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Az energetika ma az egyik legösszetettebb tudományág. Számos 
szakterület ismereteire épülő, komplex diszciplína. Aki energe-
tikusként szeretne dolgozni az egyrészről „kemény fába vágja a 
fejszéjét”, másrészről kihívásokkal teli, az egyik legsokoldalúbb és 
talán a legtöbb sikert és örömöt hozó tudományterülettel fog fog-
lalkozni. 

Sokan vallják azt, hogy mára a polihisztorok kora letűnt. Egyet-
értve azzal, hogy valóban nem lehetünk minden egyes energetikát 
érintő tudományterület pontos ismerői, azonban ha jó energetikai 
szakemberré szeretnénk válni, akkor szükségünk van a széleskörű, 
sokoldalú és alapos szakmai ismeretekre. Vagyis egy jó energetikus 
kis mértékben polihisztor is. Ezen gondolatokat megerősítve ajánlom 
– a Magyar energetika egyik legnagyobb szaktekintélyének – Lévai 
András szavait:

„…Gondoljunk mindig arra,
hogy egy országban a fennmaradásnak

a lépcsőit mi képezi.
A család képezi, a szeretet képezi, a tudás képezi.”

Divatos ma azt mondani, hogy a tudomány elrontja az embert. 
Ugyanígy népszerű ma az energetikát sok mindenért hibáztatni. 
Pontos háttér információk nélkül, szakmai érvek hiányában fejtjük 
ki gyakran szakmai véleményünket. Beláthatjuk tehát, hogy szüksé-
günk van a megfelelő szakmai ismeretek megszerzésére, melyeket 
tankönyvekből, jegyzetekből és szakkönyvek segítségével nyerhe-
tünk.

Ma a digitalizáció korát éljük. Élethelyzetünkön tapasztalhatjuk, 
hogy a kialakult pandémiás helyzet miatt „home office-ra”, digitális 
formájú távoktatásra és munkavégzésre kényszerültünk. Én magam 
is az elmúlt időszakban otthon végeztem a munkám. Az energeti-
kai tervezőmérnöki munkám során gyakran megakadtam egy- egy 
szakmai kérdés során. Nem volt lehetőségem rögtön kérdezni a kol-
légáktól, gyakran egy-egy szakmai kérdésre szakkönyvekből kellett 
megkeressem a választ. Felértékelődtek a szakkönyvek, felértékelő-
dött az írott tudomány.

Számomra az egyik legszimpatikusabb karácsonyi szokást Izlan-
don művelik. Szenteste könyveket ajándékoznak egymásnak, majd 
az éjszakát olvasással töltik. Ez a hagyomány a második világháború 

óta tartja magát. Tehát nem hiszem azt, hogy ma – a „digitalizáció 
korában” – nincsen szükség könyvekre. Sőt éppen ellenkezőleg.

A Nukleáris technológiák környezetvédelme könyv, tankönyv és 
szakkönyv is egyben, mely a nukleáris technológiák környezetvédel-
méhez kapcsolódó ismereteket foglalja össze. A könyvben leírtak 
hagyományos tananyagként is használhatók, illetve azon szakem-
berek munkájához is hasznos ismereteket nyújt, akik a nukleáris ipar 
környezetvédelmi kérdéseivel foglalkoznak. 

A környezetünk védelme mindannyiunk közös célja. A környezeti 
értékeink megóvása az egész emberiség együttes érdeke. Környe-
zetünk oltalma érdekében muszáj közösen gondolkodnunk. Eljutot-
tunk oda 2020-ra, hogy ma az energetika és a környezetvédelem 
szavakat muszáj egy mondatban használjuk. Ma már a környezetvé-
delmi kérdések figyelembevétele nélkül az energetikai kérdésekről 
nem szabad beszélni. A rendszerszemlélet alkalmazása és a fenn-
tartható fejlődés gondolata alapvető dogmaként jelenik meg a könyv-
ben. Komplex ismeretek közlése volt a szerzők célja a könyv írása 
során. Környezetvédelemi, erőművi, nukleáris, magfizikai, sugárvé-
delmi fejezetek mellett példatár és a Paksi Atomerőmű környezeté-
ben készült természetfotókat bemutató fejezetek is helyet kaptak a 
hiánypótló szakirodalomban.

A fenti gondolatok adtak ihletet és motivációt a könyv megírásá-
hoz. Remélem, hogy az a szakember, aki kezébe veszi és elolvas-
sa a könyvet, az talál új gondolatokat és a mindennapi munkájához 
hasznosítható ismereteket a műben. Az a diák, az a hallgató, aki 
pedig tanulásra használja a könyvet, az a benne szereplő ismeret-
anyag elsajátítás után maga is – egy kicsit – polihisztorrá válik.

A könyv megvásárolható a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.-nél. 
Részletes információ a www.hermanottointezet.hu vagy a www.hoi.
hu oldalakon található.

Megjelent az első könyvem
Molnár Szabolcs, energetikus, szabolcsmo@gmail.com
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T U D O M Á N Y

A mélytengeri földgázszállítás technológiai vizsgálata 
Aspen Hysys szoftver alkalmazásával

Szolyák Zsuzsanna
okleveles olaj- és gázmérnök, PhD hallgató, szolyak.zsuzsanna@gmail.com

A világ egyik legnagyobb problémája az egyre növekvő ener-
giafogyasztás kielégítése. A statisztikákat vizsgálva az a meg-
állapítás tehető, hogy az elmúlt időszakban az egy főre jutó 
energiafogyasztás ugyan nem nőtt, mégis elmondható, hogy a 
globális energiafogyasztás folyamatosan növekvő tendenciát 
mutat. Ennek egyértelmű oka a folyamatos népességnöveke-
dés. Európában jelenleg 70-75%-os a fosszilis energiahordo-
zók aránya. Ezen belül a földgáz részaránya körülbelül 25%-ra 
tehető. [1] A földgáz egyik legnagyobb előnye, hogy felhaszná-
lása során a fosszilis energiahordozók közül a legkisebb egy-
ségnyi energiára vonatkozó ÜHG-kibocsátással rendelkezik. 
Ezen energiahordozó már évtizedek óta jelentős szerepet tölt 
be az energiaellátás biztosításában. Az 1950-es évektől kez-
dődően az Európai Unió tagországaiban, majd a tengeri terü-
leteken kutatások és feltárások által jelentős földgázforrások 
termelésbe állítása kezdődött meg. Az 1970-es évektől pedig 
megkezdődtek a nagy kapacitású szárazföldi, illetve tengeri 
szállító vezetékek építése is, melyek segítségével az afrikai 
országokból, valamint Oroszországból is lehetségessé vált a 
fölgáz behozatala az európai kontinensre. A mélytengeri föld-
gáz vezetékek tervezése, valamint üzemeltetése során rend-
kívül szigorú követelményeknek kell teljesülniük a zavartalan 
működés fenntartása érdekében. Az utóbbi évtizedekben több 
Európába érkező tengeri vezeték is épült, azonban hidraulikai 
szempontból azon vezetékeket érdemes vizsgálni, amelyeknél 
nemcsak a tengeri környezet áll fent, hanem jelentős a szint-
különbség is. [2] Jelen publikáció a Blue Stream (Kék Áramlat) 
mélytengeri távvezeték hidraulikai vizsgálatával foglalkozik. Az 
elvégzett hidraulikai vizsgálat célja, hogy részletes képet adjon 
egy tengeri vezeték, valamint a benne áramló gáz paramétere-
ivel kapcsolatban.

*
Natural gas has played a significant role in securing energy 
supply for decades. The construction of high-capacity onshore 
and offshore pipelines began in the 1970s, making it possible 
to import natural gas from African countries as well as Russia 
to the European continent. Extremely stringent requirements 
must be met during the design and operation of deep-sea natu-
ral gas pipelines in order to maintain smooth operation. Sev-
eral offshore pipelines have been built in recent decades, but 
from a hydraulic point of view, it is worth examining pipelines 
that not only have a marine environment but also a significant 
level difference.  This publication deals with the hydraulic test-
ing of the Blue Stream deepwater transmission pipeline. 

* * *

A Blue Stream távvezeték bemutatása
A Kék Áramlat gázvezeték célja az oroszországi földgáz Törökor-
szágba történő továbbítása a Fekete-tengeren keresztül. A Blue 
Stream jelentősen javította a törökországi gázszállítás megbízható-

ságát, és hozzájárul az ország gázpiacának stabilizálásához és az 
infrastruktúra fejlesztéséhez.

A csővezeték három fő részből ál:
•  Orosz szárazföldi szakasz (kb. 357 km)
•  Tenger alatti szakasz (kb. 380 km)
•  Török szárazföldi szakasz (kb. 482 km)

A vezeték belső átmérője változik: a szárazföldi szakaszon 1400 
milliméter, a hegyi szakaszon 1200 milliméter, a tenger alatt pedig 
610 milliméter. A tenger alatti vezetékszakasz nyomása 250 bar. [3]

Fontos megemlíteni, hogy a vezetékrendszer tengeri szakaszát 
két vezetékszakasz alkotja, melyek két különböző útvonalon halad-
nak, azonban legnagyobb részében párhuzamosak. A két szakasz, 
a West Route (W2) és az East Route (E1) teljes hossza körülbelül 
390 km, illetve 382 km, és a maximális fektetési mélység 2150 méter.

A pontosabb szimulációs modell megalkotásában nagy segítsé-
get jelent, hogy rendelkezésre áll a vezeték fektetési struktúrája. A 
publikációkban található ábra segítségével meghatározhatók a szá-
mításokhoz szükséges pontos szintkülönbség értékek. [4] 
 

Az 1. ábráról leolvasható, hogy a távvezetékek az orosz kezdő-
ponttól az első pár kilométeren szinte vízszintesen haladnak, majd 
következik egy rendkívül meredek szakasz. Tehát már az első 100 
kilométeres rész során elérik a 2150 méteres mélységet. Akkor kez-
dődik el ismét az emelkedő tendencia, amikor a vezetékek elérik a  
250 km-es távolságot. Ezt az emelkedést is nagy meredekség jel-
lemzi, majd 250 méteres mélységet követően egy enyhébb emelke-
dő által érik el a vezetékek a Török szárazföldet. 

A Hidraulikai vizsgálathoz tartozó szimulációs modell
A távvezeték hidraulikai elemzése az ASPEN HYSYS szoftver se-
gítségével készült el. A 2. ábra a vezeték szimulációs modelljét 
ábrázolja. A kompresszorállomás reprezentálása kompresszor-

1. ábra. Blue stream távvezeték fektetési profilja
Forrás: http://members.igu.org/html/wgc2003/WGC_pdf-

files/10636_1046739948_7644_1.pdf
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egységekkel és a hozzájuk tartozó hűtőegységekkel történt. Mivel 
meglehetősen magas nyomásra kell komprimálni a földgázt, több 
lépcsős nyomásnövelésre van szükség. A hűtőegységekre azért 
van szükség, mert a komprimálás során a gáz hőmérséklete is nö-
vekszik, amelyet egy adott értékre minden esetben vissza kell hűte-
ni. A számítások során szállítási kapacitásként a szakirodalmakban 
is megnevezett (fizikai normálállapoton vett) évenkénti 16 milliárd 
m3 lett alapul véve. 

A betáplálandó gázáram nyomása 50 bar, hőmérséklete 10 °C. 
A földgáz komprimálása két lépcsőben történik 250 barra, közben 
ezzel párhuzamosan zajlik a gáz hűtése a beépített hűtőegységek-
kel 60 °C-ra.

Mind a két távvezeték 10 000 méter hosszúságú vezeték sza-
kaszokra van felbontva, ezáltal részleteiben lehet szimulálni a fek-
tetési mélység profilból adódó nyomásváltozásokat. A szoftverben 
minden vezetékszakaszra külön meg lehet adni a vezeték anyagát, 
átmérőjét, érdességét, falvastagságát, és a szigetelés részleteit is. 
Jelen esetben az összes csőszakasz átmérője és érdessége azo-
nos értékű. Be lehet állítani, hogy a vezeték milyen környezetben 
van (Levegő, Föld, Víz), továbbá meghatározható az adott kör-
nyezet hőmérséklete is. Jelen esetben adott a tengeri környezet, 
amelyhez körülbelül 5 °C-os hőmérséklet társul.

Az elemzés során 2 eset vizsgálata történt meg:
• a vezeték nem rendelkezik szigeteléssel;
• a vezeték a tengeri távvezetékekre jellemző kb. 5 cm vastag, 

valamint 5 W/m2K hőátbocsátású szigetelés van. [5][6]

Számítási eredmények szigeteletlen távvezeték 
esetében
Szigeteletlen távvezeték esetében az áramló nagy nyomású föld-
gáz hőmérséklete gyakorlatilag alkalmazkodik a szállítási környe-
zet hőmérsékletéhez. Ez ebben a helyzetben azt jelenti, hogy mivel 

a vezeték gyorsan eléri a tenger feneket, a gáz hőmérséklete is 
gyorsan fog csökkenni, végül felveszi az adott mélységhez tarto-
zó környezeti hőmérsékletet. A tengerek fagyási hőmérsékletét az 
adott víz sótartalma határozza meg. A szakirodalom szerint átlagos 
sótartalom mellett ez a hőmérséklet körülbelül -2 °C. Mivel ebben az 
esetben rendkívül nagy tenger alatti mélységgel kell hosszútávon 
számolni, a modell során a környezeti hőmérsékletként 5 °C lett 
betáplálva.

A 3. ábrán a már felvázolt alap adatok, valamint az ezekből 
számított kulcs paraméterek láthatóak, szigeteletlen vezetéket fel-
tételezve. A szerző a számított adatokat grafikusan is ábrázolta a 
könnyebb összehasonlítás céljából.

A 4. ábrán látható a vezeték nyomásváltozási profilja. Fontos le-
szögezni, hogy a Blue Stream vezeték rendszer esetében két da-
rab vezeték végzi a földgáz szállítását, azonban mivel a 2 vezeték 
nagyon hasonló mind felépítésben mind pedig betáplált paraméte-

4. ábra. Blue stream vezeték nyomásváltozása 

2. ábra. Blue Stream távvezeték szimulációs modellje

3. ábra. Betáplált és számított paraméterek
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rek tekintetében, az eredmények prezentálása során csak a „West 
Route” vezetékszakasz adatai kerülnek bemutatásra. Jelenesetben 
az indító nyomás adott (250 bar), tehát a szoftver a végnyomást 
fogja kiszámolni a betáplált paraméterek függvényében. A számítá-
sok során szerepe van a vezeték hosszának, ezen belül az egymást 
követő vezetékszakaszok meredekségének, valamint a vezeték át-
mérőjének. Az ábráról leolvasható, hogy 250 bar betáplálási nyo-
más esetén előszőr emelkedni fog a nyomás, ahogy süllyed a veze-
ték (gazoztatikus felhajtóerő), majd egy lassabb nyomáscsökkenés 
figyelhető meg egészen addig, amíg a vezeték fektetési mélysége 
csökkenni kezd, itt már intenzívebb a nyomáscsökkenés. Összes-
ségében elmondható, hogy szigeteletlen vezeték esetében körülbe-
lül 70 bar nyomásveszteség következett be.
 

Az 5. ábrán látható, hogy abban az esetben, ha szigeteletlen veze-
téket feltételezünk, az áramlási hőmérséklet néhány kilométer után 
lecsökken a tenger víz hőmérsékletére. Ez a hőmérséklet érték a 
vezeték további szakaszán gyakorlatilag változatlan marad.
 

A 6. ábrán az áramlási sebesség változása figyelhető meg. A táv-
vezeték első szakaszában csökkenés történik, majd egészen a ve-
zeték kétharmadáig nem következik be nagyobb változás. Ennek a 
jelenségnek az az oka, hogy az áramlás során bekövetkező súrló-
dási nyomásveszteség, valamint a mélység okozta gazosztatikus 
nyomás gyakorlatilag kiegyenlíti egymást. A vezeték második sza-
kaszában viszont az áramlási sebesség növekedése figyelhető 
meg, mivel a fektetési mélység folyamatosan csökkent, ezáltal a 
gazosztatikus nyomás is.

Szigetelt vezeték vizsgálata
A mélytengeri távvezetékek technológiai vizsgálata során az előző-
ekben feltételezett szigetelés mellőzése, mint opció csak elmélet-
ben állja meg a helyét. Napjainkban ezek a víz alatti vezetékek már 
gyárilag el vannak látva több rétegből álló szigeteléssel. A modellal-
kotás során ezt a szigetelést a feltűntetett szakirodalmakból átvett 
5 W/m2K hőátbocsátási tényezővel lett figyelembe véve. Ebben az 
esetben is ugyanazon paraméterek viselkedése került tanulmányo-
zásra.

A 8. ábrán hasonló viselkedésű görbe figyelhető meg, mint a szi-
geteletlen vezetéket feltételező esetben. A kezdő nyomás jelen 
esetben is 250 bar, mely a vezeték első szakaszában emelkedni 
fog, ahogy süllyed a vezeték, majd egy lassabb nyomáscsökkenés 
figyelhető meg egészen addig, amíg a vezeték fektetési mélysége 
csökkenni kezd. Ekkor már egy intenzívebb nyomáscsökkenés fi-
gyelhető meg. Azonban, míg a szigeteletlen vezeték esetében kö-
rülbelül 70 bar nyomásveszteség következett be, addig a szigetelt 
vezeték esetében ez az érték nem haladja meg a 40 bart. Tehát 
elmondható, hogy a vezetékhez rendelt szigetelés redukálja a nyo-
máscsökkenés intenzitását.

5. ábra. Blue stream távvezeték  hőmérsékletváltozása  

6. ábra. Blue stream távvezeték áramlási sebesség változása  

8. ábra. Blue stream távvezeték nyomásváltozása   

7. ábra. Betáplált és számított paraméterek (szigetelt vezeték esetében)
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A 9. ábrán megfigyelhető, hogy szigetelt vezetéket feltételezve az 
áramlási hőmérséklet egy idő után lecsökken a tenger víz hőmér-
sékletére, mely vezeték további szakaszán gyakorlatilag változatlan 
marad. Azonban míg a szigeteletlen vezeték esetén szinte azonnal 
bekövetkezik ez a nagyfokú csökkenés, a szigetelt vezeték esetén 
az áramlási hőmérséklet csak 20 kilométer távolság után veszi fel a 
tenger víz hőmérsékletét.

A 10. ábráról leolvasható, hogy a szigeteléssel rendelkező vezeték 
esetében, az áramlási sebesség a vezeték első pár kilométere so-
rán csökken, majd ezt követően körülbelül 300 kilométeren keresz-
tül nem történik nagymértékű változás. A vezeték végső szakaszá-
ban kismértékű növekedés tapasztalható.

