországon 
keresztül megépítésre tervezett szállító vezetékek megépítéséről 
azonban konkrét megállapodások nincsenek.  

2018-ban a bruttó villamosenergia-felhasználásunk 31 ezer 
GWh volt. Az áram termelésből 7,2 GWh földgáz alapú, vagyis 22%. 
Az áram termelésben a földgáz üzemű termelő egységek biztosítják 
fogyasztási szezonalitás kompenzációját. A hazai villamosenergia-
felhasználásban az import szerepe markánsan nőtt, a nettó áram 
import 14 348 GWh (31,59%) volt [2]. A hazai erőmű park állapo-
ta és piaci versenyképessége alapján nem valószínű, hogy ez az 
arány a Paks II. erőmű üzembe lépése előtt megváltozna. Igaz, 
hogy meglendült a lakossági és az ipari léptékű napelem parkok 
építése, ennek eredményeként a napenergia szerepe az áram el-
látásban nőni fog. Azonnal felmerül a kérdés, hogy a napelemek 
termelési szezonalitása és az ország áram fogyasztásának napon 
belüli változása különböző ciklusait hogyan fogja a villamos ipar ki-
egyenlíteni. Adódik a lehetőség, hogy import árammal, és a hazai 
áram felesleg exportálásával. A szezonalitások különbségét hazai 
földgáz tüzelésű erőművekkel is ki lehet egyenlíteni, de lehet, hogy 
ez a megoldás a legdrágább, mivel a földgáz tüzelésű erőművi egy-
ségeket melegen, forgó tartalékban kell tartani. 

A távhő termelésre 2017-ben 46,7 PJ földgázt, 1 PJ szenet,  
0,2 PJ olajat, 3 PJ hulladékot, 11,7 PJ biomasszát és 2,4 PJ geo-
termikus energiát használtak fel [2]. A távhő szolgáltatás 95 telepü-
lésen 677 ezer felhasználót jelent, ebből 650 ezer lakás. A lénye-
ges előrelépést a távfűtés földgáz igénye csökkentésére a lakások 
hőigénye csökkentése hozhatja meg, ehhez pedig jelentős állami 
támogatás kellene.

A háztartások energia igénye 2017-ben 263 PJ volt. Ebből a 
földgáz részesedése 124 PJ, 47% volt. A földgáz ellátásunk jövő-
jének minden kérdése 3,2 millió háztartást, az összes lakás 73%-t 
érinti [3].

A hazai vegyipar is a földgáz nagy fogyasztója, a műanyag gyár-
tás egyik jelentős alapanyaga a földgáz.

A földgáz szerepe az ország életében hasonló a villamos áram-
hoz, el sem tudnánk képzelni a mindennapi életünket a gáz nélkül.

Az energia igények nőnek, az ipari termelés bővülése, a jöve-
delmek emelkedése miatt várható több technológiai célú energia 
felhasználás miatt is. Ugyanakkor a NEKT  a lakossági energia fel-
használás csökkenését becsüli a jövőben. Ezt a csökkenést csak 
kis mértékben indokolják az új építésű lakások korszerű hőszigete-
lése és a lakások fűtési rendszerében a magasabb hatásfokú tüze-
lőberendezések használata. A 4,4 millió lakáshoz képest az évente 
átadásra kerülő mintegy 20 ezer korszerű, energiatakarékos lakás 
az országos energetikai statisztikákat érdemben nem mozdítja el. 
A lakások esetében figyelembe kell venni azt is, hogy mintegy 600 
ezer lakás lakatlan, és mintegy 300 ezer olyan lakás van, amelyek-
nél a lakáskorszerűsítésre egy fillért sem szabad költeni a lakás 
állapota miatt. A lakások energia felhasználásának csökkentését 
segítő állami támogatási akciók elég szerények.

Az energia felhasználáson belül a villamos energia és a kőolaj-
termékek részesedésének növekedését várja a NEKT. 

Az energia veszteségek csökkentését minden energia szolgál-
tatónál és a felhasználóknál ösztönözni kellene, és első sorban az 
árakon keresztül. Amíg az ország energia felhasználásának mint-
egy 40%-a ún. rezsicsökkentett, merev, hatósági árrendszerben 
van addig az energia hatékonyság gyorsabb emelkedése nem is 
várható el.  
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A földgáz piac a hazai energia ellátás legfontosabb része.  
A földgáz szállítóvezeték kapcsolatok a szomszédos országokkal 
már eddig is lehetővé tették a földgáz forrás struktúra előnyösebbé 
tételét. A 8. táblázat szerint Magyarország földgáz külkereskedelme 
növekvő tendenciát mutat 

A budapesti áram- és földgáz tőzsde a kisebb forgalmú európai 
energia tőzsdék közé tartozik. Minden tőzsdenapon vannak kö-
tések, spot és hosszabb határidős földgáz üzletek is születnek.  
A tőzsde árai elég szorosan követik a nyugat-európai nagy energia-
tőzsdék árait. A tőzsdén nem tapasztalható állami befolyás. A buda-
pesti földgáz tőzsde szegényes forgalma azzal is összefüggésben 
van, hogy a szabadáras osztrák földgáz importot és a hazai földgáz 
termelést rendeletekkel az egyetemes szolgáltató rendelkezésére 
bocsátották.