Konklúzió
A szerző a Blue Stream (Kék Áramlat) mélytengeri távvezeték hid-
raulikai vizsgálatát mutatta be különböző feltételek esetén. Az el-
végzett hidraulikai vizsgálat célja az volt, hogy részletes képet adjon 
egy tengeri vezeték, valamint a benne áramló gáz paramétereivel, 
és azok megváltozásával kapcsolatban. Ehhez a vizsgálathoz az 
Aspen Hysys szimulációs szoftver állt rendelkezésre.

Az elvégzett számítások eredményeképpen a következő észre-
vételek tehetők:

• A 4. és 8. ábrákból látható volt a változó fektetési mélység 
hatására bekövetkező gazosztatikus nyomásváltozás a ve-
zeték hossza mentén.  A vezetékhez rendelt szigetelés által 
kisebb mértékű volt a nyomás csökkenés.

• A 6. és 10. ábrából kiderült, hogy a távvezeték középső, na-
gyobb hányadán az áramlási sebesség csak szűk határok 
között változott.

• Az áramló gáz hőmérsékletét a feltételezett szigetelés abban 
befolyásolta, hogy a gáz később érte el a tenger víz hőmér-
sékletét, mint szigeteletlen esetben.

• Az áramlás során ezen típusú vezeték első szakaszában 
a nyomás csak kis mértékben változott, ami annak az oka, 
hogy a súrlódási nyomásveszteség és a gazoztatikus nyo-
más gyakorlatilag kiegyenlítette egymást.

• A szoftverben végzett számításokból világossá vált, hogy a 
mélytengeri vezetékek esetében, pont a nagy mélység miatt 
a gazoztatikus nyomásnak jelentős hatása volt, azonban ez 
a fektetési mélység csökkenésével minimálisra csökkent. 

Összeségében megállapítható, hogy a vizsgálatok rávilágítot-
tak azokra a különbségekre, amelyek a szigetelt- és szigeteletlen 
mélytengeri vezetékek működésében megjelenhetnek. Ezen kívül 
elmondható, hogy a végrehajtott elemzés segítséget nyújthat a 
vezetékek üzemviszonyainak és az azokat befolyásoló különböző 
hatások közötti összefüggések megértésében.
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T U D O M Á N Y

A hidegenergia elosztóhálózat felmelegedésének vizsgálata 
exergetikai szempontból

        L. Szabó Gábor      
tanársegéd, l.szabo.gabor@eng.unideb.hu

Napjainkban használt épületek (különösen az új építésűek) 
energiamérlegében egyre nagyobb részarányú a hűtési rend-
szer. Emiatt fontos ezen rendszerek racionális üzemeltetésé-
hez nem csak a hűtési energia-igényeiket vizsgálni, hanem 
ennek minőségét, vagyis exergia-tartalmát is. A közvetett hű-
tési rendszereket, három nagy részre lehet felosztani, úgymint 
hőenergialevonók, hűtőgép és az őket összekötő elosztó háló-
zat. Jelen cikk utóbbival foglalkozik. Vizsgáltam, hogy hogyan 
alakul az eltérő környezetben vezetett hűtési elosztóhálózat-
ban a hűtővíz által létrehozható hidegenergiaáram exergia-
tartalma. Figyelembe vettem a csövek átmérőjét és hosszát, 
a környezeti és hűtött víz hőmérsékletét, valamint a használt 
párazáró csőszigetelés vastagságát.
Kulcsszavak: exergia-tartalom, hűtővíz, elosztóhálózat

*
This article examines the cold thermal energy distribution 
system. This sub-system is located between the refrigerator 
and the cold energy output. I investigated the exergy content 
of the cold thermal energy in the cooling distribution system 
installed in different environments. I took into account the pipe 
diameters, pipe lengths, environment temperature, chilled wa-
ter temperature and pipe insulation thickness. 
Keywords: exergy, cold thermal energy, distribution system

* * *

Napjainkban az energiatudatosság az épületek építésénél és 
üzemeltetésénél is kezd teret hódítani [1-3]. Ennek keretében 
hőszigetelik az épületeket [4-5], és fokozott légzárású nyílászárókat 
építenek be [6-7]. Ennek következtében pedig csökken az épületek 
hőszükséglete és a fűtési határhőmérséklete [8-9] és így lehetőség 
van kisebb energiafelhasználású fűtési rendszert használni az épü-
letben [10-11]. Ezáltal csökken az épület energiafelhasználásában 
a részaránya. 

Ennek köszönhetően és a növekvő komfort-elvárások miatt, a 
nyári hőterhelést elvezető hűtési rendszerek részaránya viszont nö-
vekszik az épületek energiamérlegében. Emiatt időszerű foglalkoz-
ni velük. Egy helyiségben a hőt elvonó megoldások és a közvetítő 
közeg hűtőgépben történő visszahűtése egy alaposan kutatott téma 
[12]. Viszont a két részegység közötti, összekötő csőhálózattal ke-
vésbé szoktunk foglalkozni. A helyiség hőterhelést elvonó berende-
zéseit és a hűtőgépet összekötő csőhálózatot hidegenergia elosz-
tóhálózatnak nevezzük. 

Ebben a hálózatban változatos átmérőjű és hosszúságú cső-
szakaszokat találunk, melyeket eltérő környezetben vezethetünk. 
Ezen hálózaton való áthaladást minőségi, azaz exergetikai szem-
pontból vizsgálom, úgy, hogy azt nézem, mekkora a belépő hűtővíz 
által létrehozható hidegenergiaáram mennyiségének és minősé-
gének romlása eltérő (fogyasztónál) tervezett hűtővíz hőmérsék-
leteknél. (A rendszert beszabályozottnak tekintem, így a beszabá-
lyozatlanságból származó veszteségeket elhanyagolhatom [13].)  

A fűtési rendszereknél a hőmérséklet csökkenés akár jelentős is 
lehet a csőszigetelések hiányában, de hűtésnél is fontos tisztában 
lenni ennek mértékével. [2, 14-15]. 

Ennek nagyságára kevés adatot találni, de a meglévő források 
ezt 1%-ra teszik, a csőátmérőtől, a környezettől és a szigetelés mér-
tékétől függetlenül. Ezt az adatot előfeltevésként kezelve vizsgálom 
meg, hogy hogyan alakul ez az érték, ha az említett jellemzőket is 
figyelembe vesszem. [15-17]

Elméleti összefoglaló
A hűtési rendszerek energialeadói és a hűtőgép közötti részét el-
osztó hálózatnak nevezzük. A közvetett hűtési rendszerek egysze-
rűsített felépítését az 1. ábra mutatja be. 
 

A „TK,1” léghőmérsékletű térben felállított hűtési energialeadóba 
„Tvíz” hőmérsékletű hűtővíz lép be. Ezzel a vízzel legfeljebb „Qki” 
hőenergiaáramot tudunk elvonni. Ennek pedig az exergia tartalma 
„Exki”. Ahhoz, hogy ezt létre tudjuk hozni, a „TK,2” léghőmérsékletű 
térben felállított hűtőgépből az elosztóhálózatba „Tvíz,0” hőmérsék-
letű közegnek kell belépnie. Ez a közeg „TK,2” hőmérsékletű környe-
zetben „Qbe” hőenergiaáram elvonást tud megvalósítani, melynek 
az exergia tartalma „Exbe”.

A hűtésre használt hálózatot lehetőségek szerint úgy igyek-
szünk kialakítani, hogy könnyen hozzáférhető és szerelhető legyen. 
Egy ilyen szabadon szerelt, vagy utólag elburkolt csővezeték elvi 
felépítése látható az 2. ábrán. 

1. ábra. Az elosztó hálózat két végpontjának hőmérséklet, 
hidegenergia és exergia viszonyai 

2. ábra. Egy szigetelt csőnél a matematikai modellben 
használt jelölések értelmezése 
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Az ábrán a „d” és a „D” a vizsgált cső belső és külső átmérője, 
míg a szigetelt cső teljes átmérője „Dsz”. A „δcső” és a „δszig” a cső, 
illetve a szigetelés vastagsága. Mindegyik érték [m]-ben értendő.  
A „λcső” és a „λszig” a cső, illetve a szigetelés hővezetési tényezője 
[W/m∙K]-ben.

Ezen a ponton definiálnám a hidegenergiát. Egy elosztóháló-
zaton keresztül fűtési állapotban a rendszerrel hőenergiát juttatunk 
a helyiségbe, melynek következtében a fűtőközeg hőmérséklete 
csökken. A folyamat a rendszer szempontjából negatív, a helyiség 
szempontjából pozitív. Hűtési állapotban ezzel szemben a rend-
szerrel hőenergiát vonunk el a helyiségből, mely miatt a hűtőközeg 
hőmérséklete nő. Vagyis a folyamat ellentétes értelmű a fűtéssel (3. 
ábra). A folyamat könnyebb tárgyalása végett jelen cikk vonatkozá-
sában használom a „hidegenergia” fogalmát. Ez azonos nagyságú, 
ellentétes előjelű a hűtési hőelvonással. 
 

Így egy olyan mennyiséget nyerünk, melynek segítségével a hűtési 
folyamatokat is a nem negatív tartományban tudjuk tárgyalni. Ennek 
ismeretében meg tudjuk határozni az elosztó hálózatba belépő, és 
az onnan távozó hidegenergiaáram mennyiségét: [18-19]:

                  (1)
  
                 (2)

Ahol a „c∙m” a hűtővíz vízértékárama, [W/K]-ben.
Az elosztóhálózatban bekövetkező energiaváltozás a kettő különb-
sége:
       
                 (3)

A megváltozás két részből tevődik össze. Egyrészt a környezet 
megváltozásából származó energiaáram-változás („TK,2” léghőmér-
sékletű térből „TK,1” léghőmérsékletű térbe jutunk), másrészt a fel-
melegedésből származó tag. Ez utóbbi az energiaáram mennyiségi 
vesztesége. Meghatározása [18-19]:

                  (4)

Ahol „L” a cső hossza [m]-ben. Az „Rc” a csőben áramló közeg és a 
helyiség levegő közötti hőátbocsátási ellenállás [mK/W]-ban. Meg-
határozása [18-19]:

                  (5)

Ahol „αe” és „αi” a cső külső és belső oldalán a hőátadási tényezője 
[W/m2K]-ben.

A mennyiségi veszteség ismeretében, a (3)-es és a (4)-es össze-
függést felhasználva, meghatározható az elosztó hálózatba belépő 
hűtővíz szükséges hőmérséklete, hogy a fogyasztónál a tervezett 
vízhőmérsékletet kapjuk:

                  (6)

Az elosztóhálózat mennyiségi hatékonyságát az onnan kilépő, illet-
ve oda belépő hidegenergiaáram aránya:

                   (7)

Az elosztóhálózat mennyiségi szempontból ideálisnak tekinthető, 
ha nincs vesztesége. Ekkor a hűtővíz hőmérséklete nem változik. 
Így a mennyiségi hatékonyság legnagyobb értéke: 

                  (8)

A hidegenergiaáramot nem csak mennyisége, hanem a minősége is 
jellemzi. A minőségi jellemzésére az energia exergia-tartalma szol-
gál. Az exergia nem más, mint az energia más formába átalakítható 
része. Így két azonos nagyságú, de eltérő exergia-tartalmú energia 
közül a nagyobb exergia-tartalmú tekinthető értékesebbnek. Ezáltal 
az exergia alkalmas az energia minőségének jellemzésére Értéké-
nek meghatározása a Carnot-hatásfokkal történik. Az elosztó háló-
zatba való be, illetve kilépésnél, „TX” referencia hőmérséklet mellet, 
az értéke [20-22]:

                  (9)

                
               (10)

Az elosztó hálózat exergetikai hatékonysága az elosztóhálózatból 
kilépő és az oda belépő hidegenergia exergia-tartalmának aránya:

                (11)

Ha az elosztó hálózaton való áthaladás hidegenergiaveszteség 
mentes, akkor exergetikai hatásfokának maximumát kapjuk:

               (12)

A (8)-as és a (12)-es összefüggés értéke megegyezik, vagyis az 
ideális energetikai és exergetikai hatásfok egyenlő. A hűtőgép felál-
lítási helyén a léghőmérséklet („Tk,2”) legkisebb értéke legfeljebb a 
hűtött helyiségek léghőmérséklete („Tk,1”) lehet. Így a két hatásfok, 
csak akkor érheti el a 100%-ot, ha hűtőgépet is egy hűtött helyiség-
ben állítjuk fel.

A vizsgálati körülmények
A vizsgálatok során a csövekben az áramlási sebesség egysége-
sen 0,5m/s, a referencia és a hűtött helyiség léghőmérséklete is  
26 °C. A számításokat 50m hosszú műanyagcsöveknél végeztem 

3. ábra. Fűtési, illetve hűtési rendszernél lejátszódó 
jelenségek vázlata 
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el, melynek hővezetési tényezője 0,45 W/mK, erre került a párazáró 
hőszigetelés (λszig = 0,036W/mK). A cső külső és belső oldali hőát-
adási tényezője változik az eltérő hőmérsékleteknél és átmérőknél, 
így mindegyik esetben külön határoztam meg. Az elosztó hálózat-
ban nincs elágazás. A szigetelt cső külső felszínének hőmérséklete 
magasabb, mint a levegő harmatponti hőmérséklete. A vizsgált va-
riációkat az 1. táblázat foglalja össze.

A vizsgált paramétereknél törekedtem úgy megállapítani a variáci-
ókat, hogy a lehető legjobban lefedje a szóba jöhető állapotokat.  
A fogyasztói rendszerben DN15-nél kisebb és a DN40-nél nagyobb 
átmérőjű cső elvétve fordul elő. A 19 mm az egyik legnagyobb pá-
razáró hőszigetelés vastagság, a 11 mm pedig az egyik legkisebb.  
A 7 és a 16 °C a leggyakoribb előremenő hűtővíz hőmérsékletek 
közé tartoznak. A hűtőgép felállítási helyén a környezeti hőmérsék-
let értékek választásának okai összetettebbek, a 2. táblázatban fog-
laltam össze [23-24].

Eredmények
Ilyen feltételek mellett az elosztóhálózatba lépő hűtővíz szükséges 
hőmérséklete a 3. táblázatban foglaltak szerint alakul.

A vizsgált esetekben be-, illetve kilépéskor a hidegenergiaáram 
mennyisége 7, illetve 16 °C-os rendszerben a 4. ábra (a) részén lát-
ható. Míg az energiaáram exergia-tartalma ugyanezen esetekben a 
4.ábra (b) részén látható.

Az elosztó hálózat energetikai hatásfoka, az eltérő csőátmérők-
nél és az ideális esetben az 5. ábra szerint alakul. 

Az exergetikai hatásfokok pedig a 6. ábra szerint alakulnak elté-
rő hűtővíz hőmérséklet és szigetelés vastagság esetén, különböző 
csőátmérők mellett.

Változtatott paraméter A vizsgálatban felvett értékei

Csőátmérő, [mm] DN15 DN20 DN25 DN32 DN40

Szigetelés vastagság („δszig”) [mm] 11 19

Környezeti hőmérséklet („tk,2”) [°C] 26 30 35 50

Hűtővíz hőmérséklete („tvíz”) [°C] 7 16

1. táblázat. A vizsgált paraméterek

2. táblázat. A választott környezeti hőmérsékletek

Környezeti 
hőmérséklet Választás oka

26 °C
Hűtött helyiség jellemző léghőmérséklete
Méretezési nyári léghőmérséklet a visszavont MSZ 
04-140-2-1991 szerint

30 °C

A hűtetlen helyiség léghőmérséklete az MSZ 24140-
2015 szerint
Extrém hőségnapon legalább egy órai 
átlaghőmérséklet ekkora

35 °C Extrém forrónapon legalább egy órai 
átlaghőmérséklet ekkora

50°C A hűtetlen padlástér léghőmérséklete az MSZ 
24140-2015 szerint

Átmérő,
[mm]

(↓)

tk,2, [°C] (→) 26 30 35 50
δszig, [mm] (→)

tvíz, [°C] (↓) 11 19 11 19 11 19 11 19

DN15
7 6,5 6,6 6,4 6,6 6,3 6,4 5,9 6,1

16 15,8 15,8 15,7 15,7 15,5 15,6 15,1 15,3

DN20
7 6,7 6,7 6,6 6,7 6,5 6,6 6,2 6,4

16 15,8 15,9 15,8 15,8 15,7 15,7 15,4 15,5

DN25
7 6,8 6,8 6,7 6,8 6,6 6,7 6,4 6,6

16 15,9 15,9 15,8 15,9 15,8 15,8 15,6 15,7

DN32
7 6,8 6,9 6,8 6,8 6,7 6,8 6,6 6,7

16 15,9 15,9 15,9 15,9 15,8 15,9 15,7 15,7

DN40
7 6,9 6,9 6,8 6,9 6,8 6,8 6,7 6,8

16 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,8 15,8

3. táblázat. Az elosztó hálózatba lépő („Tvíz,0”) hűtővíz szükséges hőmérséklete, [°C]-ban

(a)

(b)

4. ábra. A hűtővíz elosztóhálózatba való be- és kilépéskor a (a) 
hidegenergiaáram, (b) hidegenergiaáram exergia tartalmának 

mennyisége
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5. ábra. Az energetikai hatásfok alakulása (a) 7 °C hűtővíz, és 11 mm szigetelés vastagság, (b) 7 °C hűtővíz, és 19 mm szigetelés 
vastagság, (c) 16°C hűtővíz, és 11 mm szigetelés vastagság, (d) 16°C hűtővíz, és 19 mm szigetelés vastagság esetén

6 ábra. Az exergetikai hatásfok alakulása (a) 7 °C hűtővíz, és 11 mm szigetelés vastagság, (b) 7 °C hűtővíz, és 19 mm szigetelés 
vastagság, (c) 16 °C hűtővíz, és 11 mm szigetelés vastagság, (d) 16 °C hűtővíz, és 19 mm szigetelés vastagság esetén

(a) (b)

(c) (d)

(a) (b)

(c) (d)
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Kiértékelés
A 4. táblázatban azt láthatjuk, hogy mennyivel csökkent az elosztó 
hálózatba való belépéshez képest kilépéskor az exergia-tartalom 
aránya a hidegenergiaáramban.

A táblázatból látható, hogy az elosztó hálózaton való áthala-
dáskor mindig csökken az exergia részaránya az energiaáram-
ban. A növekvő csőátmérő és csökkenő környezeti hőmérsékletek 
esetén a részarány csökkenése egyre kisebb. A vizsgált esetek-
ben a csökkenés nem éri el a 0,5%-ot sem (0,42% a legnagyobb), 
és ez is elég szélsőséges esetben (minimális szigetelés, a legki-
sebb csőátmérő, és legnagyobb környezeti hőmérséklet). A hűtött 
épületen belül 26-30-os léghőmérséklet a legvalószínűbb, és a 

DN20-DN32 közötti elosztó hálózati csővastagság. Ebben a tar-
tományban az exergia-tartalom részarányának csökkenése legfel-
jebb 0,16%.

A (8)-as és a (12)-es egyenlettel felírt ideális állapot energetikai 
és exergetikai hatásfoka megegyezik, és nem függ az elosztóháló-
zat csőátmérőitől és csőszigetelésének vastagságától. Ha a valós 
esetek energetikai és exergetikai hatásfokát ehhez viszonyítjuk, ér-
dekes eredményeket kapunk. A 7. ábrán azt láthatjuk, hogy az 50 m 
hosszú elosztó csövön a felmelegedés hatására mennyit csökken 
az energetikai hatásfok az ideálishoz, eltérő csőátmérők esetén. 

A négy ábrából látható, hogy minél nagyobb az elosztóhálózat 
környezetében a hőmérséklet, valamint minél nagyobbak a cső-

Átmérő,
[mm]

(↓)

tk,2, [°C] (→) 26 30 35 50
δszig, [mm] (→)

tvíz, [°C] (↓) 11 19 11 19 11 19 11 19

DN15
7 0,18 0,14 0,22 0,17 0,27 0,21 0,42 0,33

16 0,08 0,07 0,12 0,10 0,16 0,13 0,31 0,24

DN20
7 0,13 0,10 0,16 0,12 0,19 0,15 0,30 0,24

16 0,06 0,05 0,09 0,07 0,12 0,09 0,22 0,17

DN25
7 0,09 0,07 0,11 0,09 0,14 0,11 0,22 0,17

16 0,04 0,03 0,06 0,05 0,08 0,07 0,16 0,12

DN32
7 0,07 0,05 0,08 0,06 0,10 0,08 0,16 0,12

16 0,03 0,02 0,04 0,04 0,06 0,05 0,12 0,09

DN40
7 0,05 0,04 0,06 0,05 0,08 0,06 0,12 0,09

16 0,02 0,02 0,03 0,03 0,05 0,04 0,09 0,07

4. táblázat. Az elosztó hálózatba lépő és onnan távozó energiaáramban az exergia-tartalom részarányának különbsége, [%]-ban

7. ábra. Az energetikai hatásfok csökkenése az ideálishoz képest (a) 7 °C hűtővíz, és 11 mm szigetelés vastagság, (b) 7 °C hűtővíz, és  
19 mm szigetelés vastagság, (c) 16 °C hűtővíz, és 11 mm szigetelés vastagság, (d) 16 °C hűtővíz, és 19 mm szigetelés vastagság esetén

(a)

(c)

(b)

(d)
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átmérők és a szigetelés vastagságok, annál jobban közelítjük az 
ideális hatásfokot. A vizsgált esetekben legfeljebb 2,36%-ban és 
legalább 0,16%-ban térünk el, átlagosan pedig 0,85%-kal. 

A 8. ábrán pedig az exergetikai hatásfok csökkenését látjuk az 
ideálishoz képest, eltérő csőátmérőknél a felmelegedéshez miatt.

Az ábrákból látható, hogy az exergetikai hatásfokok eltérése az 
ideálistól hasonlóan változik, mint az energetikai hatásfokok. Az elté-
rés nagysága viszont nagyobb mértékű. A legnagyobb eltérés 4,82%, 
legkisebb pedig 0,72%-ban. Az átlagos különbség pedig 2,13%.

Összefoglalás
A cikkben elemeztem a műanyagcsövekből kialakított hűtési elosz-
tóhálózatban, a szállított hűtővíz által − eltérő hőmérsékletű kör-
nyezetben – biztosítható hidegenergia exergia-tartalmának csökke-
nését. Az előfeltevés a szakirodalmi áttekintés után az volt, hogy 
ennek mértéke nagyságrendileg 1%.

A számítások során ezen érték 40%-át is csak rendkívül szél-
sőséges esetben sikerült elérni. Ehhez 50 méter hosszú, DN15-ös 
csőátmérőjű elosztó hálózat 50 °C-os környezetben történő veze-
tése szükséges. Ennek elfordulási valószínűsége kicsi. Egy hű-
tött épületben a hűtöttvíz vezetékének a környezeti hőmérséklete  
26-30 °C. A használt csőátmérők pedig DN20-40 között változnak. 
Ha cső hossza 50 m, akkor sem fog 0,16% fölé emelkedni a hűtött 
víz által biztosítható hidegenergia exergia-tartalmának csökkenése. 

Ehhez természetesen a csövek szigetelése szükséges. A fűtési 
elosztóhálózatokban még mindig sokan opciónak tekintik a csövek 
szigetelését, addig hűtésnél ez a probléma nem áll fenn. Ennek 
oka, hogy szigetelés nélküli csőben, a hűtöttvíz nem csak felme-
legszik, hanem a külső felületén a levegő nedvessége kicsapódik, 

mely károsítja a cső közvetlen környezetét is. Így hűtésnél (sze-
rencsére már) nem kell olyan esetet feltételeznünk, hogy a hűtővíz 
elosztóhálózatot nem szigetelik, így csak annak mértéke a kérdés. 

A cikkben bemutatott számítások alapján, hűtővíz elosztóhálóza-
tok által szállított hidegenergia exergia-tartalmának csökkenése elha-
nyagolható, 0,15%-nál is kisebb lesz, azaz már-már kimutathatatlan. 

A cikkben továbbá vizsgáltam az elosztóhálózat energetikai és 
exergetikai hatékonyságát. Azt tapasztaltam, hogy minél kisebb az 
elosztóhálózat környezete, és a hűtővíz közötti hőmérsékletkülönb-
ség, továbbá minél nagyobb a szigetelés vastagság, és a csövek 
átmérője, annál nagyobb a két hatásfok. Továbbá kimutattam, hogy 
az ideális energetikai hatásfok átlagosan 0,85%-kal, míg az ideális 
exergetikai hatásfok 2,16%-kal több, mint a valós hatásfokok. Ha 
csak a 26-30 °C-os környezetben, és DN20-40 csövek vizsgáljuk, 
akkor az ideális energetikai hatásfok 1,01%-kal, míg az exergetikai 
2,19%-kal több a valóstól.

Köszönetnyilvánítás
A tanulmány alapjául szolgáló kutatást az Emberei Erőforrások Mi-
nisztériuma által meghirdetett Felsőoktatási Intézményi Kiválósági 
Program támogatta, a Debreceni Egyetem Energetika tématerületi 
programja keretében.
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33. Távhő Vándorgyűlés és Szakmai Továbbképzés
2020. szeptember 15. 

Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Hőszolgáltatási Szak-
osztálya a Somogy Megyei Mérnöki Kamarával közösen 2020. szeptem-
ber 15-én tartotta meg 33. Távhő Vándorgyűlés és Szakmai továbbkép-
zés rendezvényét. 

A „Lépéskényszerben a klímavédelem” mottóval és a Biztonságos 
és hatékony „Zöldülő Távhő” címmel szervezett Vándorgyűlés ‒ kon-
centrálva a szakembereink előtt álló szakmai kihívásokra ‒ foglalkozott 
többek között a klímavédelmi intézkedések hatására indított hőszolgálta-
tást érintő programokkal, a gázbeszerzés aktualitásaival, az energetikai 
szakreferens tevékenységeivel, a kapcsolt energiatermelés távlataival, 
az épületenergetikában alkalmazható alternatív rendszerek alkalmazha-
tóságával, és a megújuló energiaforrások felhasználási lehetőségeivel. 

A digitális konferencia formájában megtartott egy napos rendezvé-
nyen a regisztrált résztvevőknek lehetősége volt az elhangozott előadá-
sokkal kapcsolatos észrevételek, hozzászólások és kérdések feltevésére 
és véleményük megfogalmazására, valamint az on-line válaszok és ki-
egészítések megtételére.

A Vándorgyűlésre jelentkezett 164 fő résztvevő közül 86 fő regisztrált 
a szakmai továbbképzésre is, mivel a Vándorgyűlés programját a Magyar 
Mérnöki Kamara elfogadta éves kötelező szakmai továbbképzésnek. 
A Vándorgyűlésen résztvevők előadásokat hallhattak 

• a Zöld Távhő Program tervezet-ről,
• a „Zöld Távhő Program” és „Hatékony távfűtés” támogatáspoliti-

kai és árszabályozási kihívásairól,
• az Energetikai szakreferens szerepéről,
• a Kapcsolt energiatermelés helyzetéről a változó energiapiaci 

környezetben,
• az Alternatív rendszerek alkalmazhatósági lehetőségének vizsgá-

latáról az épületenergetikában,

• Kaposvár város távhőtermelési célú geotermikus hőforrás-vizs-
gálatairól, 

• a Gázbeszerzés tapasztalatairól, lehetőségeiről és a MEHK hir-
detmény hatásáról,

• a Napkollektor vagy napelem?  kérdéskörről,
• a távmunka időszaki Ivóvíz-higiénia járványhelyzetről, és  
• egy Hőszivattyúval támogatott hőtermelési projekt-tervezetről. 

Az előadók magas színvonalú előadásaikban osztották meg projekt-ter-
veiket, fogalmazták meg véleményüket és osztották meg gyakorlati ta-
pasztalataikat, ezekkel is támogatva a résztvevők szakmai ismereteinek 
bővítését. 

Köszönetet mondunk az előadóknak, a rendezvény támogatóinak, a 
vándorgyűlés előkészítésben és szervezésében résztvevő munkatársa-
inknak, hogy hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.

A pandémia okozta sajátos körülmények között szervezett és lebo-
nyolított egy napos on-line rendezvényünk elérte célját. Sikerült közel vin-
ni és eljuttatni a legfrissebb szakmai információkat az érdeklődő szakem-
berekhez, egyben folytonossá tehettük a Vándorgyűlések hagyományos, 
évenkénti megrendezését.

A személyes találkozások azonban teljes értékben nem pótolhatók 
a virtuális térrel, igény van a személyes találkozásokra a hőszolgálta-
tási szakma keretein belül is, ezért úgy tervezzük, hogy a jövőben „élő 
rendezvényen” cserélhessük ki szakmai tapasztalatainkat, baráti gondo-
latainkat.
Viszontlátásra a 34. Távhő Vándorgyűlésen 2021. szeptemberben!

2020. szeptember 
GERDA ISTVÁN
elnök, Hőszolgáltatási Szakosztály
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K Ö R N Y E Z E T V É D E L E M

Mikrohullámmal előkezelt tejipari szennyvíz anaerob 
lebontásának kinetikai vizsgálata

      Kovács Róbertné      
               tudományos munkatárs, veszelov@mk.u-szeged.hu            
 
             Keszthelyi-Szabó Gábor     Szendrő Péter
               egyetemi tanár      egyetemi tanár

A feldolgozóiparban végrehajtott energetikai innováció 
hozzájárul(hat) a természeti erőforrások megtartásához. Jelen 
tanulmányban azt vizsgáltuk, hogy a mikrohullámú előkezelés 
milyen hatással van a tejipari szennyvíz anaerob lebontására, 
illetve a biogáztermelődés intenzitására. Különböző kinetikai 
modellek felhasználásával tettük összehasonlíthatóvá a külön-
böző beállítási paraméterekkel előkezelt tejipari szennyvízminták 
lebontási sebességét. Eredményeink azt mutatják, hogy a fel-
használt modellek (lineáris, Gauss görbe, másodfokú polinom) 
jól illeszkednek a mérési eredmények pontjaira (R2=0,84–0,97) és 
minden előkezelés növelte a biogáztermelődés intenzitását.

*
Energetic innovation in the manufacturing industry can contrib-
ute to maintain the natural sources. In this study we investigated 
the effect of microwave pretreatment on the anaerobic digestion 
of dairy wastewater and the intensity of biogas production. Us-
ing different kinetic models we compared degradation rate of 
dairy wastewater samples pretreated different setting param-
eters. Our results show that the models used (linear, Gaussian 
curve, quadratic polynomial) fit well to the points of the meas-
ured results (R2= 0,84–0,97) and all pretreatments increased the 
intensity of biogas production. 

* * *

Számos ipari technológia alkalmazása során használnak fel vizet.  
A termékbe nem beépülő víz különböző egyéb anyagokat tartalmaz, 
és szennyvízként távozik a feldolgozási folyamat során. A szeny-
nyezők lehetnek szerves vagy szervetlen anyagok. A szennyvizek 
magas szervesanyag tartalma jelent elsősorban veszélyt környeze-
tünkre. Egyre növekvő mennyisége ellenére azonban a szennyvíz 
megbízható alternatív vízforrásként is felfogható, ha a szennyvízke-
zelés hagyományos „kezelés és ártalmatlanítás” módját az „újrafel-
használás, újrahasznosítás és erőforrás-visszanyerés” gyakorlatra 
módosítjuk. Ebben az értelemben a szennyvíz már nem problémá-
nak tekinthető, amely megoldást igényel, hanem inkább megoldást 
jelent azokra a kihívásokra, amelyet a vízszükséglet, és különösen 
az ivóvízfelhasználás növekvő tendenciája jelent [1]. A szemléletvál-
tás  egyik alternatívájaként a magas szervesanyag tartalmú szenny-
vizek esetén jól alkalmazható az anaerob lebontás, amely költség-
hatékonyabb, mint az aerob lebontás, hiszen ebben az esetben 
elmarad a levegőztető rendszer kiépítésének és az ezzel összefüggő 
energiabefektetéshez kapcsolódó költség, ugyanakkor a kinyerhető 
biogáz és ezáltal az energia mennyisége nagyobb. Ennek megfe-
lelően az úgynevezett körkörös gazdasági modellben, amelyben a 
gazdasági fejlődés egyensúlyban van a természeti erőforrások és a 
környezeti fenntarthatóság védelmével, a szennyvíz széles körben el-
érhető és értékes erőforrást jelenthet.

A biogáz főbb összetevői a metán (50-75%), szén-dioxid (25-50%), 
hidrogén (5-10%), nitrogén (1-2%), illetve nyomokban hidrogén-
szulfidot tartalmaz [2-4]. Az anaerob fermentáció négy lépésben 
zajlik le: hidrolízis, savképződés (acidogenezis), ecetsavképződés 
(acetogenezis), metánképződés (metanogenezis). Ezeket a szek-
venciális szakaszokat különálló mikrobiális populációk hajtják vég-
re, nevezetesen a hidrolitikus, fermentáló, acetogén és metanogén 
baktériumok. Egyik csoport sem képes előállítani biogázt önmagá-
ban, élettevékenységeik egymástól függnek, vagyis egy komplex, 
egymásra épülő rendszert alkotnak [5]. Az első lépésben, a hidro-
lízis során, a nagymolekulájú szerves anyag lebontása történik rö-
videbb szénláncú szerves molekulákká. A savképzés folyamatában 
résztvevő fakultatív és obligát anaerob baktériumok a hidrolizáló 
baktériumok által nem hasznosított aminosavakat, peptideket, 
mono-, és oligoszacharidokat, valamint a nagy szénatomszámú 
zsírsavakat kisebb vegyületekké alakítják. Ekkor jelennek meg a kis 
szénatomszámú szerves savak, úgymint az ecetsav, a propionsav, 
a vajsav, valamint egyéb vegyületek (hidrogén, szén-dioxid, kénhid-
rogén, ammónium-vegyületek, illetve alkoholok). Az ecetsavképző-
dés során, az előző lépésben keletkező karbonsavakat az acetogén 
mikroorganizmusok ecetsavvá, illetve acetáttá (ecetsav sója) és 
hidrogéngázzá alakítják. Az utolsó lépésben a metántermelők kis-
számú és kis molekulasúlyú szubsztrátokat alakítanak át metánná 
és egyéb anyagokká.

Az anaerob lebontás az egyik leghatékonyabb hulladékkezelé-
si eljárás, azonban maga a folyamat lassan megy végbe. Jelen ta-
nulmányban azt vizsgáltuk, hogy azonos retenciós idő és azonos 
körülmények között (mezofil, 35-38 °C) a mikrohullámú előkezelés 
hogyan befolyásolja tejipari szennyvíz esetén a lebontás sebessé-
gét és a kinyerhető biogáz mennyiségét. A folyamat matematikai 
modellezése gyors és költségkímélő vizsgálatokat tesz lehetővé, 
valamint a folyamatvezérlés kifinomult módszereinek alkalma-
zása csak akkor lehetséges, ha rendelkezésre állnak megfelelő 
matematikai modellek a rendszer optimalizálásához. Az anaerob 
lebontási folyamat esetén számos szimulációs modellt alkalmaz-
nak [6-14].

Ezen modellek alkalmazása során minden egyes szubsztrátra 
és baktérium-csoportra szükséges az anyagmérleg felírása és meg-
oldása, amelynek során számos ismeretlen paramétert tartalmazó 
egyenlet keletkezik. Ezért vizsgálataink során egyszerűbb megol-
dásokat alkalmaztunk a lebontási folyamat leírására. Munkánk so-
rán elsősorban az anaerob lebontás kinetikájával foglalkoztunk a 
biogáztermelődés leírásának és értékelésének céljából oly módon, 
hogy a kísérletek során kapott eredményekre lineáris, másodfokú 
polinom, illetve Gauss-féle függvényeket illesztettünk.

Elsődleges célunk a különböző beállítási paraméterek mellett 
kezelt minták anaerob lebontási kinetikájának összehasonlítása.
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Anyag és módszer
A felhasznált tejipari szennyvíz egy szegedi tejfeldolgozó üzemből 
származik, ahol tejipari termékek széles palettáját állítják elő (fel-
dolgozott tej, tejszín, vaj, vajkrém stb.). Az üzemi- és a kommunális 
üzemi létesítmények szennyvize együttesen kezelt, ennek megfele-
lően tartalmazza a berendezések tisztításából és fertőtlenítéséből 
származó vegyületeket is. A felhasznált szennyvíz főbb jellemzőit 
az 1. táblázat tartalmazza.

A szennyvíz kezelése a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Ka-
rán található folytonos anyagtovábbítású kezelőegységen tör-
tént. Az elektromágneses sugárzást a vízhűtéses, 2450 MHz 
frekvencián működő magnetron állítja elő, melynek teljesítmé-
nye, valamint a berendezésen folyamatosan átáramló anyag 
térfogatárama változtatható. Méréseinket 300 W, illetve 700 W 
magnetron-teljesítménybeállításnál, két különböző, beállított térfo-
gatáram mellett végeztük. (6 Lh−1, 25 Lh−1).

A különböző beállításokkal történt besugárzás után a kezelt 
anyag anaerob lebontására került sor. A rothasztás mezofil hőmér-
séklettartományban zajlott, a minták (összesen 100 mL) beoltása 
egy biogázrothasztóból származó anaerob iszappal történt 1:4 
arányban. 

A biogázhozam mérése WTW OxiTop-C 110 PM manometrikus 
elven működő 12 férőhelyes rendszerrel történt. Az egyenként  
250 cm3 hasznos térfogatú, légmentesen zárható, folyamatosan 
kevertetett reaktorokhoz tartozó mérőfejek 2 órás időközönként 
rögzítették a belső nyomás értékét. Az adatgyűjtő egység mérőfe-
jekbe épített infravörös távadó egységből hívta le a mért adatokat. 
A mérőrendszer saját szoftvere segítségével a nyomásdiagramok 
megjeleníthetők, illetve MS Excel formátumba konvertálhatóak. 