Összefoglalva:
• a Föld ismert földgáz készletei nőnek a jövőben
• a földgáz az ország energia ellátásában a legfontosabb pri-

mer energiahordozó
• még évtizedekig biztosan lehet számítani arra, hogy az oro-

szok erősen érdekeltek a földgáz exportban
• az ország kőolajtermék felhasználásában nem várható lé-

nyeges változás a következő évtizedekben
• az ország szén felhasználását változatlan volumennel a Mát-

ra és Bükk alján termelt lignit és annak az erőművi felhaszná-

lása jellemzi kb. 2030-ig
• az évi 3,6 Mtoe energia értékű nukleáris energiahordozó 

használat 2025 körül emelkedhet lényegesebb mértékben, 
a Paks II erőművek indulásával, ez a földgáz felhasználást 
átmenetileg, nem túl jelentős mértékben mérsékelheti

• a megújuló energiahordozók használata az ország primer 
energia mérlegében 2040-ig nem lesz meghatározó

Hosszabb távon a földgáz szerepének erősödése várható:
• a belső felhasználás növekedése miatt: első sorban a ház-

tartások, a vegyipar miatt
• lényegesen nőhet a földgáz felhasználás a villamos energia 

európai piacának kiszélesedése miatt, ebben a földgáz alapú 
áram termelés biztosan nagyobb szerepet fog kapni

• több földgázra lesz szükség a megújuló energiahordozók 
szezonalitásának kompenzálására is

• a nemzetközi földgáz szállítás lehetőségei újabb import és 
export lehetőségeket adnak

• várhatóan kihasználják a hazai földgáz tároló kapacitásokat
• az orosz import lehetőségek bővülnek.

[1]  BP Energy Outlook – 2019 edition (2019. április)
[2]  MEKH adatok
[3]  KSH adatok
[4]  BP Energy Outlook 2018 edition
[5]  BP Energy Outlook projection to 2035 (2016. 09. 24.)
[6]  International Energy Agency: Key world energy statistics 2017
[7]  Shell: The Power of Scenarios 2015
[8]  U.S. Energy Information Administartion: Annual Energy  

Outlook 2018 (2018. feb. 6.)
[9]  nrgreport.com 2018. 04. 05.

2015 2016 2017 2018
import 6786 8617 12 998 12 737

export 547 1067 3639 4996

8. táblázat. Magyarország földgáz külkereskedelme (millió m3) [2]
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 Nemzetközi ötletbörze a hulladékcsökkentés jegyében
Magyarország idén is csatlakozik az Európai Bizottság hul-
ladékcsökkentő kampányához, az Európai Hulladékcsökken-
tési Héthez (European Week for Waste Reduction, EWWR). A 
2019. november 16-24. között zajló esemény a környezetünk 
védelmére, a környezettudatos gondolkodás elsajátítására 
és a fenntarthatóságra való törekvés fontosságára kívánja 
felhívni a figyelmet. 

Az Európai Hulladékcsökkentési Hét akcióban Magyarország 
2012 óta vesz részt. Hazai lebonyolítását idén az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium (ITM) megbízásából a Környezetvédel-
mi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége (KSZGYSZ) koordinálja.

A szervezők az esemény kapcsán ötletpályázatot hirdetnek, 
ahol a környezetük iránt felelősséget érző szervezetek, vagy ma-
gánszemélyek megoszthatják másokkal saját hulladékcsökkentő 
ötleteiket, praktikáikat, így mutatva példát a téma iránt fogéko-
nyaknak. A programhoz csatlakozók amellett, hogy aktív szerepet 
és felelősséget vállalnak környezetük fenntarthatóságának meg-
őrzésében, ötletükkel nemzetközi elismerésre is pályázhatnak.

A szervezők öt kategóriában várják az ötleteket: államigaz-
gatási szerv és önkormányzat, civil szervezet, gazdasági társa-

ság, oktatási intézmény és magánszemély. Az akcióötlet lehet 
akár egy környezetvédelmi előadás, filmvetítés, kerekasztal 
beszélgetés, vagy éppen közösségi komposztáló létesítése, 
szelektív hulladékgyűjtés bevezetése. A lényeg, hogy a hulladék 
keletkezését csökkentse és népszerűsítse a környezettudatos 
életmódot.

Az Európai Hulladékcsökkentési Díjra a hazai zsűri kategóri-
ánként jelöli a legeredményesebb ötleteket, amelyek esélyesek 
lehetnek, hogy a nemzetközi mezőnyből elnyerjék a legjobb eu-
rópai hulladékcsökkentő kezdeményezés díját.

Boros Anita az Innovációs és Technológiai Minisztérium ál-
lamtitkára kiemelten fontosnak tart minden olyan szemléletformá-
ló akciót, amely környezetünk megóvására, a keletkezett hulla-
dék csökkentésére kívánja felhívni a figyelmet. Bíztat mindenkit, 
hogy az akcióra minél többen jelentkezzenek, ösztönözve ezzel 
a lakosságot arra, hogy változtassanak fogyasztási szokásaikon 
az egészségesebb, tisztább környezet és a fenntarthatóbb jövő 
érdekében.