A mérőfejek által rögzített nyomásértékekből (pr [Pa]), a minta 
fölött lévő gáztér térfogatának (Vr [m3]) és a fermentációs hőmér-
séklet (Tf [K]) ismeretében számítható ki a keletkező biogáz at-
moszferikus nyomásra és szobahőmérsékletre (Tnorm [K]) normált 
térfogata (Vbg [m3]).

       (1)

A 28 napos retenciós idő alatt keletkezett biogáz mennyiségét az 
alábbi táblázatban foglaltuk össze, illetve egy kezeletlen mintát is vizs-
gáltunk, melynél a keletkezett biogáz mennyisége: 146,26 mL volt.

Amint az a 2. táblázatból az is látható, a mikrohullámú kezelés min-
den esetben kedvezően befolyásolta a biogázkihozatalt.

A kísérleti adatok elemzését a MS Excel Solver bővítményének, 
nemlineáris regressziót alkalmazó megoldási módjának felhaszná-
lásával végeztük.

Biogáz termelődés modellezése
A különböző módon előkezelt tejipari szennyvízből biogáz kelet-
kezésének kinetikai vizsgálatát a kísérleti eredmények különböző 
kinetikai modellekre való illesztésével végeztük. A szimuláció során 
alkalmaztunk lineáris, másodfokú polinom függvényeket, valamint 
Gauss görbéket. 

Az első esetben azt feltételeztük, hogy a biogáztermelődés 
mértéke lineárisan növekszik az eltelt idő függvényében, majd egy 
csúcsértéket elérve, lineárisan csökken az értéke. A biogáz terme-
lődésre alkalmazott lineáris egyenlet a következő:

y = a + b∙t      (2)

ahol y a biogáz termelődés mértéke [mL∙nap−1], t a retenciós idő 
[nap], a és b a lineáris függvény metszéspontjából és meredeksé-
géből nyert állandók. b (meredekség) értéke pozitív a növekvő, és 
negatív a csökkenő ágon.

A Gauss görbe alkalmazásával egy egyenlet alkalmas a növek-
vő és a csökkenő ág közelítésére, feltételezve, hogy a biogáz ter-
melődés mértéke normál eloszlást követ.

       (3)

ahol y a biogáz termelődés mértéke [mL∙nap−1], t a retenciós idő 
[nap], t0 az az idő, amikor maximális volt a biogáztermelődés értéke 
[nap], a [mL∙nap−1], b [nap] konstansok. 

Illetve a MS Excel program segítségével másodfokú polinomot 
illesztettünk a mérési eredmények pontjaira, amely szintén alkal-
mas a növekvő és a csökkenő ág közelítésére.
 

A 3. táblázatban a 2. a.) és b.) ábrán látható illesztett lineáris függ-
vények meredekségei találhatók, amelyek a 2. egyenlet b értékei-
nek felelnek meg a különböző beállítási paraméterekkel előkezelt 
minták esetén. A mikrohullámú besugárzáson átesett szennyvíz-
minták mérési eredményei, illetve az illesztett lineáris egyenesek 
meredeksége azt mutatják, hogy a kezeletlen mintához viszonyítva 
a biogáztermelődés intenzitása minden esetben nőtt.

1. táblázat. A kísérletekhez használt szennyvíz jellemző paraméterei

1. ábra. A kezeletlen és a különböző beállítási paraméterek 
mellett kezelt minták biogázkihozatala

Paraméter
Biológiai 

oxigénigény
[mgL−1]

Kémiai 
oxigénigény

[mgL−1]

Teljes 
szárazanyag 

tartalom
[mgL−1]

Tejipari 
szennyvíz 672,5±54,3 1448,75±112,7 1487,5±144,2
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[W]

Térfogatáram
[Lh−1]

Keletkezett biogáz
[mL]

1 700 25 286,97

2 700 6 323,78

3 300 25 249,96

4 300 6 252,52

2. táblázat. A különböző beállítási paraméterekkel kezelt szennyvíz 
anaerob lebontása során keletkezett biogáz mennyiségek
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a)

b)

2. ábra. Lineáris függvény illesztése a különböző beállítási 
paraméterekkel előkezelt minták esetén 

a) emelkedő, b) csökkenő ág

3. táblázat. Az illesztett lineáris függvények meredeksége a különböző 
beállítási paraméterekkel előkezelt minták esetén az emelkedő és a 
csökkenő ág esetén 

Minta száma
Meredekség (b)

emelkedő ág csökkenő ág
1. minta 1,69 −0,96

2. minta 2,02 −1,07

3. minta 1,58 −0,90

4. minta 1,65 −0,92

kezeletlen 0,88 −0,48

3. ábra. Gauss görbe és másodfokú polinom illesztése 
1. minta esetén

4. ábra. Gauss görbe és másodfokú polinom illesztése 
2. minta esetén

5. ábra. Gauss görbe és másodfokú polinom illesztése 
3. minta esetén

6. ábra. Gauss görbe és másodfokú polinom illesztése 
4. minta esetén

7. ábra. Gauss görbe és másodfokú polinom illesztése 
kezeletlen minta esetén
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A 4. táblázatban az illesztett függvények determinációs együttha-
tói láthatóak a különböző beállítási paraméterek mellett előkezelt 
minták esetén. A csökkenő, illetve növekvő ágakra a lineáris függ-
vény esetén a legjobb az illeszkedés minden mintára. Mivel ez a 
legegyszerűbb modell, ezért célszerű ezt használni, ha megfelel a 
két ág külön kezelése. Azonban, ha szeretnénk egyben modellezni 
az egész folyamatot, akkor a Gauss görbe, illetve a másodfokú po-
linom használata indokolt.

Összefoglalás
A mikrohullámú szennyvíz-előkezelés minden beállítási paramé-
ter-kombináció esetén kedvezően befolyásolta a biogáz-termelő-
dés kinetikáját, valamint növelte a keletkezett biogáz mennyiségét. 
A legnagyobb növekedést a 2. minta esetén (700 W magnetron-
teljesítmény, 6 Lh−1 térfogatáram) tapasztaltuk. Az előkezelés ha-
tékonyságát alátámasztják a mért eredmények esetén alkalmazott 
matematikai modellek is, melyek alkalmazása lehetővé teszi az 
anaerob lebontási folyamat hatékony vizsgálatát, valamint a későb-
biek során hozzájárulhat a szennyvíz-előkezelés és -lebontás rend-
szerének optimalizálásához.
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Modell
R2

1. minta 2. minta 3. minta 4. minta kezeletlen minta
lineáris emelkedő ág 0,97 0,97 0,88 0,96 0,96

lineáris csökkenő ág 0,93 0,96 0,97 0,97 0,92

Gauss görbe 0,88 0,84 0,86 0,89 0,80

másodfokú polinom 0,87 0,84 0,88 0,87 0,84

4. táblázat. Determinációs együttható értékei különböző modellek esetén
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Karbon körforgása a természetben
      Kamarás Béla      
               Kamarás Béla, kamarasbela@gmail.com 

A cikk a természetben lejátszódó karbon körforgást tárgyalja, 
elsősorban azt, hogy mi történik hosszú idő távon az erdők fa 
állományával. Az alapvető megállapítás, hogy akár kivágják, 
akár őserdő formában helyben hagyják, lényegében azonos 
energia és CO2 szabadul fel a fából különböző idő tartam alatt.

*
The article discusses the carbon cycle in nature, in particular 
what happens to the wood stock of forests over a long period 
of time. The basic finding is that whether it is cut out or the 
jungle form is in place, essentially the same energy and CO2 is 
released from the wood over different time. 

* * *

Mielőtt a téma ismertetésére rátérnék, elöljáróban kijelentem:
A klímaváltozást – az üvegházhatású gázokon (ÜHG) kívül – szá-
mos egyéb hatások is befolyásolják.

El kell fogadnunk, hogy a Földünk energiakészlete a Napból 
származik, ennek bemutatására négy példát ismertetek:

• Szélenergia: a nap különböző mértékben melegíti Földün-
ket, a légtér eltérő hőmérséklete eredményeként eltérő a le-
vegő sűrűsége, mely légmozgásokat eredményez. 

• Napenergia: a napenergia közvetlen felhasználása a nap-
erőművekben történik.

• Bioenergia: a fotoszintézis során a napenergia a fákban, 
növényekben kerül letárolásra.

• Vízgőztermelés: a nap az óceánokból, tengerekből, nedves 
felületekről hatalmas mennyiségű vizet párologtat, mely az 
ÜHG közül a legjelentősebb.

Évezredekkel ez előtt a Földünk hőmérséklete jelentősen változott 
(jégkorszakok, mogyoró korszakok). Egyes tudósok ezeket a vál-
tozásokat ezeréves ciklusokban határozták meg. A légtérbe került 
karbont tartalmazó anyagok közül a széndioxid (CO2) és a metán 
(CH4) szerepét ismertetem.

I. Tekintsük át a széndioxid (CO2) és a metán (CH4) és a vízgőz 
(H2O) jellemzőit:1

Bár az üvegház hatású gázok koncentrációja kicsi, ennek ellenére 
környezetvédelemben a szerepük jelentős. A vízgőz jelenti a legje-
lentősebb üvegházhatást , dolgozatomban a vízgőzzel nem foglal-
kozom [1].

1 A ppm (parts per million) megadja a rendszer millió (106) egységében (tehát tö-
meg-, vagy térfogat-, vagy pedig anyagmennyiség-egységében (részecskeszám-
ban, db.) az illető komponens mennyiségét ugyanazon egységben. A definíciónak 
megfelelő használatos mértékegységek: μg/g, mg/kg, g/t; cm³/m³; μmol/mol.

II. A CO2 és a CH4 Globális Melegedési Potenciálja (GWP) jelentő-
sen eltér: GWPCO2 = 1, a GWPCH4- = 23. Ami azt jelenti, hogy 1 kg 
CH4 ÜHG szerepe a CO2-nek 23 szorosa. Az egységes tárgyalás 
érdekében a CO2E (széndioxid egyenérték) fogalmat alkalmazom.

III. A két gáz fajtérfogata és sűrűsége lényegesen eltér egymástól:

A CO2 sűrűsége 2,7‒2,8 szorosa a CH4-nak. Ebből következik, 
hogy a légtér alján a CO2 található, a légtér magasabb rétegében a 
CH4 helyezkedik el. 

A parkerdő élete 
Vegyük példaként Pécs mellett a Mecsekben található parkerdőt, 
mely kellemes környezetet biztosít a lakóinak. Kirándulási lehetősé-
gekre, kellemes időtöltésre ad lehetőséget. A falevelek a nap ener-
giáját felhasználják a fotoszintézishez, a fák alatt a levegő hűvös 
lesz. Jelentősen növeli a városéletterét. Válasszunk egy hosszú 
távot (akár 100 évet) a parkerdő bemutatására. A parkerdő jelleg-
zetessége: az ott lévő fákkal nem gazdálkodnak. fákat nem telepí-
tenek, de nem is vágnak ki. A fiatal cserjék éledeznek, növekednek, 
majd életük végén az ágak, törzsek elkorhadnak. Nézzük meg ezt 
a folyamatot hosszú idő távlatából. A fa a növekedési időszakában 
a levegő széndioxid tartalmát beépíti a levelekbe, fába (fotószinté-
zis), majd a fa elhullását követően a rothadási folyamat (lassú égés) 
során hőt és széndioxidot termel. A fák nyáron a széndioxidot a 
napenergia segítségével építik be szervezetükbe.

A választott időszak alatt ez a folyamat kiegészíti egymást.  
A széndioxid beépítése egy napon és egy éven belül igen változó. 
Éjszaka a napenergia csökkenésével csökken a széndioxid beépí-
tése, télen a fák alszanak, de tavasszal életre kelnek, nyáron élnek 
igazán, de aztán ősszel lehullatják leveleiket, mély álomba szende-
rülnek. Télen, ha kissé felmelegszik az idő (0 °C felett), kisüt a nap, 
a parkerdő talaján elindul a hó elolvadása, megkezdődik a levelek, 
ágak rothadása széndioxid termelődik, hőenergia termelése mellett. 

Hosszú idő alatt kialakul a karbon körforgása. A karbon a fába 
beépül, majd a rothadási folyamat során ismét széndioxidot termel. 
Az erdő faállománya és a karbontartalma nem változik.

Amazonas őserdő sorsa
Dél-Amerikában található az Amazonas Őserdő élettartamát vá-
lasszuk szintén hosszú távra. Ez idő alatta fák rengeteg széndi-
oxidot építenek be szervezetükbe. A trópusi klíma teszi lehetővé, 
hogy hatalmas fák nőnek. A választott időszak alatt folyamato-
san a levelek  lehullanak, letöredeznek a faágak, kidőlnek a fák. 
A földre hulló szerves anyagok bomlásnak indulnak (lassú égés), 
rothadnak, széndioxidot termelnek. Az Amazonas Őserdő életét a 
természet szabályozza. Nem jellemző a fák kivágása, új csemeték 
ültetése. Ebben a természetes folyamatban annyi széndioxid ter-

Megnevezés Üvegház-
hatás %

Változás 100 
év alatt

Élettartam

vízgőz (H2O) 60–70 - 10 nap

széndioxid 
(CO2)

9–26 280–385 ppm1, 
131% 50–200 év

metán (CH4) 4-9 0,715–1,750 
ppm, 245% 8,4–12 év

fajtérfogat, m3/kg sűrűség, kg/m3

CO2 0,506 1,9768

CH4 1,395 0,7168
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melődik, mint amennyit a fák a szervezetükbe beépítenek. Termé-
szetben a karbon körforgás valósul meg. Az erdő faállománya és a 
karbontartalom mennyisége változatlan.

Elterjedt a közéletben, hogy az őserdők a Földünk tüdeje. Ez a 
feltevés hosszú távon nem fogadható el, hiszen annyi széndioxid 
termelődik a fák elhalálozásával, mint amennyit az életképes növé-
nyek beépítenek szervezetükbe. Amennyiben az őserdőt részben 
kivágják, felégetik, jelentős karbon kerül a légtérbe, melynek kihatá-
sáról a Karbon tárolása pontban térek vissza.

Erdők telepítése
Az erdők telepítésének több célja van. Példaként említem, amikor 
a Nagyalföld homokos talajának megkötéséhez akácfát ültettek. Ta-
lán emlékszünk „a talajvédő erdősávokra” aminek feladata a talaj 
megkötésén kívül a szélviharok hatásának gyengítése. Az erdő kel-
lemes klímát teremt. A földművelésre, legelőkre alkalmatlan földön 
telepítenek elsősorban erdőket.

Az elmúlt 10-20 évben, hazánkban jelentősen növekedett az er-
dők területe. Ismereteim szerint ma az erdők faállománya: 230 Mt.

A 230 Mt fatömegre vetítve: 90 Mt karbont raktároz, 46 Mt vizet tar-
talmaz. Mindkettő jelentős szerepet tölt be az ÜHG kibocsátásában, 
amit a jelentős faállomány elraktároz.

A fában tárolt energia: 230 Mt × 14,277 MJ/kg (3,966MWh/t) =  
3 283 000 TJ (918 TWh).

Állatok (emlősök) szerepe
A téma ismertetése előtt tekintsük át a fermentálás folyamatát. Ami-
kor Pécsett a Szennyvíz Telepen tervezték a szennyvíziszap ke-
zelését, a tervezési időszakban szakemberektől kaptunk részletes 
tájékoztatást, majd üzemközben is megtekintettük. A szennyvíz-
iszapot ZÁRT TÉRBEN mikroorganizmusok, enzimek, erjesztőgom-
bák segítségével indítják be a folyamatot. Metánt termelnek, 2×500 
kW teljesítményű gázmotor látja el a telepet energiával. A szenny-
víziszap veszélyes hulladék volt, a fermentálás után már nem.  
A nővények fermentálása is hasonló módon történik.

A növények bomlásának egyik módja: a természetben NYILT 
TÉRBEN széndioxidot termel.

A ZÁRT TÉRBEN – ahol oxigéntől elzárva – bomlásnak indul, 
metánt termel. 

Az állatok (emlősök) a növényt elfogyasztják, szervezetükben 
ZÁRTTÉRBEN elindul a bomlási folyamat (megemésztik az eledelt) 
és ennek eredményeként metánt juttatnak a légtérbe, hasonlóan 
a fermentáláshoz. A növények bomlási folyamata szempontjából 
mindegy, hogy nyitott vagy zárt térben játszódik le a folyamat.

Ebből következik: az állatok (emlősök) nem növelik a CO2-nek a 
légtérbe jutását a táplálkozásuk következtében.

Miként jut többlet karbon a légtérbe?
Induljunk ki a mai állapotból, a légtérben adott mennyiségű karbon 
(széndioxid, metán) van. Ez a mennyiség csak akkor nőhet, ha a 
Föld mélyéből, tengerekből, vagy a világűrből karbon jut a légte-
rünkbe. Vegyünk egy-két példát az előbbire.

A Földből kibányásszák a szenet, elégetik, az energiatermelé-
sen kívül sajnos széndioxidot is termelnek. A vizsgálataim alapján a 
bányára telepített erőmű, 40%-os hatásfok mellett:

0,882 kg CO2E /kWh ÜHG-t termel [1].

A földgáz kitermelése, szállítása során metán kerül a szabadba. 
Oroszországból (5.000 km) a földgáz kitermelése, szállítása során 
jelentős metán (8%) jut a légtérbe. A szállításhoz a földgáz 20%-át 
használják fel. A kedvező energiatermelési hatásfok (50%) mellett 
az egyéb veszteségek figyelembevételével:

0,853 kg CO2E /kWh ÜHG-t termel [1].

Ez a többlet karbon a Föld légterében marad. Az elvégzett vizs-
gálatok alapján a Mecsekben 700 m mélységben a képződött CH4 
90%-a az évmilliók során már a légkörbe került. A szén kitermelé-
sekor a maradék 10% kerül lecsapolásra, illetve a szellőzéssel jut 
a légtérbe [2].

A karbon tárolása
A Föld légterét ellepő karbon tárolása foglalkoztatja a szakembere-
ket. A szén és a földgáz kitermelésével nő a légkör karbon tartalma. 
Továbbiakban három példát ismertetek, mellyel a légtérből kivon-
va tárolható a karbon. (1) Vizsgálatokat végeztek, hogy a kazánok 
füstgázából kivonják a széndioxidot. (2) oxigénnel végzik a tüzelést, 
így a tiszta széndioxidot a Föld mély üregébe táplálva vonják ki a 
légtérből. Ez az eljárás túl költségesnek bizonyult. 