A programhoz november 8-ig lehet csatlakozni a  
www.hulladekcsokkentesihet2019.hu honlapon.

(ITM Kommunikációs Főosztály)



A növények bomlási folyamata zárttérben (szénülés, fermentálás) 
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Energetikus szemlélet alapján készítettem el a növények bomlási 
folyamatának ismertetését. Cikkemben a szénülési folyamat egyes 
fázisait határozom meg, a fermentálásról csak összehasonlítás-
ként teszek említést. A növények szénülési folyamatának termékei 
a tőzeg és különböző szenek, a képződött metán és egyéb gázok. 
A szénülés egyes fázisaiként a tőzeg és a szénfajták megnevezést 
választom. Cikkemben részletesen elemzem a metán és az egyéb 
gázok elhelyezkedését a Föld mélyén 3000-5000 m mélységében.

*
The decomposition process of the plants is dealt in this paper by the 
point of view of energy engineering. Certain phases of the carboni-
sation are determined, but the fermentation is mentioned only as a 
comparison. The results of the plants carbonisation are peat, vari-
ous kind of coals, methane and other gases. The peat and other coal 
names were chosen for identifying the phases of the carbonisation. 
The distribution of the methane and other gases in the Earth at 3000-
5000 m depth are analysed.

* * *

E témában tartott előadásaim során megismertem kiváló geológu-
sok véleményét is, melyek figyelembevételével állítottam össze és 
ajánlom a T. Olvasók figyelmébe jelen dolgozatomat. Mivel a témá-
ban megjelent szakirodalmakban, szakdolgozatokban eltérő meg-
állapításokat találtam, megkísérlem meghatározni: „1 t növény 
bomlása során keletkezett különböző szenek, képződött metán 
és egyéb gázok mennyiségét.”

A tömeg- és az energiamérlegre épülő számításaimat − az egy-
szerűbb áttekinthetőség érdekében −, hamu- és nedvességmentes 
állapotra készítettem el. Az értékeléseknél ezeket is figyelembe ve-
szem. Ennek bemutatása előtt tájékoztatást adok a földgáz keletke-
zésének elméleteiről, a Föld földgáz vagyonáról.

A földgáz keletkezés elméletei
Az elmúlt években, e témában több cikk, 
tanulmány jelent meg különböző címek-
kel:

• Tudja-e, hogy jött létre a kőolaj és a 
földgáz?

• Hol terem a kőolaj és a földgáz?
• Hogyan keletkezett a földgáz? 

(VGF 2017)
• Geológiai Kisokosban: Hogyan ala-

kult ki a kőolaj és a földgáz?
A szakirodalmak két változatot tárgyalnak: 

1. szerves anyag elmélet,
2. szervetlen anyag elmélet.

Szerves anyag elmélet
Az elmélet megfogalmazása Lomono-
szovtól származik. A Föld mélyére került 
növény/állat nagymennyiségű tömege 
bomlásnak indult. 3000−5000 m mélység-

ben extrém nyomás (300 bar) mellett 180 °C is kialakulhatott. A ke-
letkezett olajok és gázok a laza szerkezetű homokkő, mészkő réte-
gekben tárolódtak el. A geológusok ma is ezt az elméletet fogadják 
el, ugyanakkor több tudós is vitatja. Véleményük szerint szerves 
anyag 3000−5000 m mélységbe nem kerülhetett le. 50−100 m vas-
tagságú szénréteg kialakulásához ennyi növény nem halmozódha-
tott fel. Példákat sorolnak fel: Felső Sziléziában 50−60 m, Rajna 
völgyében 103 m szénréteg nem jöhetett így létre.

Szervetlen anyag elmélet
Az elméletet Hunbold és Mendelejev dolgozta ki, s következőkép-
pen fogalmazták meg: „amikor a Föld élővilága még nem alakult 
ki, a fémek szénnel karbidokká egyesültek, a karbidok vízzel szén-
hidrogént alkottak.” Az elmélet biológusoktól származik. 1950−1960 
között az orosz és ukrán szakemberek e témában a Kaszpi tenger 
környékén, Sziléziában, Donyec medencében hosszantartó kísér-
leteket végeztek. Véleményük szerint e kérdés még nem dőlt el. A 
továbbiakban kifejtett vizsgálataimhoz „A szerves anyag elmélet”- 
et fogadtam el.

A földgáz vagyon
A földgáz kellemes tüzelőanyag. Elsősorban lakossági felhaszná-
lásra javasolt. A földgázra kidolgozott „kombinált ciklusú rendszer-
ben” nagyon jó hatásfokkal termelhető villamos energia. A 2007 
évre készített földgáz vagyon bemutatását tartottam jól áttekinthe-
tőnek (1. táblázat)

A készletek 39%-a tengerek alatt található. Éves igénynöveke-
dés 2%. A földgáz készletkutatás intenzív  (1975-ben 60, 2007-ben 
180 Milliárd m3). A földgázkészlet 160–200 évig elegendő. Az ösz-
szeállításból megállapítható, hogy a készletek többnyire Ázsiában 
találhatók, ezen belül is Oroszországban.