(3) Növelik a Föld erdő állományát, így a karbont az élő erdő 
fáiban tárolják. Az Amazonas Őserdő fáinak kivágása jelentősen 
csökkenti a karbon tárolását. A letarolt területen létesített különböző 
mezőgazdasági növények az őserdő fái által tárolt karbon meny-
nyiségének csupán pár százalékát képesek tárolni. A kitermelt fa 
30%-a épületfa, 70%-a tűzifa. Az épületfa hosszabb ideig alkalmas 
a karbon tárolására. 

A fa élettartama
Az előzőekben vázoltam a fa növekedését, öregedését, elhalását. 
Az erdő élettartamát hosszú időre választottam.

Megállapítható, hogy a fa öregkorában már jelentősen csökken a 
növekedése, a karbonnak a szervezetébe történő beépítése. Az er-
dész szakemberek tudják egyértelműen megállapítani, hogy mikor 
kell a fát kivágni: (a) amikor a fa törzse még jó minőségű épületfát 
jelent vagy (b) amikor a fa energia tartalma (fűtőértéke) még nem 
csökken.

1 t fa elemi összetétele
karbon 393 kg

hidrogén 47 kg

oxigén 341 kg

nitrogén 4 kg

hamu 15 kg

víz 200 kg

összesen 1000 kg

fűtőérték 14,277 MJ/kg
(3,966 MWh/t)

Egyes fák életkora
bükk 80–100 év

tölgy 80–100 év

kőris 80–100 év

lucfenyő 100–120 év

vörösfenyő 500–600 év
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A fa energetikai hasznosítása
A fa eltüzelésével kapcsolatban a következőket kell elfogadni:
amennyiben a fát öregkora ellenére nem vágjuk ki, előbb-utóbb 
kidől, elrohad. A növény szervezetének bomlása során évekig hő-
energiát termel. A karbon tartalma lassú égés során széndioxidot 
juttat a levegőbe. Amennyiben a fát kivágjuk, tüzelőanyagként hasz-
nosítjuk, rövid időn belül elégetjük, a kazán az energiatermeléssel 
együtt széndioxidot is termel. 

Megállapíthatjuk mindkét folyamat során:
• a légteret azonos mennyiségű energia terheli,
• azonos mennyiségű széndioxid kerül a légtérbe.

Ez a folyamat az erdő élete során teljesül:
• a széndioxid beépül a fa szervezetébe, 
• a fa elhalását, eltüzelését követően széndioxid termelődik.

Az energiatermelésre felhasznált fa energiaértéke hasznosul hő- és 
villamos energiatermelés során, az öregfa rothadása esetében a 
keletkezett hőenergia csupán a környezetet melegíti.

A fa energetikai felhasználásával kapcsolatban milyen megnevezé-
seket használjunk?

• Napenergia: valóban a fa energiatartalmát – a széndioxidnak 
a szervezetébe történő beépítéséhez a napenergiát használ-
ja fel, a fa valójában tárolja ezt az energiát.

• Megújuló energia: a fa életciklusát figyelembe véve – a növe-
kedését, elhullását, illetve kivágását – valójában megvalósul 
„A karbon körforgása a természetben”.

• Bioenergia: a fa szervezetében lejátszódó folyamatok a bio-
lógia törvényei alapján történnek. A fában tárolt napenergiát 
nevezzük bioenergiának.

Bioenergia értékelése
A megújuló energiák (nap, szél) termelése és a felhasználás igé-
nye nincs mindig összhangban. A beépített villamos kapacitás éves 
kihasználása mintegy 15%. Ennek feloldására indokolt lenne ezen 
energiának akkumulátorokban történő tárolása, azonban ez a meg-
oldás igen költséges. Az energetikusok foglalkoznak a „szivattyús 
tárolással”, amikor az energia felesleg időszakában magasan el-
helyezett tárolóba szivattyúzzák a vizet, és a felmerülő többlet vil-
lamos energia igényeket a beépített vízturbinák üzemeltetésével 
biztosítják.

A fában tárolt bioenergiát mindig az igényeknek megfelelően 
lehet felhasználni. Hazánkban kisebb teljesítményű erőművekből 
történik a fűtési, hőigények kielégítése. Ezen korszerű erőművek-
ben a „kapcsolt hő és villamos energiatermeléssel” közel 80 % ha-
tásfokkal termelhető a villamos energia. A bioenergia tüzelőanyagra 
korszerű nagyteljesítményű villamos erőmű is létesíthető. Jelentős 
a háztartásokban felhasznált fa tüzelőanyag.

Ezen összehasonlítás alapján kijelenthetjük: a napenergia fel-
használása a bioenergiával sokkal előnyösebb.

Hazánkban a bioenergiából éves szinten mennyi villamos energia 
termelhető?

élőfában tárolt energia   918 TWh
tűzifában tárolt energia (70%)  643 TWh
évente felhasználható energia (80 élettartam) 8,03 TWh
villamos energiatermelés (40% hatásfok) 3,21 TWh

Magyarország éves villamos energia felhasználása: 48,5 TWh 
(2018) Az élőfákkal termelhető villamos energia az éves igény kö-
zel 7%-a.

Egyéb megjegyzések
A tudósok egy csoportja a levegő széndioxid tartalmának növelésé-
vel a mezőgazdasági termelés fokozását remélik. A melegházakba 
széndioxidot juttatnak be. A széndioxid és a metán fajsúlya jelen-
tősen eltér. Ebből következik, hogy. a széndioxid a Föld közelében 
található, míg a metán a légkör magasabb légiójában. Az irodalom 
nem foglalkozik azzal, hogy az ismertetett ppm adatok ezt hogyan 
kezelik. A Földünkön sajnos hatalmas erdőtüzek fordulnak elő. A fa 
által tárolt karbon a légtérbe jut. Hosszú évek telnek el, míg eze-
ken a területeken a fák újra éledeznek, erdő létesül. Ezen időszak 
alatt a légtér karbon tartalma jelentősen megnő. A dolgozatom a 
fák életével, energiatermeléssel és széndioxid kibocsátással fog-
lalkozik. A lágyszárú növények hasonló vizsgálatára nem tértem ki.  
A lágyszárú növények pár éves élettartamát figyelembe véve ha-
sonló megállapítások fogalmazhatók meg.

Felhasznált irodalom
[1]  Üvegház Hatású Gázok (ÜHG) szerepe a klímaváltozásban. 

Energiagazdálkodás 2018. 1-2. 26. old. 
[2]  A növények bomlási folyamata zárt térben 
 Energiagazdálkodás 2019. 4-5. 72. old.

Pályázatot írnak ki elektromos 
rásegítésű kerékpárok vásárlására

Pályázatot írnak ki októberben elektromos rásegítésű kerékpárok 
megvásárlására, a keretösszeg 1 milliárd forint. A pályázatban magán-
személyek kaphatnak támogatást, pedálszenzoros kerékpárok vásár-
lásához maximum 90 ezer forintot, nyomatékszenzoros kerékpárokra 
150 ezer forintot, legfeljebb a jármű árának felét, és mivel elsősorban 
a munkába járást kívánják segíteni, ezért a pályázat benyújtáshoz 
munkaviszonyt igazoló dokumentum csatolása is szükséges lesz.

A keresletet az érdeklődők számára leginkább elérhető, olcsóbb 
márkák felé szeretnék terelni, ezért a támogatott járművek nem kerül-
hetnek többe 900 ezer forintnál, és megadott műszaki-környezetvé-
delmi követelményeknek is meg kell felelniük.

Az elektromos járművek károsanyag- és zajkibocsátása sokkal 
alacsonyabb, mint más járműveké, a közlekedésből származó kör-
nyezetszennyezés visszaszorítása érdekében a kormány célja az 
elektromobilitás elterjesztése.

Az elektromos járművek használatával ki lehet váltani a sok szeny-
nyező anyagot kibocsátó autókat, amelyek jelentősen hozzájárulnak a 
környezetterheléshez. Az év elején elektromos járművek vásárlására 
kiírt 5 milliárd forintos pályázat nagy sikerrel zárult, az ITM a támoga-
tás mértékét meg is emelte mintegy 882 millió forinttal, így az összes 
jelentkezőt támogatni tudták.

A pályázat lebonyolítását az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. végzi 
majd. A beadás egyszerűsítése és gyorsítása érdekében a dokumen-
tumokat kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani. Az elektronikus 
ügyintézéssel a pályázatok feldolgozási időszaka csökken, gyorsabb 
elbírálás és kifizetés várható.

A támogatási program elindítását idén nyáron két civil szervezet, 
a Magyar Kerékpárosklub és a Magyar Kerékpáripari és Kereskedelmi 
Szövetséggel közösen kezdeményezte. Javaslatuk lényege az volt, 
hogy az állam az elektromos autók és robogók mellett elektromos 
rásegítéses kerékpárok, úgynevezett pedelec biciklik vásárlását is 
támogassa. A pedelec típusú kerékpárokon a 25 km/óra sebesség 
eléréséig egy átlagosan 250 W teljesítményű motor segíti a tekerést. 
A rásegítés nem helyettesíti a pedálok tekerését, így a pedelecek is 
biztosítják a napi testmozgást. 

(ITM hír alapján)
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A hulladékok és a légszennyezés
Szilágyi Zsombor

mérnök, drszilagyizsombor@freemail.hu  

Napjaink állandó témája a klímaváltozás és annak összes kö-
vetkezménye. A klímaváltozás legfőbb oka a légszennyezés, 
amit szinte kizárólag az ember okoz. A megoldás keresése, a 
tennivalók rangsorolása, életünk átrendezése hosszú folyamat 
és sok pénzbe kerül. A légszennyezés egyik oka a hulladékok 
nem megfelelő kezelése. A hulladékok keletkezése, kezelése és 
a légkör változás összefüggéseit mutatja be a cikk.

*
Today's constant theme is climate change and all its conse-
quences. The main cause of climate change is air pollution, 
which is almost exclusively caused by humans. Finding a so-
lution, prioritization of what to do, rearranging our lives is a 
long process and costs a lot of money. One of the causes of air 
pollution is the inadequate treatment of waste. The article de-
scribes the relationship between waste generation, treatment 
and atmospheric change.

* * *

A légszennyezés napjaink legnagyobb problémája: egészségünk, 
környezetünk védelme és hosszabb távú megőrzése érdekében. 
Láthatjuk, hogy a klíma változása olyan új jelenségeket hozott éle-
tünkbe, amit nem is képzeltünk el, az éve óta tartó állandó figyel-
meztetések ellenére sem. Egészségünk veszélyeztetése, a kör-
nyezetünkben a növények, állatok életének változása, az időjárás 
szélsőséges jelenségei átgondoltatják velünk az életünk további 
szakaszában a tennivalóinkat.

A légszennyezés két fő forrása:
• természetes források: vulkánok, erdőtüzek, erdőkben, földe-

ken korhadó növényi maradványok, kozmikus por, viharok 
által felkavart por,

• emberi tevékenységből származó légszennyezés: közleke-
dés, energiatermelés, ipar, állattenyésztés, és maga az em-
ber, a hulladékok kezelése.

Minden nap hallunk a hírekben rémítő eseményekről, amik a klí-
maváltozással, az emberek felelőtlen magatartásával vannak ösz-
szefüggésben. Hallunk a különböző mértékű erőfeszítésekről is, a 
levegőbe kerülő szennyező anyagok mennyiségének csökkentésé-
re. Nemzetközi szervezetek hívják fel a figyelmünket a jövőnket fe-
nyegető jelenségekre, az emberek magatartásának, életének káros 
elemeire. Születnek megállapodások, indulnak intézkedések is, leg-
többször sok ország összefogásával. Minden légkört védő intézke-
dés hatása csak évek múlva lesz mérhető, ezért gyorsítani kellene 
a klímavédelmére tett lépéseket.

Az emberi tevékenységgel a légkörbe kerülő anyagok és hatása 
(1. táblázat).

A légszennyező gázok káros hatását a szén-dioxidhoz képest mérik 
[2]:

• alap egység a szén-dioxid,
• a metán 20-szoros hatású,
• a nitrogén tartalmú gázok 300-szoros hatást jelentenek,
• a kén tartalmú gázok 22 ezer-szeres mértéket.

Az igaz, hogy a különböző légszennyezők a világ különböző térsé-
geit eltérő mértékben sújtják, például a Szaharában nem lehet ma-
gas szén-dioxid szintet mérni, porszennyezést annál inkább. Másik 
példaként Szibériának a városok közötti terét említhetjük, ahol a 
legtöbb helyen semmilyen légszennyező anyag nem károsítja az 
ott élő néhány ember életét. Az országok hozzáállását a levegő mi-
nőség javításának tennivalóihoz egyrészt ez, a náluk tapasztalható 
légszennyezés mértéke, másrészt a légszennyezés elleni harc óriá-
si költségei határozzák meg. Minden kormány számára egyértelmű, 
hogy tennivalók egész sora vár az országokra. Ezeket a tennivaló-
kat időbeli sorba kell rendezni, mert a feladatok sok pénzt igényel-
nek, másrészt az ország lakosait is fokozatosan, több lépcsőben 
lehet meggyőzni a szokásaik megváltoztatására.

Az időjárási jelenségek a légszennyező anyagok szintjét is be-
folyásolják. A viharok az egyes területeken feldúsult légszennyező 
anyagokat más területekre vihetik, vagy hígíthatják. A légkör változó 
pára tartalma is befolyásolja a légszennyező anyagok helyi mér-
tékét: a vízpára szén-dioxidot köt meg, a csapadék pedig por- és 
szén-dioxid szennyezést mos ki a levegőből.

A légkör védelmi intézkedések területén az Európai Unió jár az 
élen. A szén-dioxid kibocsátás mérséklésére sikerrel vezették be 
szén-dioxid kvótarendszert a legnagyobb kibocsátó gyárak, erőmű-
vek részére. Ez a szabályozás magával vonta a kibocsátási kvó-
tákkal a nemzetközi kereskedést is, és ezzel lényeges kibocsátás 
csökkentést értek el. 2019-ben az EU-ban 8,7%-kal csökkent a ki-
bocsátás. A szén-dioxid tőzsdén az árak 2020 tavaszán elindultak 
felfelé, februárban 23 euró volt tonnánként. Ez az ár már erősen 
kényszeríti a kvóta kötelezetteket a kibocsátás csökkentésére. 
2019-ben sajnos, Az EU szabályozási rendszerét sajnos nem vette 
át a világ két legnagyobb szén-dioxid kibocsátója: Kína és az USA.

A légkörbe kerülő szén-dioxidot tekintjük a fő oknak a klímaválto-
zásért. Azt is pontosan tudjuk mérni, hogy más gázok milyen hatás-
sal vannak a földi időjárásra. Pár éve riadót fújtunk a fluor tartalmú 

Légszennyező Eredete Hatása
nitrogén-oxidok közlekedés, minden-

féle anyag tüzelése, 
műtrágya használata

salétromsav 
képződik, savas 
esők, ózonbontás

kén-dioxid kénes tüzelőanyagok 
égetése

kénsavképződés a 
levegőben, savas 
esők

szén-monoxid közlekedés, minden-
féle anyag tüzelése

mérgező, üveg-
házhatás

szén-dioxid közlekedés, tüzelés üvegházhatás, a 
földek és a vizek 
savasodása

metán földgáz használat, 
szarvasmarhatartás

üvegházhatás

ólom közlekedés súlyosan mérgező

propán aeroszolok üvegházhatás

porok mindenféle emberi 
tevékenység

légzőszervi 
betegségek

1. táblázat.
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gázok lecserélésére a hűtőiparban, viszonylag halkan beszélünk a 
légkörbe kerülő metán káros hatásáról, csak időnként beszélünk a 
légkör por tartalmáról, pedig ezek a légszennyező anyagok sokszor 
károsabbak a klíma alakulása szempontjából, mint a szén-dioxid. 
Tudjuk, hogy a levegő páratartalmának emelkedése is nagy hatással 
van légkör melegedésére, de a vízpárával nem tudunk mit csinálni.

Az ENSZ már évek óta szervez konferenciákat a légkör védel-
mére teendő intézkedésekről, és 2016. óta már van is eredménye 
az erőfeszítéseiknek. Sikerült felhívni a világ figyelmét arra, hogy 
a légkör átlagos szén-dioxid tartalma 400 ppm fölé emelkedett, és 
ez a fő oka a légkör átlagos hőmérséklete emelkedésének. A Föld 
átlag hőmérsékletének emelkedése magával von egy sor, ma még 
kezelhetetlennek tűnő változást is: extrém időjárási jelenségek, a 
sarki jég rohamos olvadása és ezzel édesvíz vesztés, növények, 
rovarok vándorlása a hűvösebb klímájú területekre, az emberek el-
vándorlása az élhetetlen, forró térségekből.

A levegő védelmét szolgáló műszaki megoldások próbáinak so-
rát éljük napjainkban. Minden kétséget kizáróan megállapíthatjuk, 
hogy a kevesebb energia felhasználás csökkenti a légkörszeny-
nyezést. A lakások, épületek hőszigetelése, a fűtés korszerűsítése 
biztosan csökkenti a levegőbe kerülő CO2 mennyiségét. A háztar-
tási és a kommunális hulladék szelektív gyűjtése és részleges újra 
hasznosítása szintén a levegő védelmét szolgálja.

Életünk velejárója a hulladékok keletkezése. A különböző erede-
tű hulladékokat más-más módon kezeljük. Szerencsére a veszélyes 
hulladékokat már környezetet kímélő módon semmisítjük meg, vagy 
kezeljük. Nem mondható ez el a települési hulladékról, az egész vi-
lágon és Magyarországon is ennek legtöbbje lerakóba kerül.

Az EU célul tűzte ki, hogy 2035-re a hulladékoknak csak 10%-a 
kerüljön lerakókba, 65% pedig újra hasznosításra. A maradék 25% 
égetéssel hasznosítható. Magyarországon 2017-ben az újrahasz-
nosítás mértéke 35% volt.

A hulladék szerves anyag tartalma levegővel érintkezve szén-
dioxid keletkezése mellett bomlik el, akár száz év alatt is. A hulladék 
oxigéntől elzártan metán keletkezése mellett bomlik, szintén akár 
több tíz évig is. Mindkét keletkező gáz a légkörbe kerül, és a klíma-
változást erősíti.

Magyarországon a településeken gyűjtött hulladék 3,7 millió 
tonna volt 2018-ban [1]. Az ipar és az egyéb gazdálkodók hulladék 
termelése 6 millió tonna volt. 7,2 millió tonna építési hulladékot is 
kezelni kellett 2018-ban. Az építési hulladék mennyisége öt év alatt 
mintegy kétszeresére nőtt. Veszélyes hulladék is keletkezik az élet 
minden területén, ennek mennyisége 700 ezer tonna volt.

Közszolgáltatás keretében 2018-ban összesen 2,4 millió tonna 
hulladékot gyűjtöttek össze, ebből 500 ezer tonna szelektív gyűjtés 
eredménye volt.