1. táblázat. Földgáz vagyon 2007, billió m3 

2. táblázat. Tömeg és energia mérlegre épülő számításom alapadatai [5]  

Amerika Európa Ázsia Afrika Föld

USA 5,4 Nyugat Európa 5,5 Oroszország 47,8 Észak Afrika 8

Dél Amerika 6,9 Kaspi tenger 9,1 Irán 26,7 Nigéria 5,2

Katar 25,8

Óceánia 14,8

Összesen 12,3 14,6 115,1 13,2 155,2

C
kg

+ H
kg

+ O, N
kg

= Összesen
kg

Fűtőérték
kWh/kg

NÖVÉNYEK 500 + 60 + 440 = 1000 5,22

SZENEK tőzeg 600 + 58 + 342 = 1000 6,28

lignit 680 + 51 + 269 = 1000 7,68

barnaszén 700 + 52 + 248 = 1000 7,91

kőszén 835 + 51 + 114 = 1000 8,96

antracit 940 + 20 + 40 = 1000 9,54

METÁN 750 + 250 = 1000 13,9
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Növények szénülési folyamata
A tengeri algák felhalmozódásával létrejött szénképződés a bá-
nyászat szempontjából jelentéktelen. A szárazföldi növények 
megjelenésével, kiterjedt, tömeges térhódításával keletkeztek a 
valódi széntelepek. A szárazföldi eredetű szén előfordulások a 
felső-devon korból ismeretesek (Kuznyecki-medence, Medve szi-
getek). Nagymérvű − bányászati, gazdasági szempontból is jelen-
tős − széntelep képződés a karbon korban történt 330 millió évvel 
ezelőtt. A széntelepek olyan üledékgyűjtő medencékben képződ-
tek, amelyek lassú süllyedésével párhuzamosan dús növényzet 

halmozódott fel. A hegyképződések is elősegítették a növényzet 
letakarását.

A tömeg- és energia mérlegre épülő − a növények szénülési 
folyamatának vizsgálatával − a szakirodalomban nem találkoztam, 
ezért azt a továbbiakban részletesen ismertetem. A 3. táblázat sze-
rinti számításaim alapját képezi a növények szénülési folyamatát 
meghatározó összefüggés:

NÖVÉNY = SZÉN + METÁN + EGYÉB GÁZOK.

Az anyag és az energia szemlélet-
re épített vizsgálatom alapján úgy 
ítélem meg, hogy az a szénülési 
folyamat bemutatására alkalmas. 
Az egyes fázisokban elkészített 
tömegmérleg a zárt térben törté-
nő változásokat jól mutatja be. Az 
ezen adatokat felhasználó ener-
gia mérleg is alátámasztja annak 
hitelességét. Az öt fázisra meg-
határozott számításaim alapján 
a növények szénülési folyamata 
áttekinthető. A szénülési folyamat 
egyes fázisában az 1000 kg nö-
vényből képződött szén, metán, 
egyéb gázok tömeg változását tar-
talmazza az 4. táblázat.    

A szénülési folyamat leginten-
zívebb fázisa, amikor a tőzegese-
dés következik be. Ezt egyértelmű-
en mutatja a jelentős metán és az 
egyéb gázképződés. A következő 
lignit fázisban a keletkezett metán 
továbbra is igen nagy. A barna-
szén és a kőszén szénülés mellett 
– meglepően – kevés metán jön 
létre.

Az antracitban – mint a szén-
ülési folyamat utolsó fázisában 
– a metán tartalom már olyan ala-
csony, hogy az már eltüzelésre 
nem is alkalmas, az alacsony „illó-
tartalom” miatt.

A fermentálás az utóbbi évek-
ben elterjedt technológia. Zárt 
térben növényi, állati eredetű 
anyagokat tárolnak. Az oxigéntől 
elzárt térben mikroorganizmusok, 
enzimek, erjesztőgombák indítják 
el, majd szabályozzák az erjedési 
folyamatot. A képződött gázt hő és 
villamos energiatermelésre hasz-
nálják fel, az un. biogáz összeté-
tele a 5. táblázat szerinti általában.
A zárt térbe folyamatos növényi, 
állati anyagok adagolása mellett 
folyamatosan elszállítják a termelt 
gázt. Ez a folyamat pár napot vesz 
igénybe. 

3. táblázat. 1 t növény bomlási folyamatát bemutató számítások

4. táblázat. 1000 kg növényből képződő egyes gáz összetevők tömegei

5. táblázat. 1000 kg növényből képződő egyes gáz összetevők tömegei

C
kg

+ H
kg

+ O, N
kg

= Összesen
kg

Fűtőérték
kWh/kg

TŐZEG 61% tőzeg 366 + 36 + 208 = 610 3,83 (73%)

10%  metán 75 + 24 = 99 1,39 (27%)

29%  CO2, O2, N2 59 + 232 = 291

100%  növény 500 + 60 + 440 = 1000 5,22 (100%)

LIGNIT 39% lignit 265 + 20 + 105 = 390 3,00 (57%)

16%  metán 120 + 40 = 160 2,22 (43%)

45%  CO2, O2, N2 115 + 335 = 450

100%  növény 500 + 60 440 = 1000 5,22 (100%)

BARNASZÉN 36% barnaszén 252 + 18 + 90 = 360 2,85 (55%)

17% metán 128 + 42 = 170 2,37 (45%)

47%  CO2, O2, N2 120 + 350 = 470

100% növény 500 + 60 440 = 1000 5,22 (100%)

KŐSZÉN 29% kőszén 242 + 15 + 33 = 290 2,72 (100%)

18% metán 135 + 45 = 180 2,5 (48%)

53%  CO2, O2, N2 123 + 407 = 530

100% növény 500 + 60 440 = 1000 5,22 (100%)

ANTRACIT 23% antracit 216 + 5 + 9 = 230 2,16 (41%)

22% metán 165 + 55 = 220 3,06 (59%)

55%  CO2, O2, N2 119 + 431 = 550

100% növény 500 + 60 440 = 1000 5,22 (100%)

Szénülési folyamat Szén
kg

Metán
kg

Egyéb gázok
kg

Összesen
kg

NÖVÉNY → TÖZEG +610 +99 +291 = 1000

TÖZEG → LIGNIT -220 +61 +159 = 0

LIGNIT → BARNASZÉN -30 +10 +20 = 0

BARNASZÉN → KŐSZÉN -70 +10 +60 = 0

KŐSZÉN → ANTRACIT -60 +40 +20 = 0

ANTRACIT +230 +220 +550 = 1000

CH4

kg
H2

kg
CO2

kg
+ O2, N2

kg
= Összesen

kg
Fűtőérték [4]

kWh/kg

401 + 1 + 587 + 11 = 1000 5,60
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Földgáz elhelyezkedése a Föld mélyén
(barnaszén, kőszén példáján bemutatva) 
Az összetevők 1 tonna növényre vetített térfogatait normálállapot-
ban a 6. táblázat mutatja.

Kritikus pont feletti állapotban érvényes a PV/T = P0V0/T0 egyete-
mes gáztörvény (ideális gáz modell), a szénülési folyamathoz kap-
csolódó gázok adatait a 7. táblázat mutatja. A 8. táblázatban az 
1000 kg növényi tömeghez tartozó barnaszén és kőszén térfogatok 
kerülnek bemutatásra.

300 bar nyomás és 180°C hőmérsékelten a szénülési folyamat 
termékeinek térfogata (2,9-3,2 m3/t növény), mely azonos a földbe 
került növény térfogatával (3,0 m3/t nővény). A szénülési folyamat 
terméke 300 bar nyomás mellett kitölti a földalákerült növény térfo-
gatát.

A kőszénre vonatkozó számításom eredményeinek 
összevetése a szakemberek tapasztalataival

1 t növény bomlása során termelődött metán mennyisége:
A vizsgálataim eredményeként − az 1t növény bomlása során hamu 
és nedvességmentes állapotban 251,1 m3 metán mennyiségét − 
25%-ot tartalmazó hamu és nedvességre átszámítva 200 m3-t ka-
punk.

A szakemberek [1] és [2] véleménye szerint: „a szénülés fo-
lyamán 1 tonna növény 100-200 m3-ig mennyiségű metánnal kell 
számolni”.

Ezen érték felső határa azonos a számításommal meghatáro-
zott értékkel.

1 t szén kitermelése mellett jelentkező metán 
felszabadulás:
A Mecsekben történő kőszén bányászat adatainak feldolgozása 
egyértelművé tették, hogy a bánya mélységével jelentősen meg-
nő a metán felszabadulása. Közelítően megállapíthatjuk, hogy  100 
m-enként 1 t széntermelésre vetítve 10 m3-rel nő a metán mennyi-
sége [3]. Ez az érték azt jelenti, hogy 700 m mélységben a metán 
tartalom már eléri a 70 m3/ t szén értéket. 

A továbbiakban választ kell adni, hogy az összes metánképző-
désnek ez hányadrésze?

A vizsgálataim szerint 1 t növény bomlása során 290 kg kőszén, 
180 kg metán (251,1 m3) keletkezik. A metán tartalom 25% hamu és 
nedvességet tartalmazó állapotra átszámítva 200 m3 kapunk. Ez az 
érték 1 t széntermelésre vetítve 700 m3-nek felel meg. Ezen adatok 
igazolják, hogy már 700 m mélységben is a metán 90%-a már nem 
kötődik a szénhez, jelentős része a szabadba került.

Felhasznált irodalom
[1] Szirtes Lajos: Szén és gázkitörések leküzdése
[2] Fodor Béla: A magyarországi széntelepek metán vagyona
[3] Kiss József: A mecseki gázlecsapolás történeti áttekintése
[4] Kapros Tibor: Energiagazdálkodás 2013/6
[5] Raznevic: Hőtechnikai Táblázatok

 