Az ország területének mintegy 70%-a termőterület. A mezőgaz-
dasági művelés alatt álló terület 5,3 millió hektár. A mezőgazdaság 

az ország egyik fontos gazdasági ágazata, a gabona termelés a 
művelt földterület jelentős részét foglalja el. Az éves mintegy 13 mil-
lió tonna gabona és a 3 millió tonna olajos mag egy része exportra 
megy. A mezőgazdaság és a kapcsolódó élelmiszeripar hulladék 
termelése 2018-ban meghaladta a 600 ezer tonnát.

A begyűjtött hulladékok kezelésének megoszlása (ezer tonna) 
[1] (2. táblázat).

A települési hulladékot 2575 lerakóba helyezik el. Ezek közül 1240 
üzemel hivatalosan, a többi működési engedélye már lejárt. Nem 
lehetünk biztosak abban, hogy a már lezárt lerakókba nem kerül 
napjainkban települési hulladék akár szervezett formában is. A le-
rakók a ma érvényes működési előírásokat nem teljesítik maradék-
talanul. A lerakókba kerül évente mintegy 5,2 millió tonna hulladék 
[2]. A lerakóba került hulladék szerves anyag tartalma az oxigéntől 
elzárt környezetben bomlani kezd. A folyamat gáztermeléssel jár, a 
keletkezett gáz mintegy 50%-a metán. Ezt a gázt nevezik depónia-
gáznak. A hulladékból a gáz képződése legalább 10 évig tart. Ha 
a hulladék lerakó felső szintje nincsen gázzáró módon tömörítve, 
záróréteggel fedve, akkor a gáz a légtérbe lép ki. Ennek éves meny-
nyisége elérheti az 1400 millió m3-t [2]. A hulladékdepóniákból a 
légkörbe lépő depóniagáz a hazai üvegházhatású gáz kibocsátás 
20 %-t adhatja. A hulladék lerakók közül 21 üzemben működött de-
póniagáz szívás és gázkezelés. A hasznosított depóniagáz meny-
nyiség 27 millió m3 metánt jelentett 2019-ben [3]. A depóniagázt 
hasznosító üzemekben általában gázmotorok üzemelnek.

Az ország településein gyűjtött vezetékes szennyvíz mennyisége 
2018-ban 559 430 ezer m3 volt. A szennyvizet különböző technológi-
ákkal tisztítják, és utána az élővíz folyásokba juttatják. 602 szenny-
víztisztító telep működik kétezer fő feletti településhez kapcsolódva, 
és van 236 ennél kisebb kapacitású tisztító üzem is. A szennyvíztisz-
títókban leválasztott iszapot 29 agglomerációs központban kezelik. 
A kezelt szennyvíziszapból kb. 50% metán tartalmú gáz válik ki, és 
12 üzemhez kapcsolódik szennyvíziszap-gáz hasznosító létesítmény. 
Ezek a metán tartalmú gázt hasznosító üzemek általában az adott 
gázkeverékhez beszabályozott gázmotorok, amelyek villamos áramot 
és hőt termelnek. A MEKH statisztikája szerint 2019-ben a szennyvíz-
iszap-gáz hasznosítás 35 millió m3 metán egyenértékű volt [3].

2019-ben 39 biogáz üzem működött az országban [3]. Ezek az 
üzemek évente mintegy 3,2 millió tonna nedves, szerves hulladékot 
dolgoznak fel. A beszállított anyagok között van vágóhidak hulladéka, 
állattartó telepek trágyája, mezőgazdasági szálas hulladék, szenny-
víziszap, éttermi ételmaradék. A hulladékokat megfelelő arányban ke-
verve tartályokban, oxigéntől elzárt térben érlelik. Az anaerob bomlás 
eredményeként kb. 50% metán tartalmú gáz keletkezik, amit tisztítás 
(kéntelenítés) után gázmotorokban hasznosítanak. A hasznosított 
energia kb. 94 millió m3 metán egyenértékű. Az érlelés és gáztalanítás 
után visszamaradó sűrű iszap jellegű anyag már bomló részeket nem 

Anyagában 
hasznosított

Energetikailag 
hasznosított Lerakóba került Egyéb módon kezelt összesen

Mezőgazdaság és 
élelmiszeripar 247 332 4 40 623

Ipar és egyéb gaz-
dálkodók 3193 503 1994 276 5965

Építési hulladék 6133 0 1107 0 7240

Veszélyes hulladék 146 103 93 317 658

Települési hulladék 1394 501 1851 0 3746

2. táblázat.
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tartalmaz, és közvetlenül talajjavításra használható. A biogáz üzemek 
létesítési költsége napjainkban 1-2 millió Ft/kW.

Az országban 34 erőmű, fűtőmű használ biomassza tüzelőanya-
got. Ezek az anyagok mezőgazdasági, erdőgazdasági vagy ipari hul-
ladékok. Az évente eltüzelt 3,2 millió tonna tüzelőanyag tartalmaz 123 
ezer tonna importot is. Zömében faapríték (1 millió tonna), tűzifa (300 
ezer tonna), papírhulladék (240 ezer tonna), napraforgóhéj, szalma. 
Az erőművek áramot termelnek, távfűtést biztosítanak. Az égetés 
füstgázának összetételét rendszeresen ellenőrzik, és a kibocsátási 
szabályok szigorítására is kényszerítik biomassza felhasználókat. A 
biomasszát használó fűtőművek legtöbbje a szén-dioxid kibocsátási 
kvótarendszerben működik, erősen rá vannak szorítva a kibocsátás 
keretek között tartására.

Itthon mintegy 900 ezer háztartásban használnak fatüzelést, a la-
kás teljes vagy részleges fűtésére. A faelgázosító kazánoknál pellet- 
és brikett-tüzelésnél pedig a hagyományos értelemben vett hatásfok 
meghaladhatja a 80%-ot is. A tüzelőanyag víztartalma azonban köz-
vetlenül befolyásolja a kazán hatásfokát. A látvány tüzelőberendezé-
sek hatásfokát nem szokták vizsgálni. A fa vegyi összetétele: kb. 50% 
szén, 43% nitrogén, 6% hidrogén és ásványok, kén csak nyomokban. 
A fa a növekedése során a levegőből szén-dioxidot von ki, és annak 
jelentős részét beépíti saját anyagába (szén formájában). A fatüzelést 
azért tekintik környezetbarát, megújuló energiatermelésnek, mert a 
fa élete során éppen annyi szén-dioxidot kötött meg, mint amennyi 
az eltüzelésekor a légkörbe távozik. Ehhez azonnal hozzá kell tenni, 
hogy a fa égésekor a füstgázban van vízgőz, szén-monoxid, nitrogén-
oxid, szilárd szén(korom), hamu is, ami mind légszennyező anyag. A 
fatüzeléses háztartások legtöbbjében a kályhában, kazánban eltüzel-
nek még háztartási hulladékot, köztük festett, ragasztott fadarabokat, 
műanyagot, esetleg gumit, fáradt olajat is. Ezeknek az anyagoknak az 
elégetése súlyosan terheli a légkört. Megjegyezzük, hogy a fa eltüze-
lésekor keletkező égéstermékek gáz vagy szilárd halmazállapotban 
egymással reakcióba léphetnek.

Az országban 24 hulladékégető működik. Ezek részben más tü-
zelőanyagot is használnak, és emellett égetnek hulladékot is. A hul-
ladékégetők egy része meghatározott hulladék fajták, vagy egy gyár/
üzem hulladékának égetésére rendezkedett be. A hulladék égetőket 
csak nagy méretben gazdaságos építeni, a füstgáztisztítási technoló-
giák miatt. A nagy égető művekhez viszont az anyagot nagyobb terü-
letről, több fuvarozással kell beszállítani. Meg kell azt jegyezni, hogy 
egységnyi kommunális szemét elégetéséhez szükséges beruházás 
mintegy tízszerese az azonos kapacitású lerakóhoz képest. Az ége-
tésből származó szilárd salak veszélyes hulladéknak minősül. A le-
rakott hamu bizonyos anyagok kinyerésére még számításba vehető.

A veszélyes hulladékégetők általában valamilyen típusú hulladék 
megsemmisítésére állnak rá. A veszélyes hulladékot hosszabb ideig 
és magasabb hőmérsékleten égetik, mint a háztartási hulladékot. A 
nagyobb kórházakhoz is tartozik veszélyes hulladékégető.

Különleges hulladékégetést végeznek a négy hazai cement-
gyárban: a klinker égető kemencék fűtőanyaga nagyobb részt 
nagy energia tartalmú (részben veszélyes) hulladék. Az égetéshez  
1450 °C hőmérséklet kell, ez a hőmérséklet a beadagolt hulladék ma-
radéktalan megsemmisítését eredményezi. Az égetett klinker semle-
gesíti a keletkező hulladék-gázokat is.

Jelentős hulladékégető a Mátrai Erőmű is. Főleg újra nem hasz-
nosítható műanyag hulladékot égetnek a lignit és biomassza tüzelő-
anyagok mellett.

Az ország legnagyobb kapacitású vegyes  (főleg háztartási és 
kommunális) hulladékégető műve Budapesten működik: éves kapaci-

tása 500 ezer tonna hulladék, energia termelése: 13 ezer lakás fűtése 
és használati melegvíz ellátása, 45 ezer lakás villamos áram szük-
ségletének megtermelése. Az égetéssel keletkező hamu és a füstgáz 
tisztítás szilárd maradéka az eredeti hulladék mennyiség 15-50%-a 
lehet, a bevitt hulladék összetételétől függően. A keletkezett hamu 
lerakóba kerül.

Megpróbáljuk a hulladékok kezelésével kapcsolatban a tenniva-
lókat fontossági sorrendbe rakni:

• a háztartási és kommunális hulladékból minél több újra hasz-
nosíthatót elkülöníteni,

• a hulladék lerakók gáz kibocsátását csökkenteni,
• a háztartások veszélyes hulladék égetését mérsékelni,
• teljesíteni az ipari létesítmények károsanyag kibocsátásra 

vonatkozó EU normákat.

[1]  KSH adatok
[2]  Dr. Molnár Tamás Géza: Hulladékok lerakása és depóniagáz 

kezelés. SZTE MK Műszaki Intézet 2015.
[3]  MEKH adatok

Magyar kutatások is segíthetik a hidrogén 
felhasználását a zöld gazdaságban

A zöld hidrogén nélkülözhetetlen eszköz a 2050-es klímasemleges-
ségi cél eléréséhez, az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
éppen ezért kiemelten fontosnak tartja a hidrogén- (és biometán-) 
technológiákon alapuló pilot projekteket.

A klímaváltozás hatásai csak a gazdaság zöldítésével mérsékel-
hetők. A karbonmentes forrásból termelt villamos energia hosszabb 
távú tárolását lehetővé tevő technológiák egyre fontosabbá válnak. 
A napenergiával termelt elektromos áram rendelkezésre állása és a 
felhasználói igény időben és térben is eltérő. 

A zöld hidrogénről szóló uniós kezdeményezés az Európai Bi-
zottság 2020 júliusában közzétett hidrogén-stratégiájára építve azt 
tűzi ki célul, hogy a hidrogéngazdaság fejlesztése kiemelt figyelmet 
kapjon a koronavírus utáni időszak helyreállítási beruházásaiban, a 
klímabarát, fenntartható ipari szektor kialakításában.

A zöld hidrogén hathatós megoldás lehet a különféle ágazatok 
szén-dioxid-mentesítésére, ezért ösztönözni és támogatni kell a kap-
csolódó technológiák fejlesztését és alkalmazását. A magyar állás-
pont szerint a hidrogéngazdaság fejlesztésének területén az állami 
és a magánszféra partnerségén alapuló, széles körű nemzetközi 
együttműködéssel lehet eredményeket elérni.

Magyarország a Nemzeti Energia- és Klímatervben és az új 
Nemzeti Energiastratégiában is kitért a hidrogén jövőbeli szerepére. 
A magyar hidrogéngazdaság fejlődésének erőteljes lendületet adhat 
az idén megalakult Nemzeti Hidrogén-technológiai Platform, amely 
összehozza a kutatás és az ipar érintett szereplőit, és javaslatot tesz 
egy hazai hidrogén-stratégiára.

A zöld hidrogén előállításának alapját jelentő elektrolizáló tech-
nológiákkal kapcsolatban folyó magyar kutatások máris élenjáró 
eredményeket hoztak. Szegedi kutatók és ipari partnereik egy saját 
fejlesztésű, energiahatékony, kizárólag vizet és szén-dioxidot fel-
használó elektrolizáló technológiát dolgoztak ki, amellyel a világon 
elsőként sikerült átlépniük az 1 amper/négyzetcentiméter áramsűrű-
ségi álomhatárt a szén-monoxid előállítása során. A technológia in-
novatív megoldást kínál a villamos energia gáz formájában való táro-
lására. Az előállított szén-monoxid pedig a petrolkémiai értékláncban 
közvetlenül felhasználható, nagy értékű termékként hasznosítható.

A projekt Janáky Csaba, a Szegedi Tudományegyetem Fizikai 
Kémiai Tanszékének docense vezetésével, a ThalesNanoEnergy 
Zrt. és a W7Energy LLC együttműködésével valósult meg, a magyar 
kormány és az Európai Unió H2020 keretprogramjának a támogatá-
sával. A kutatócsoport módszerét bemutató, úttörő jelentőségű közös 
tanulmány az energia- és környezettudomány vezető nemzetközi fo-
lyóiratában (Energy & Environmental Science) jelent meg.

(ITM Kommunikáció)
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Power-to-gas – közvetetten
         Dr. Zsebik Albin   

okl. gépészmérnök, zsebik@energia.bme.hu

A power-to-gas (P2G) kifejezést a hazai szakirodalomban is szé-
leskörűen alkalmazzák a villamos energiából gázt előállító folya-
matok neveként1. Az Energiagazdálkodás szakfolyóirat 2019. évi 
különszáma (elérhető a http://ete-net.hu/enga/korabbi-szamok/ 
címen) részletesen bemutatta e szakterületen a hazai fejlesztési 
törekvéseket, ismertetve egy komplex Kutatási és Innovációs 
Központ tervét és feladatait. 

Nagyon fontos és hasznos lenne, ha a hazai szakmai műhe-
lyek intenzíven folytatnák a szakterületen a kutatást és kísérleti 
fejlesztést, bekapcsolódnának a nemzetközi kutatásokba, majd 
az elért eredmények alapján mielőbb értékesíthető piaci termé-
kekkel járulnának hozzá az iparág fejlesztéséhez. 

Miközben elismerem, hogy a villamos energiával vízből hid-
rogén (H2), majd egy további fokozatban szén-dioxid felhasz-
nálásával metán (CH4) előállítása tárolható tüzelő, illetve üzem-
anyag termelést jelent, indokolatlannak tartom a H2 termelést, ha 
az a földgáz hálózatba kerül betáplálásra. Előnyösebb a villany-
ból közvetlenül hőt termelni, s az így kiváltott földgázt tárolni. 

Az alábbiakban megmagyarázom fenti állításomat, s a P2G 
közvetett módon való alkalmazására hívom fel a figyelmet. A 
power-to-heat (P2H) folyamat útján elérhető földgáz megtakarí-
tásra kiváló lehetőségeket kínálnak a távhőrendszerek, s azok a 
melegítésre földgázt használó ipari folyamatok, amelyek eseté-
ben a földgáz villamos energiával helyettesíthető.

*
The term power-to-gas (P2G) is widely used in Hungarian litera-
ture and elsewhere as a name for processes that use electric 
power to produce a gaseous fuel. The 2019 special issue of the 
Journal of Energy Management (available at http://ete-net.hu/
enga/korabbi-szamok/) presented in detail the Hungarian devel-
opment efforts in this field, describing the plan and tasks of a 
complex Research and Innovation Center.

It would be very important and useful for Hungarian insti-
tutes to intensively continue their research work and experi-
mental development in this field and to join in the international 
research projects. Then, based on the results achieved, the in-
stitutes should contribute to the development of this industry 
with marketable products as soon as possible.

While I acknowledge that using electricity for the produc-
tion of hydrogen (H2) and in an additional stage methane (CH4), 
means the production of a storable fuel, I consider the H2 pro-
duction to be unjustified if it is fed into the natural gas network. 
It is preferable to replace heat produced from natural gas (meth-
ane) with heat generated directly from electricity and to store 
the natural gas.

I will explain my above statement in this paper and draw at-
tention to the indirect use of P2G. District heating systems as 
well as industrial processes using natural gas for heating offer 
excellent opportunities to save natural gas through the power-
to-heat (P2H) process.

* * *

1 A Nemzeti Energiastratégia 2030, kitekintéssel 2040-ig rövidítések jegyzéke 
szerint a „power-to-gas technológia” = „villamos energia tárolási technológia, 
amelyben villamos energiával hidrogént, vagy egy további lépésben metánt ál-
lítanak elő, ami szükség esetén visszaalakítható villamos energiává”.

A kiinduló helyzetkép és állásfoglalás
A 2020. januári keltezésű, „Tiszta, okos, megfizethető energia” 
mottót viselő Nemzeti Energiastratégia 2030, kitekintéssel 2040-ig, 
az energiagazdálkodásunk meghatározó dokumentuma. A „6.4.5. 
Innovatív megoldások piaci alkalmazását segítő szabályozási kör-
nyezet kialakítása” című fejezetben a következőképpen fogalmaz: 
„Az innovatív szezonális villamos energia- és hőtárolási megoldá-
sok ösztönzésének célja nagy energiamennyiséget hosszabb időn 
(akár hónapokon) keresztül tárolni képes technológiák fejlesztésé-
nek elősegítése, különös tekintettel a földgázhálózat „szezo-
nális energiatárolóként” való használatának lehetővé tételére 
a power-to-gas technológiával előállított metán, a biogáz, és 
a hidrogén betáplálásával. A program kiterjeszthető a villamos-
energia-tároláson túl a hőenergia, illetve a hidegenergia tárolására 
is. A hidrogén, a power-to-gas technológiával előállított biometán, 
és a biogáz földgázhálózatba táplálásával kapcsolatos szabályozás 
felülvizsgálata mellett az egyes technológiák alkalmazása pilot pro-
jektek keretében tesztelhető.”

A P2G folyamat műszaki és gazdasági elemzésekor mind a ha-
zai, mind a nemzetközi szakirodalom hivatkozik arra, hogy a villa-
mos-energiával termelt H2, és/vagy CH4, vagy egy része a földgáz 
hálózatba kerül betáplálásra, a hálózathoz csatlakozott tárolóban 
tárolásra, majd a hálózatból felhasználásra. 

[1] az 1. ábrán látható módon szemlélteti a folyamatot. 

A technológia részletes műszaki gazdasági elemzésével foglalkozó 
és az elemzése alapján reális megállapításokat tevő [3] a 2. ábrán 
látható módon szemlélteti, hogy a termelt H2 és CH4 a gáz hálózat-
ban és a gépjárműhajtásra kerül hasznosításra. 