6. táblázat. 1000 kg növényből képződő egyes gáz összetevők 
tömegei

Barnaszén Kőszén

kg/t 
növény

m3/kg m3/t 
növény

kg/t 
növény

m3/kg m3/t 
növény

Szén 360 0,001 0,4 290 0,001 0,3

Metán 170 1,395 237,2 180 1,395 251,1

Szén-
dioxid 440 0,506 222,6 451 0,506 228,2

Oxigén 30 0,7 21,0 49 0,700 55,3

Összesen 1000 481,2 1000

Növény 3,0 3,0

Kritikus állapot TK °C PK bar

metán −88 46

széndioxid 31 73

oxigén −119 50

7. táblázat. Egyes gázok kritikus állapot jellemzői

8. táblázat. Barnaszén és kőszén térfogatok 1 tonna növényre 
vonatkoztatva 

1 bar, 
20 °C

3 bar, 
400 °C

30 bar, 
1000 °C

300 bar, 
1800 °C

barnaszén 481,2 171,5 20,7 2,9

kőszén 534,9 190,8 23,1 3,2

Kis- és középvállalkozások 
energiamegtakarítását segítő 

projekt
Az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs pro-
gramja által finanszírozott START2ACT projekt támogatja 
a KKV-kat és startup vállalkozásokat az energia- és költ-
ségmegtakarítás elérésében. A program keretében ingy-
enes mentorálási és tréningtevékenység vehető igénybe 
kilenc európai országban.

Az irodai elektronikai eszközök a leggyorsabban növekvő 
energiafogyasztók közé tartoznak, jelenleg az irodai villamos-
energia-fogyasztás 15%-áért felelősek, amely arány 2020-ra 
várhatóan 30%-ra fog emelkedni. A START2ACT célja, hogy 
elősegítse olyan, már elérhető eszközök és megoldások hasz-
nálatát, illetve elterjedését, amelyek jelentős energia- és költ-
ségmegtakarítási lehetőséggel bírnak, azonban ritkán kerül-
nek alkalmazásra a gyakorlati tudás, valamint a mindennapi 
magatartás megváltoztatásának hajlandósága hiányában. A 
kezdeményezés további célkitűzése, hogy előmozdítsa az iro-
dai elektronikai eszközök fenntartható beszerzését.

A START2ACT projekt az érdeklődő hazai kis és középvállal-
kozásoknak és startupoknak egy ingyenes képzés keretében 
ismerteti a fenntartható energiahasználat alapjait és mutatja be 
az energiamegtakarítási lehetőségeket.

További részletek a programról: https://hu.start2act.eu/  
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Fél év alatt csaknem duplázott és már 4. a hazai erőművek 
rangsorában a köztársasági elnök által fővédnökölt nemzeti 

mintaprojekt, a „Virtuális Erőmű Program” (VEP)
dr. Mezősi Balázs  

 CMC, balazs.mezosi@mi6.hu

Magyarország Virtuális erőmű programját aján-
lotta az ENSZ-klímacsúcs résztvevőinek figyel-
mébe 2019. szeptember 23-i New York-i fel-
szólalásában Áder János. A köztársasági elnök 
a plénum előtt elmondta, hogy a 10 éve indult 
program lényege és filozófiája szerint az a legol-

csóbb energia, amelyet meg sem termelünk. „A program keretében eddig 
több energiát takarítottunk meg, mint ami a magyarországi atomerőmű 
teljesítményének egynegyede” − mondta a köztársasági elnök.

Két nappal később, szintén Áder János köztársasági elnök fővéd-
nöksége mellett, az Országgyűlés alelnöke, a főpolgármester-helyet-
tes, több megyei elnök és polgármester, állami és vállalati vezetők, 
továbbá zöld társadalmi szervezetek képviselőinek személyes rész-
vételével a Parlamentben került sor a Virtuális Erőmű Program XI. díj-
átadó gálájára.

A VEP vezetői bejelentették, hogy fél év alatt közel annyi megta-
karítást sikerült beléptetniük az erőműbe, mint előtte 10 év alatt ösz-
szesen, s ezzel a Virtuális Erőmű a 4. legnagyobb hazai erőművé vált.

Szili Katalin, a VEP védnöke bejelentette, hogy Magyarországon 
túl a Kárpát-medencében, a V4 országokban, és Európában is elindult 
a VEP bevezetése.

Molnár Ferenc, a Mi6 és a VEP tulajdonosa Horváth Ildikó egész-
ségügyi (EMMI) és Boros Anita építésügyi (ITM) államtitkárral együtt 
letette az energetikában sikerre vitt prevenciós mintaprojekt, a VEP 
„testvérprojektjeinek” alapkövét is: ezzel hivatalosan is megalakult a 
Virtuális Hulladéklerakó Program (VHP) és a Virtuális Egészségköz-
pont (VEK) Program. 

A VEK célja a táplálkozás-egészségügyi, a sport- és mozgás-
egészségi, illetve az egyéb prevenciós eljárások elterjesztése és dí-
jazása – a kórházi várólisták ilyen módon való megszüntetése, illetve 
egy idő után a kórházi férőhely-igény csökkentése. Az alapkő leraká-
sában részt vett a Program egyik fő támogatója és nagykövete: Czene 
Attila olimpiai bajnok, korábbi államtitkár is.

A VHP célja egy olyan program felépítése, mely 
összegyűjti és bemutatja, díjazza és megosztja azon 
megoldásokat, amikor hulladék nem keletkezik, vagy 
újrafelhasználásra kerül. 

Mezősi Balázs, a VEP vezetője kiemelte, hogy a Program hazai 
regionalizálása olyan példa nélküli helyi összefogással jön létre, me-
lyek résztvevői az adott megyék és nagyvárosok, kamarák, felsőokta-
tási intézmények és kormányzati háttérintézmények, a tankerületek és 
iskoláik, valamint az egyházak és intézményeik. E szervezetek egy cél 
érdekében szövetséget kötnek, melyben mindenki feladatokat is vállal 
a jövő generációk szolgálatának érdekében. 

Ilyen helyi erőmű létesült a fővárosban, Budapesten, emellett Bara-
nyában, Komárom-Esztergom megyében és még idén megalakul Fejér 
megyében is, továbbá Olaszországban, az Egyesült Királyságban és 
Romániában. A cél a Program Kárpát-medence magyarlakta területeire 
való kiterjesztése, majd a V4 országok és Európa bevonása. 

 A VEP vezetői kiemelték a jövő generációk érdekében az oktatás-
nevelés és szemlélet-formálás fontosságát, ahol a Fenntarthatósági 
Témahét keretében már több százezer diákot érnek el tartalom-szol-
gáltatóként. Ehhez kapcsolódóan idén először sor került a „jövő gene-
rációk szolgálatáért” egyéni díjak átadására is.

A VEP vezetői bejelentették, hogy egyre nagyobb társadalmi szö-
vetségükre építve – Magyarország fenntartható fejlődése érdekében 
– partnerségi szerepet vállalnak hazánk és a Kárpát-medence klíma-
semlegességi céljai elérése érdekében, és ehhez konkrét saját kezde-
ményezésekkel is hozzájárulnak.

Ezek közül az első csomag: a lakosságot célozza a „Zöld CSOK” 
és a „Rezsicsökkentési Bónusz Program” az energetika, a „Virtuális 
Gyógyszer Program” pedig az egészségügy területén, míg az ön-
kormányzatokat és közösségi intézményeket célozza új energia-be-
szerzési „Minitőzsde” és a kivitelező-versenyeztetési és értékelési IT 
fejlesztésük, a „Build_IT”, melyek szakértői beadványait hamarosan 
elkészítik és a Kormány elé terjesztik a Mi6 szakértői.
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Hozzászólás Szalay Zs. – Kiss K.: Az épületekben felhasznált 
energiahordozók primerenergia-tényezője, mennyi az annyi című, 

a  Magyar Épületgépészet 2018/9-10. számaiban megjelent cikkéhez
Az épületenergetikai előírások, követelmények és számírási módsze-
rek egyik legvitatottabb része a primer energiára történő átszámítás 
kérdése. Szalay Zsuzsa már korábbi publikációiban is rámutatott a 
termékekben, így az energiahordozókban is a korábbi feldolgozások, 
átalakítások és szállítások során befektetett energia felhalmozódá-
sára és arra, hogy ezt valamilyen módon figyelembe kellene venni az 
energetikai értékelések során.

Valójában erre lenne hivatott az a bizonyos e-tényező, amit cik-
kükben a szerzők primerenergia-tényezőnek neveznek.

A szerzők jól rámutatnak arra, hogy ennek a tényezőnek sem a 
definíciója, sem a számítási módszer nem egységes, ahol pedig elő-
írják a használatát, ott is többféle értelmezést is elfogadnak. Rámu-
tatnak arra is, hogy a rendeletekben található számadatok a primer-
energia-fogyasztásra történő átszámítás mellett jelentős mértékben 
tartalmazzák az energiapolitikai szempontokat is.

Bemutatják és javasolják az e-tényező életciklus alapján történő 
meghatározását, amit – ha szükséges – energiapolitikai korrekciós 
tényezőkkel lehet kiegészíteni. 

A probléma túlnő az épületenergetikán és az általános, fogyasz-
tói szintű energiagazdálkodás szakterület egyik igen fontos kérdésé-
vé vált. Többek között a primerenergia-fogyasztás alapján kell(ene) 
a vállalatok energia auditját és energetikai fejlesztését is elvégezni.

Az energiagazdálkodás szakterületen dolgozók és oktatók né-
hányan az e-tényezőt fajlagos primerenergia-tartalomnak1 neveztük 
el. A fajlagos primerenergia-tartalom magában foglalja az energia-
hordozó energiatartalmát (pl. égéshőjét) és mindazt az energiát, ami 
szükséges ahhoz, hogy az energiahordozó megfelelő minőségben 
eljusson a termelés helyéről a felhasználási pontig. Azt, hogy a pri-
mer energia megújuló vagy fosszilis, nem ebben a tényezőben kell 
figyelembe venni, így a megújuló energia primerenergia-tartalma 
is, ha telephelyen belül történik a kinyerés, e=1, egyébként pedig 
ugyanúgy tartalmazza a felhalmozott energiákat, mint bármelyik má-
sik energiahordozó.

Könnyen belátható, hogy a primerenergia-tartalom kiterjedt ener-
gia hálózatok vagy kereskedelmi láncok esetén még regionálisan is 
csak valamilyen statisztikai átlagérték lehet, de így is megtartja fizikai 
értelmezését és független az energiapolitikai és gazdasági szempon-
toktól.

Ez az értelmezés megegyezik a szerzők életciklus alapú értel-
mezésének azzal a kivétellel, hogy nem tartalmazza az infrastruktú-
ra kiépítésének és megszűntetésének felhalmozott energiaigényét. 
Ennek következtében megmaradhat a közvetlen arányosság az 
energiafogyasztás és az ugyanahhoz az energiahordozóhoz tartozó 
primerenergia-fogyasztás között. 