[4] a 3. ábrán látható módon, a gáz termelési és a komprimálási 
hatásfokok figyelembevételével energiafolyam ábrán szemlélteti a 
veszteségekkel járó átalakítást. A folyamat végén ez esetben is a 
gázhálózat szerepel. Itt jegyzem meg, hogy a 3. ábrán látható „op-
timista” hatásfokokra több irodalmi forrás ettől eltérő, alacsonyabb 
értékeket ad meg. A 3. ábrán látható értékeket a gyakorlat sem iga-
zolta vissza. A 3. ábrán feltüntetett hőveszteségek alacsony hőmér-
sékletük miatt csak korlátozott mértékben hasznosíthatók, ennek 
ellenére konkrét esetekben vizsgálni kell hasznosíthatóságukat.
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1. ábra. A megújuló energiaforrásokkal termelt villany 
tárolása a gázelosztó hálózatban. 

Forrás [1], amely forrásként [2]-t jelöli
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[5] az elemzésében még megtartja a gázhálózatba történő be-
táplálást, de már foglalkozik a P2H folyamattal is, a villamos energi-
ával termelt hőt a távhőhálózatba táplálja (4. ábra).

A hivatkozott irodalmakat ajánlom a téma iránt érdeklődők figyel-
mébe, mert az elemzések alapján értékes és hasznos megállapí-
tásokat tesznek.

Az energiagazdálkodás hatékonyságának növelése érdekében 
tehető intézkedések esetében – mind szűkebb, (vállalati), mind tá-
gabb (országos) méretben – fontosnak tartom a rangsor felállítását. 
Ehhez kapcsolódva fogalmaztam meg a következő, a bevezetőben 
már jelzett állásfoglalásomat: 

A megújuló bázison, a pillanatnyi igényeket meghaladóan 
termelt villamos energiával nem érdemes vízből hidrogént (H2), 
majd egy további fokozatban szén-dioxid felhasználásával me-
tánt (CH4) tárolási céllal előállítani mindaddig, amíg lehetőség 
van a villamos energiával közvetlenül termelt hőtermeléssel 
földgázt kiváltani/megtakarítani. 

Az állásfoglalás bizonyítása
A villamos energia a legértékesebb energia fajtának 
tekinthető. Szinte 100%-ban hővé, és igen magas ha-
tásfokkal mozgási energiává alakítható. 

Tételezzük fel, hogy bizonyos időszakokban a 
megújuló energiaforrásokkal termelt villamos-energia 
korlátlanul rendelkezésre áll, ezért célszerű lenne tá-
rolni olyan időszakokra, amikor csak fosszilis ener-
giahordozó bázison állítható elő. 

A tárolás egyik módja legyen a P2G folyamat 
megvalósítása, majd egy későbbi felhasználásra a 
gáz betáplálása a földgáz hálózatba/rendszerbe. 

A tárolás másik módja legyen a P2H folyamat megvalósítása, 
az általa megtakarított földgáz bennhagyása a földgáz hálózatban/
rendszerben egy későbbi felhasználásra.

Az első változat esetén a vízbontás hatásfokát 80%-nak tekint-
ve 1 kWh villamos energiával 2,88 MJ hőegyenértékű H2 állítható 
elő, míg a villamos energiával közvetlen hőtermelés esetén, mind a 
villamos, mind a földgáz kazánok 100%-os hatásfokának feltétele-
zésével 1 kWh villamos energiával 3,6 MJ hőegyenértékű földgáz 
takarítható meg. 

Energetikai szempontból a második változat a kedvezőbb. 
A gazdasági szempontból történő értékeléshez a beruházási, 

üzemeltetési és karbantartási költségeket kell elemezni. 
A metán előállításától ez esetben is eltekintve, a vízbontó és 

egy (a csatlakozási költséget is tartalmazó) villamos kazán költsé-
geit összevetve megállapítható, hogy a P2G folyamat megvalósí-
tásának költsége jelentős mértékben meghaladja (többszöröse) a 
P2H folyamaténak. 

A környezetvédelmi kritériumok szerinti értékelésben a különb-
ség elhanyagolhatónak tekinthető a teljes életciklusra történő elem-
zés esetén is.

Egyszerű energetikai számítások 
A vízbontásra a napjainkban hozzáférhető berendezések figyelem-
bevételével egyszerű energetikai számításokat végeztem a hatás-
fok és az energiagazdálkodási mutató meghatározására. 

A számításokban alkalmazott anyagjellemzők és adatok 
A számításokban felhasznált, közepesnek tekintett anyagjellemzők:
A H2 energiatartalma: 130 MJ/kg, 12 MJ/Nm3  
(Tájékoztatásul fűtőértéke 119,6 MJ/kg, 10,8 MJ/Nm3, égéshője 
142 MJ/kg, 12,8 MJ/Nm3)
A H2 sűrűsége: 0,09 kg/Nm3, (0,08987 kg/ Nm3)
Tájékoztatásul a sűrűség értékei különböző nyomáson (1. táblázat).

4. ábra. A P2G és P2H kapcsolási vázlata [5] alapján 

3. ábra. A P2G energiafolyam ábrája a veszteségek szemléltetésével [4] alapján 

2. ábra. A P2G folyamata [3] alapján
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A ~96% metánt tartalmazó földgáz fűtőértéke: 34 MJ/Nm3  
(Tájékoztatásul a metán, CH4 fűtőértéke 50 MJ/kg, 35,8 MJ/Nm3, 
égéshője 55,6 MJ/kg, 39,9 MJ/Nm3)
A hőtárolásra feltételezett víz fajhője 4,2 kJ/kg,K, sűrűsége 1000 kg/m3. 
A H2 előállítására feltételezett vízbontó figyelembe vett fajlagos vil-
lamosenergia-igénye: 5 kWh/Nm3H2. (A [6] és [7] címeken letölthe-
tő formában találhatók különböző névleges teljesítményű vízbontók 
műszaki dokumentációi alapján.): 

A vízbontás és energiafelhasználása
Az elemzéshez egy 450 Nm3/h névleges teljesítményű, 10–100%, 
azaz a fentebb meghatározott 5 kWh/Nm3H2 fajlagos villamosener-
gia-igény esetén, 225–2250 kW teljesítmény tartományban rugal-
masan üzemképes vízbontót feltételeztem. 

A rugalmas üzemvitel feltételezését azért tartottam fontosnak, 
mert a vízbontást sok esetben – többek között, vagy elsősorban, 
– az olcsón rendelkezésre álló villamos energia hasznosítására, 
vagy a villamosenergia-rendszerben a leszabályozáshoz tervezik 
beilleszteni. 

Tételezzük fel, hogy a jövőben a napsütéses nyári napokon a 
naperőművek (az atomerőművel együtt) már a felhasználók igényét 
jelentős mértékben meghaladó villamos energiát fognak termelni. 
Alapállapotnak tekintsük a vízbontó napi 5 órás névleges teljesítmé-
nyen történő üzemvitelét. Ekkor egy nap alatt 2250 Nm3/5h H2-t fog 
termelni. Ennek hőegyenértéke 12 MJ/Nm3 energiatartalom feltéte-
lezésével 27 000 MJ/5h. A vízbontáshoz felhasznált villamos ener-
gia 11 250 kWh/5h, azaz 40 500 MJ/5h. A termelt hidrogén energia-
tartalma és a termeléshez felhasznált energia aránya a vízbontás 
hatásfokát adja. A fenti értékekkel ez ~67%. (A 2. fejezetben a 3. 
ábra alapján 80%-ot vettünk figyelembe.) 

A tárolás és hasznosítás
A vízbontás előnye, hogy a H2 akár szezonálisan is jól tárolható, 
számos célra hasznosítható, korlátozottan akár a földgáz hálózatba 
is betermelhető. 

Nézzük első lépésként a tárolási lehetőséget. A vízbontók kü-
lönböző nyomáson üzemelnek. Van, amelyiken a gyártó üzemi 
nyomásként 10 bart, [6], van amelyiken 15–40 bar [7] nyomástarto-
mányt tüntet fel. [8] matematikai modellezéssel bizonyította, hogy a 
PEM cellákkal üzemelő vízbontók hatékonysága növekszik a csök-
kenő üzemviteli nyomással és a növekvő üzemviteli hőmérséklettel. 

A 10 bar nyomáson kilépő hidrogén esetén az elemzett  
450 Nm3/h (~40 kg/h) névleges teljesítményű vízbontó napi 5 órás 
üzemvitel feltételezésével 200 kg/5h H2-t termel. Ennek 10 bar nyo-
máson történő tárolására 222 m3, 200 bar nyomáson történő táro-
lására 14 m3, 300 baron 10 m3 térfogatú tárolóra lenne szükség.  
A szezonális tároláshoz tehát jelentős tároló kapacitással és komp-
rimálási energiával kell számolni. 

Kézenfekvő lehetőség a termelt hidrogén betárolása a földgáz 
hálózatba. Ez esetben azonban adódik a kérdés, miért kell hidro-
gént termelni, ha az egyébként párhuzamosan fellépő hőigény ki-
elégítése földgáz elégetése által történik?

Tételezzünk fel egy távhőrendszert, amelyben a nyári melegvíz 
ellátáshoz a hőt földgáz tüzelésű kazánokban termelik. Ha ezt a 

hőt a megújuló energiaforrás bázison termelt, olcsón rendelkezés-
re álló villannyal termelnék meg (P2H), megtakarítható lenne az 
egyébként a hőigény kielégítésére fordított földgáz. Ez közvetet-
ten tekinthető a villamos energia gázzá történő átalakításának 
(P2G). A hőigényektől függően kisebb, vagy nagyobb mértékben/
blokkokkal valósítható meg. 

Tételezzük fel, hogy a vízbontás helyett a 11250 kWh/5h villanyt 
hőtermelésre fordítjuk. 100% hőtermelési hatásfokkal számolva 
általa 40 500 MJ/5h hő termelhető. Ez egyben azt is jelenti, hogy  
1 kWh villamos energiával 3,6 MJ hő, míg a vízbontás esetén 1 kWh 
villamos energiával 2,4 MJ energia termelhető. (A 2. fejezetben a 3. 
ábra alapján 2,88 MJ-t vettünk figyelembe.)

Az energiagazdálkodási mutató tehát a H2 termelés esetén  
2,4 MJ/kWh, illetve ~0,42 kWh/MJ, a földgáz megtakarítással szá-
molva 3,6 MJ/kWh, illetve ~0,278 kWh/MJ. (A fentieknél feltételez-
tük, hogy a napi hőtárolás veszteségét a kazán hatásfoka miatti 
többlet földgáz felhasználás kompenzálja. Azaz, a villamosenergia- 
felhasználással, vagy hőegyenértékével megegyező földgáz taka-
rítható meg.) 

A földgáz megtakarítás esetében a tároló térfogatának megha-
tározásánál abból indulunk ki, hogy a tárolás melegvízben, a víz 
hőmérsékletének 40 °C hőmérséklet különbséggel történő meg-
emelésével történik. Ez esetben 1 m3 vízben 168 MJ, illetve 47 kWh 
energia tárolható. Ha a hidrogén tárolással megegyező mennyi-
ségű, azaz az 5 órás hidrogéntermelés által termelt 27 000 MJ/5h 
energiát vízben akarnánk tárolni, 160 m3 térfogatú tárolóra lenne 
szükség. Az alacsonyabb hőmérséklet és nyomás miatt még ez is 
egyszerűbben megoldható lenne, min a 10 bar nyomású 222 m3 
térfogatú H2 tároló.

A hő tárolására lehetőség van a távhőrendszer gerincvezeté-
keiben, illetve elosztó hálózatában is. Egy 0,5 m átmérőjű, 1 km 
hosszú gerincvezetékben a víz tömege 196 000 kg. Ahhoz, hogy 
ebben a víztömegben eltároljuk az 5 h-n keresztül villamos ener-
giával termelt 27 000 MJ/5h hőt, a víz hőmérsékletét 32,8 °C-kal 
kellene megemelni. Ez már jelentős, a fentebb feltételezett kazán 
hatásfokkal történő kompenzálást meghaladó mértékű hőveszte-
ség-növekményt jelentene. 

A távhőrendszerekben a tárolási lehetőség tároló építésével, 
vagy a gerincvezetékben, illetve elosztóhálózatban történő táro-
lással megvan (megteremthető), azonban – főleg vezetéki tárolás 
esetén – a tárolás miatt szükséges hőmérsékletnövelés jelentős 
mértékben meghaladhatja a gazdasági szempontból elfogadható 
mértéket.

P2G közvetetten
A fentiek alapján megállapítható, hogy bizonyos esetekben a P2G 
termelési folyamatot célszerű a távhőrendszerekhez, vagy ipari hő-
termeléshez illeszteni, s a gáztermelést közvetettnek tekinteni. 
Ez különösen igaz akkor, amikor a vízbontással termelt hidrogént 
– egyéb felhasználók híján – a földgáz elosztóhálózatba táplálnák 
(5. ábra). 

Ha a túltermelés miatt, vagy szabályozási céllal rendelkezés-
re álló villamos energiával termeljük meg a felhasználói igényként 
jelentkező hőt, megtakarítható az a földgáz, amellyel az kielégít-
hető lenne. A villamos fűtésű kazánok névleges teljesítményének 
meghatározásakor – feltételezve, hogy a gáztermelésre figyelem-
be vett villamos energia elsősorban nyáron áll rendelkezésre – a 
távhőrendszer adottságai mellett a nyári hőigénynek és az energia-
termelők visszaterhelhetőségének van jelentős szerepe. Célszerű 

Tároló nyomás, bar 10 100 200 300 700 1000

Tároló nyomás, bar 0,9 9 14 20 39,4 50

1. táblázat
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olyan teljesítményű villamos kazánt a rendszerbe illeszteni, amely a 
rendszer hőtároló képességét is kihasználja, de nem növeli jelentős 
mértékben a hálózati hőveszteséget.

Összefoglalás
A távhőszolgáltatás előnyeként szoktuk mondani, hogy esetében 
a hőtermelést különböző tüzelőanyag bázison lehet megoldani, a 
hőforrásban az égéstermékeket körültekintően lehet tisztítani. A 
fentiekkel a távhőrendszerek további, a jövőben jól hasznosítható 
előnyére igyekeztem rávilágítani. 

Ha azt feltételezzük, hogy megújuló, vagy más energiaforrá-
sokból, esetleg a villamosenergia-rendszer tehetetlensége miatt 
„olcsó” villamos energia áll rendelkezésre, azzal jól tárolható és a 
későbbiekben felhasználható földgáz váltható ki. Ezt neveztem én 
közvetett power-to-gas folyamatnak. 

Azt, hogy szerte az országban közfinanszírozással vízbontó-
kat telepítsünk és a termelt hidrogént a földgáz hálózatba tápláljuk, 
nem tartom célszerűnek mindaddig, amíg lehetőség van a földgáz 
bázisú távhőrendszerek hőforrásaiban, vagy ipari üzemekben a 
földgáz kiváltására villamos fűtésű kazánok telepítésére. 

Ez utóbbihoz célszerű az igényt és a fogadókészséget mielőbb 
feltárni, majd a megvalósításához a szakpolitikai intézkedéseket, 
szükség esetén támogatási mechanizmusokat kidolgozni. 

A műszaki, gazdasági és környzetvédelmi kritériumok alapján 
történő mérlegelések során az integrált, villamos energia, hő- és 
gáz rendszert célszerű szem előtt tartani, a döntések során a tel-
jes rendszer szempontjából kedvező megoldást kiválasztani. Ez 
lesz összhangban a Nemzeti Energiastratégia Zöld Távhő prog-
ram célkitűzéseivel. Így lehet a távhőszolgáltatást „a többi veze-
tékes energiahálózattal együttműködő, a villamos rendszersza-
bályozásban meghatározó szerepet betöltő távhőszolgáltatássá 
átalakítani”.
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A hidrogén energiaforrásként való felhasználása egyre inkább 
elterjedni látszik, mivel annak égési folyamatai során csupán 
vízgőz keletkezik, szén-dioxid azonban nem. A hidrogén előál-
lítása elektrolízissel is lehetséges, amelyhez csupán villamos 
energia és tiszta víz szükséges. Abban az esetben, ha a fel-
használt energia forrása megújuló, a folyamat teljes mértékben 
szén-dioxid mentes energiát hoz létre. Ezen többletenergia tá-
rolása földalatti gáztárolókban is megvalósítható, ahova a föld-
gázhoz keverve juttatható. A cikk a karbon-mentes hidrogén 
egyre gazdaságos előállítása kapcsán, a tárolás egy lehetsé-
ges módjával foglalkozik.

*
The use of hydrogen as an energy source seems to be becom-
ing more widespread, as its combustion processes only pro-
duce water vapor, but not carbon dioxide. The production of 
hydrogen is possible by electrolysis, which requires only elec-
tricity and clean water. In the case where the source of energy 
used is renewable, the process creates completely carbon-free 
energy. This excess energy can be stored in underground gas 
storage facilities, where it is delivered mixed with natural gas. 
The article deals with the a possible way of storage of carbon-
free hydrogen in connection with its increasingly economical 
production. 

* * *

Karbon-mentes hidrogén előállítás
A hidrogén egy lehetséges előállítás a víz elektrolízisén alapszik, 
zéró emisszió forrásból származó villamos energiát használva. Bár 
korábban a megújuló alapú hidrogén előállítás elég drága megol-
dás volt, azonban egy 2019-es cikk szerint [12] a szélenergiával 
előállított, megújuló forrásból származó hidrogén ára Németország-

ban 2019-ben körülbelül 3,00 EUR/kg volt, ami alacsonyabb annál, 
mint amit földgázból állítanak elő. A cikk továbbá a 2020-as évek 
végére a hidrogén előállítási költségét körülbelül 2,50 EUR/kg-ra 
prognosztizálja. Látható tehát, hogy a szélenergia csökkenő költ-
sége csökkenti a hidrogénné történő átalakításhoz használt elekt-
rolízis technológiák költségét is. Ugyan ez a cikk a megújuló ener-
giák közül, csak a szélenergiával foglalkozik érdemes megvizsgálni 
a témát a napenergia vonatkozásában is. Az 1. ábrát a frankfurti 
Gépészmérnök Ipari Szövetség (VDMA) adta ki, ahol a különböző 
monokristályos szilícium modulok ár-trendjét figyelhetjük meg, me-
lyek egyértelmű csökkenést mutatnak. 

Egy VDMA mérnöki szövetség által készített jelentés szerint a 
fotovoltaikus elemek tanulási aránya – vagyis az árcsökkenés se-
bessége –, a technológia széleskörű felhasználásával felgyorsul, 
ami 2019-ben elérte a 23,5%-ot. Ugyanebben az időszakban a nap-
elemes modulok árai 10%-kal csökkentek, mind a mono-, mind a 
többkristályos termékek esetén, a cellák árcsökkenése pedig elérte 
a 20%-ot. A VDMA előrejelzése szerint, ha a napelemek tanulási 
aránya hasonló sebességgel folytatódik az elkövetkező években, 
az további árcsökkenéshez vezet, olyan intézkedéseknek köszön-
hetően, mint a jobb, nagyobb napelemek; az első és a hátsó cellák 
optimalizálása vagy jobb modul elrendezés. Ez a karbon-mentes 
hidrogén még kedvezőbb költségű előállítását progosztizálja. 