Belátom, hogy a fenntarthatóság szempontjából az életciklus ala-
pú e-tényező használata kedvezőbb, meghatározásának nagyobb 
bizonytalansága és az adaton nagyobb statisztikai szórása miatt a 
beruházási és fejlesztési döntésekhez – ez személyes véleményem 
– nem tartom elegendő pontosságúnak.

Akár az élettartam alapú, akár az energiatartalom alapú e-ténye-
zőt használjuk, az a véleményem, hogy az maradjon meg műsze-
resen mérhető, energiastatisztikailag feldolgozható, kizárólag fizikai 
alapon meghatározható paraméter. Nagy hálózatokra ezt az értéket 
régiókra bontva a helyi jogszabályok vagy szabványok rögzíthetik, az 
adatok karbantartásáról is ezen a szinten kell gondoskodni. Egyedi 

1 Pl.: Balikó S.: Az energiagazdálkodás fogalma és célkitűzése, Energiagazdál-
kodás 2015/5-6. szám

vagy kiskörzetű szolgáltatás esetén az e-tényező értékét a szolgál-
tatónak kell megadni.

Az energiahordozó fajtáját (pl. megújuló), és egyéb jellemzőket 
(pl. kibocsátás) esetleg egyéb energiapolitikai célokat – mint a szer-
zők is mutatnak rá példát – más tényezőkben kell megfogalmazni úgy, 
hogy azok ne hamisítsák meg a tényleges energiafogyasztás adatait. 
Ilyen pl. hazai publikációkban BÜKI professzornak az energiahordozó 
megújulóenergia-tartalma elnevezésű fajlagos paramétere2, amit ma 
már számos energetikai értékelésnél alkalmaznak.

Nehezebb az értelmezés a szekunder energiahordozók felhasz-
nálásánál. A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelésben – a fenti 
értelmezések szerint – a mennyiségi hatásfokkal kellene számolni, 
ami alapján mind a hőre, mind a villamos energiára a tüzelőanyag 
e-tényezőjének az 1/ηm-szerese, azaz a jelenlegi értékekkel kb.  
e = 1,1…1,25 körüli érték adódna. Ez az érték túlságosan felértékelné 
a villamos energiát, a hőfelhasználásban pedig inkább kedvezőtlen 
primerenergia-felhasználást mutat. Ezt még valamilyen energiapoli-
tikai tényezővel lehetne kompenzálni3, viszont egy ilyen paraméter 
használata éppen ellentmondana az energia megtakarítási szándé-
kainknak. Ha ugyanis egy ilyen rendszerben a hőfogyasztást csök-
kentjük (pl. racionalizálunk), a rendszer mennyiségi hatásfoka romlik, 
a hőfogyasztó (mint önálló gazdálkodási egység) vételezett energia-
hordozójának primerenergia-tartalma nő, a fogyasztó energetikai ér-
tékelése romlik.

Nincs értelme primerenergia-tartalomról beszélni a veszteség-
energia-hasznosításban sem, hiszen az ilyen energiafajtát felhasz-
náló hiába csökkenti a fogyasztását, a hozzá tartozó primer energia 
mértéke nem csökken. Ugyanakkor e=0 értékkel sem számolhatunk, 
hiszen ez az energetikai értékelésben azt jelentené, hogy a fogyasztó 
nem használ energiát.

Végül teljesen zavaros a helyzet. ha az energiahordozó valami-
lyen fizikai vagy vegyipari folyamat egyik terméke a sok közül, mint pl. 
a benzin vagy a propán-bután gáz. Ilyen esetben a felhasznált primer 
energia és az ebből előállított energiahordozó mennyisége közötti 
összefüggés meghatározása a gyakorlatban megvalósíthatatlan.

Összefoglalva, véleményem szerint a primerenergia-tényező 
vagy -tartalom, mint fizikai tartalommal rendelkező paraméter, jól 
használható olyan objektumok energetikai értékelésére, amelyek 
közvetlenül használnak fel primer energiát, vagy olyan szekunder 
energiát fogyasztanak, amelyeknél a szolgáltató egyetlen fajta ener-
giahordozót (pl. csak villamos energiát vagy csak gőzt) állít elő. Más 
esetekben viszont a primerenergia-tényező vagy torz adatot ad, vagy 
meg sem határozható.

Ez utóbbiak miatt megfontolandó, hogy az energetikai értékelé-
seket a felhasznált energiahordozók mellett a hatékonyságra jobban 
jellemző veszteségeket is figyelembe vegyük. Ezzel pl. olyan, eddig 
figyelembe nem vett tényezők is kimutathatók lennének, mint a kör-
nyezet hőszennyezése.

dr. Balikó Sándor
energiagazdálkodási szakértő
sbaliko@t-online.hu

2 Büki G. Energiarendszerek  jellemzői és auditálása, MMK Energetikai Szak-
könyvtár sorozat, Bp., 2013.

3 Büki G. pl. azt javasolja, hogy a kapcsolt energiatermeléssel elérhető megtaka-
rítást teljes egészében a hőenergia primerenergia-tényezőjében vegyük figye-
lembe.
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