A felszín alatti hidrogéntárolás
A megújuló energiák által megtermelt többlet energia tárolására 
egy lehetséges megoldás a hidrogén geológiai formációkban tör-
ténő elhelyezése, ami a földgáz földalatti tárolásához hasonlóan 
történhet. A lehetséges megoldások a sódómban, leművelt szén-
hidrogén telepben és aquiferben történő elhelyezés. A hidrogén 
tárolás kezdetei az 1970-es évekig nyúlnak vissza, először az 

Egyesült Királyságban, Tesside-ban, 
1 millió m3 tiszta hidrogén került be-
sajtolásra 50 bar nyomáson a 400 m 
mélységben települt sókavernákba. 
Városi gáz tárolását a Gas de France 
Beynes-ben üzemelő víztesthez kap-
csolódó sódómjában 1956-1974 évek-
ben végezték. A tárolót később 50% 
hidrogén – 50% földgáz besajtolására 
alkalmas tárolóvá alakították át. Hazai 
viszonylatban a kimerült gáz-, valamint 
olajtelepek geológiai csapdái kerülhet-
nek számításba. A tároló szerkezetét a 
gravitációs szegregáció elvének meg-
felelően alulról a gáz-víz határ, illetve 
az olaj-víz határ veszi körül. Felülről 
egy át nem eresztő réteg határolja, ami 
gátat szab a szénhidrogén – hidrogén 
migrációjának. A tárolók hidrodinami-
kai egységet képeznek a szomszédos 
aquiferrel.1. ábra. Ár-trend a monokristályos szilícium modulok esetén [14]   
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A „csapda” kifejezés a formáció fizikai szerkezetére utal, egy 
alacsony áteresztőképességű vagy nem áteresztő sztratigráfiai fe-
dővel, mint például a pala vagy kősó szerkezet esetén. A fedő kőzet 
fontos szerepet játszik a hatékony csapdázódás kialakulásában a 
víz és a kőzet között fellépő kapilláris erő miatt. Amikor a fedőkő-
zet pórusa vízzel telített és ki kell szorítani, a gáznak kellőképpen 
magas nyomással kell rendelkeznie az erős kapilláris ellenállás 
leküzdéséhez [1]. Abban az esetben, ha a nyomás alacsonyabb, 
mint a kapilláris ellenállás a fedőkőzet hatékony akadályt képez a 
hidrogén felszín irányába történő szivárgásának megakadályozása 
érdekében. Ha a hidrogén molekula (H2) és az in situ környezet 
között mélyen a felszín alatt geokémiai reakciók lépnek fel, a hidro-
gén szilárd ásványokká alakulhat át, abszorbeálódhat. Ez a kémiai 
csapdázódás, ami stabilabb gázcsapdázódást képez az ásványi 
megkötődés által. 

A hidrogén és a földgáz jellemzői
Az 1. táblázat tartalmazza a metán és a hidrogén tipikus fizikai és 
kémiai jellemzőit. A metánhoz képest a hidrogén dinamikai viszkozi-
tása és molekula átmérője sokkal kisebb, ami a hidrogén nagyobb 
mozgékonyságához vezet, ezáltal megnövekedik (nagyobb) a szi-
várgás kockázata. Összehasonlítva egy 16 g/mol molekulatömegű 
metánnal, a hidrogén molekulatömege csak 2 g/mol. Ez azt jelenti, 
hogy a metánra vonatkoztatott nyolcszoros nyomásra van szükség 
ahhoz, hogy ugyanazon tömeg ugyanabban a térfogatban legyen. A 
nagyobb mobilitás és a fedőkőzettel szemben támasztott nagyobb 
át nem eresztő képesség és integritás miatt a tárolónak bizonyos 
követelményeknek meg kell felelnie.

A föld alatti hidrogéntárolás követelményei
A hidrogén hatékony föld alatti tárolásának biztosítása érdekében 
annak mennyiségét a lehető legnagyobb mértékben össze kell 
nyomni, ami kellően nagy külső nyomást igényel. Figyelembe véve 
a hidraulikus réteg nyomást a nyomás megválasztásánál a hidrau-
likus nyomásgradiens és a túlterhelési nyomásgradiens között kell 
szabályozni. A nemzetközi hidrogéntárolás tapasztalatai alapján a 
leggazdaságosabb nyomástartomány a 80-100 bar közötti érték.  
A hidrogéntaroláshoz használt kimerült olaj- és gáztelepek átalakí-
tása során nem tapasztaltak hidrogén szivárgási problémákat, hi-
szen a metánnal telített pórusvíz megakadályozza a fedő kőzeten 
át történő szivárgást. Ugyanakkor azoknak a rezervoároknak, ame-
lyeket nem használtak hidrogén tároláshoz fedőkőzeteit a besajtolt 
nyomás függvényében alapos elemzésnek kell alávetni a tároló 
nyomásának és tömörségének biztosítása érdekében. A H2 ala-
csony molekulatömege megkönnyíti a felfelé történő gyors diffun-
dálódást a meglévő útvonalakon keresztül. Különösen a nagyobb 
injektálási és kitermelési sebesség esetén még hangsúlyosabban 

mutatkozik meg a „fingering” jelensége. Mivel a metán és a hidro-
gén nem lép kémiai kölcsönhatásba, ezért a két gáz viszkozitásá-
nak is nagy szerepe van. A hidrogén mozgékonyabb, viszkozitása 
egy nagyságrenddel nagyobb, mint a metáné, ezért a hidrogén „elő-
re szalad” a metán „lemarad”, kialakul az „ujjasodás”-nak nevezett 
jelenség, amit jól szemléltet a 2. ábra, ahol az áramlási mintázato-
kat láthatjuk. 

Ezért figyelembe kell venni az injektálási és termelési sebesség 
határokat, amelyet a hidrogén diffúziója határoz meg. A hidrogén 
molekula (H2) gyors besajtolásakor a gáz dinamikus viszkozitása 
erősebb, mint a gravitáció által indukált függőleges erők hatása. Ez 
a folyamat jelentősen megnöveli a hidrogén molekula (H2) fedőkő-
zeten keresztüli migrációjának valószínűségét. Összefoglalva: a 
nagy porozitáson és áteresztőképességen túl a rezervoárnak nagy 
rétegnyomással, megfelelő vastagságú és alacsony áteresztőké-
pességű földtani zárószerkezettel kell rendelkeznie annak biztosí-
tása érdekében, hogy ne történjen meg a hidrogén átfejtődése a 
szomszédos rétegekbe, illetve a felszín irányába.

A hidrogén föld alatti tárolásának korlátozói, illetve korlátjai
A felszín alatti hidrogéntárolás (Underground Hydrogen Storage ‒ 
UHS) projektekben a kút integritás biztosítja a felszíni technológia 
és a rezervoár közötti kapcsolatot. Ezért van kiemelt jelentősége 
a kutak integritásának. Az üzemszerűen alkalmazott kutak élettar-
tamuk során ellenállnak a szélsőséges réteg körülményeknek és 
terheléseknek megakadályozzák a lehetségesen előforduló szivár-
gást és korróziót [3], [4]. A kút integritásának elvesztése a projekt 
kudarcához vezethet, a hidrogénrobbanás baleseteket, ezáltal gaz-
dasági veszteségeket okozhat, emberéleteket veszélyeztetve. [5]  
A hidrogén szivárgásának ellenőrzése érdekében az UHS megvaló-
sításának fontos előfeltétele a komplett működés és az akadályozó 
rendszer, mint például a cementpalást [6], [7]. Figyelembe véve a 
hidrogén molekulák nagy diffúzió képességét, alaposan meg kell 
vizsgálni a cementpalást áteresztőképességét és porozitását a ce-
mentálás után, hogy meghatározzuk, vajon a hidrogén áthatol-e a 
cementpaláston vagy sem. A kút integritásának vizsgálatakor a hid-
rogén acélra gyakorolt hatását is elemezni kell. Ez lehet az anyag 
felhólyagosodása, repedések és törések [8], [9], [10]. A kút integri-
tásának további vizsgálatakor elengedhetetlen elemezni a hidrogén 
atomokat tartalmazó acél csővezetékek viselkedését. A hidrogén 
az acélba bediffundál, ahol különböző csapdahelyen reverzibilisen 
vagy irreverzibilisen megkötődhet. Az acélban lejátszódó kinetikai 
viselkedések vizsgálata során leginkább az elektrokémiai reakciók-
nak kitett acélok felülete hólyagossá válhat, hasonlóan, mint nagy 

1. táblázat. Metán és hidrogén jellemzői [6], [17]

2. ábra. Az áramlási mintázat koncentrációjának körvonalai 
az előrehaladás függvényében [2]

Jellemzők Egység CH4 H2

Molekulatömeg g/mol 16,043 2,016

Sűrűség 20 °C kg/m3 0,7170 0,0899

Fajlagos hőkapacitás kJ/kg(K) 2,165 14,050

Robbanási határéték 20 °C Levegő Vol. % 4,4-17,0 4,0-77,0

Öngyulladási hőmérséklet °C 595 560

Dinamikai viszkozitás 
20 Mpa/50 °C mPa s 0,01844 0,00935
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hőmérsékletű vízzel történő huzamosabb érintkezés során [11].  
Az említett esetekben a disszociáció során keletkezett atomos hid-
rogén abszorbeálódik az acél belsejébe, ahol irreverzibilisen kö-
tődik a csapdahelyeken, ezáltal molekuláris hidrogén keletkezik.  
A folyamat a nyomás növekedését eredményezi, ami az acél hólya-
gosodásához vezet [15].

A földgáztárolás követelményeivel összehasonlítva az UHS 
esetén a fémből készült alapanyagoknak sokkal szigorúbb köve-
telményeknek kell megfelelni. Magas hidrogén koncentráció esetén 
a már kialakult repedésekre nehezedő nyomás jóval kisebb, mint 
normál hőmérséklet- és nyomásviszonyok között. Előkezelt acél 
esetében a hidrogén által keletkezett repedés szerkezete sokkal 
bonyolultabb, a repedésképződés sebessége az eredeti háromszo-
rosa is lehet. A martenzites átalakulás, ami csak szilárd állapotban 
fordul elő, az abban történő fázisátalakulást jelenti, ami a hidrogén 
gyorsabb diffundálásához vezet mind a repedésben, mind az egész 
anyagban. Számos rozsdamentes acélon végzett kutatás eredmé-
nyei igazolták, hogy a hidrogén okozta repedések száma csökkent-
hető. Magasabb nikkel tartalom (>12%), valamint nitrogén jelenléte 
hatékonyan akadályozza meg a hidrogén áthatolását a repedésen 
és az acélban történő diffúzióját [14]. A földalatti hidrogén tárolás 
egy működőképes, kipróbált koncepció, azonban számos kérdést 
feszeget. A hidrogén esetleges migrációja miatt nem alkalmas 
bármely geológiai formáció. Fontos megjegyezni, hogy a cement 
keménységének növelésével a hidrogén migrációja aligha akadá-
lyozható meg bármilyen hőmérsékleten. Továbbá a cement anya-
gában és az acélban történő hidrogén diffúziójának mechanizmusát 
és kiterjedését a fémes anyagok hidrogéntartalma, a víztelítettség 
és más tényezők is befolyásolják, úgymint a hőmérséklet, nyomás 
valamint az indukált feszültség és az előkészítés különbségei is be-
folyásolják. ennek megfelelően a hidrogén földalatti gáztárolóban 
történő tárolásakor számos előkészületi vizsgálat szükséges, mivel 
azonban egy már létező technológián alapul számos költség redu-
kálódik. [16]

Összegzés
A nemzetközi tendencia azt mutatja, hogy a hidrogén, mint ener-
giahordozó, egyre növekvő mértékű szerepet fog betölteni a jövő 
energia ellátási láncában, fontos pillére az elektromos és gázipari 
infrastruktúra összehangolásának és összekapcsolásának. A tiszta 
hidrogénnek fontos szerepet kell játszania a gazdaságunk szén-
dioxid-mentesítésében, tömeges felhasználása a gazdasági fejlő-
dés szempontjából is fontos szerepet játszik. A nemzetközi trendek 
elemzései is azt igazolják, hogy a zöld hidrogén hamarosan képes 
lesz versenyezni a fosszilis alapú hidrogénekkel. Mind a PV pane-
lek előállítási-, mind a hidrogén előállítás költségeinek csökkentésé-
vel a hidrogénben történő energia tárolás a jövőben alkalmas lehet 
az időjárásfüggő elektromos áram rugalmas felhasználására, ha-
zánk importfüggőségének minimálárasára. A felszín alatti hidrogén-
tárolás nagy teljesítményű, nagy tárolókapacitás megvalósítását 
biztosítja, továbbá hosszú ideig rendelkezésre áll. A gazdaságos-
sági szempontból előnyt képez a meglévő infrastruktúra, ezáltal a 
beruházási költség alacsony, mind a vezetékes földgáz technológiai 
rendszer vonatkozásában, mind a geológiai formációkban történő 
tárolás tekintetében. A leművelt szénhidrogén telepek nagy előnye, 
hogy feltárásukkal és letermelésükkel jól kiismerték őket. A tárolóból 
kitermelt hidrogént a nagynyomású távvezetéki rendszerbe táplálva 
fűtési és energetikai célra használható fel. A zöld hidrogén előállítá-
sával és használatával megteremtjük a lehetőséget a karbon kibo-

csátás csökkentésére azáltal, hogy az Európai Uniós célkitűzéseket 
összhangba hozzuk a rendelkezésre álló technológiai elemekkel és 
berendezésekkel.
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Jelen munkánkban polikristályos szilícium napelemek olyan 
modelljét mutatjuk be, amelyben a fotovillamos rendszer külső 
mágneses mező hatása alatt áll. A modell középpontjában a kon-
tinuitási egyenlet és annak megoldása áll. Míg a földi mágneses 
mezőnek nincsen gyakorlati hatása a napelemeken, erősebb me-
zők már negatívan befolyásolják a hatásfokot. A modell felhasz-
nálható napelem modulok modellezésére is.

*
In our present paper models when polycrystalline silicon based 
solar cells are under the influence of external magnetic field 
will be presented. In the focus of this ones stand the continuity 
equation and its solution. While the terrestrial magnetic field has 
no power on the solar cells stronger fields influence negatively 
the efficiency. The model can be used for modeling silicon pho-
tovoltaic module too. 

* * *

Külső mágneses mező hatásának vizsgálata a különböző generá-
ciójú napelemek hatásfokán valamint transzportfolyamatain törté-
nő tanulmányozása napjaink aktuális kutatási területe. Szerepe a 
„napelemek életében” kettős. Egyrészről a vizsgálatok indokoltak 
is, hiszen a napelemek folyamatosan ki vannak téve a földi mágne-
ses mező hatásának (B~5∙10-5 T), illetve a telepítés körülményeitől 
függően telekommunikációs eszközök, valamint transzformátorok 
mágneses mezője is folyamatosan „érheti” őket. AM antenna ese-
tén, amelynek teljesítménye 50 W-50 kW közötti, a mágneses induk-
ció nagysága nem nagyobb, mint 1,29∙10-7 T, FM antenna esetén 
500 W és 2 MW teljesítmény között 4∙10-8 T < B < 2,58∙10-6 T (Toure 
és társai, 2012; Zoungrana és társai, 2012). Transzformátorok mág-
neses mezőjének becslésére pl. Gonscorek és Vick (2009) munkája 
adhat támpontot, ezért meg kell tudnunk becsülni, mekkora mér-
tékben befolyásolja a hatásfokot. Másrészről szerves napelemek 
esetében a mágneses mező használatával magának a fotoáram 
létrejöttéhez vezető közbülső folyamatok térképezhetők fel (Zang 
és társai, 2010; Oviedo és társai, 2017, 2018). A hatásfokot illető-
en kétoldali, polikristályos Si-napelemekre a hatásfokfüggés pesz-
szimista, növekvő mágneses mező hatására csökken a hatásfok 
(Zoungrana és társai; 2017, Zerbo és társai, 2015). A transzportjel-
lemzőkre (diffúziós hossz, diffúziós együttható, rekombinációs se-
bességek az illesztésnél, illetve a hátoldalon) való hatás bizonyos 
telítési, illetve „levágási” görbékben jelentkezik (Zoungrana és tár-
sai, 2012; Zerbo és társai, 2015; Toure és társai, 2012). Ugyan-
akkor a napelemek egy másik generációjánál, az ún. polimer ala-
pú napelemeknél a mágneses mező kifejezetten hatásfoknövelő 
hatású is lehet (Shakya és társai, 2008; amelyre Fathabadi, 2019 
összefoglaló cikke hivatkozik). Ennek elméleti megalapozására ad-
tak modellt Oviedo és társai (2017). Dolgozatunk további részében 
csak szilícium napelemekkel foglalkozunk. Mindezek mellett még 

igen lényeges rámutatni a külső, állandó mágneses mező napele-
mek transzportjellemzőinek méréstechnikai szerepére. Az npn tran-
zisztorok kisebbségi töltéshordozói mozgékonyságának mérésére 
Betser és társai adtak módszert (1994) az ún. magnetotranszport 
módszer alapján. Vardanyan (1997) a tipikus napelemek rekombi-
nációs paramétereinek meghatározására (diffúziós hossz, felületi 
rekombináció sebesség) dolgozott ki mérési eljárást a rövidzárási 
áram mérésére alapozva mágneses mező nélkül, illetve annak je-
lenlétében két különböző gerjesztési hullámhossznál.

A dolgozat szerkezete a következő: a következő pontban ismer-
tetjük a külső, állandó mágneses mezőnek a polikristályos szilícium 
napelemek hatásfokán történő hatását leíró háromdimenziós mo-
dellt Toure és társainak munkája (2012) alapján. Ezután részletesen 
bemutatjuk a kisebbségi töltéshordozókra felírt kontinuitási egyenlet 
megoldásának lépéseit, majd kiegészítésként a szakirodalmi vonat-
kozásait tekintjük át. Utána megadjuk a hatásfok matematikai alak-
ját rámutatva a szakasz elején a modell lényegére, mely szerint a 
napelem teljes működési tartományát jellemezhetjük a kontinuitási 
egyenlet két peremfeltételét jelentő Sf és Sb rekombinációs sebes-
ségekkel. Az ezt követő szakaszban a modell általánosításait te-
kintjük át.

Kétoldali, polikristályos szilícium napelemek transz-
portfolyamatainak elméleti modellje külső, állandó 
mágneses mező jelenléte esetén
Napjainkban a legnagyobb hatásfokú napelemek a szilícium ala-
púak. A polikristályos napelemek hatásfoka kisebb, mint az egy-
kristályos megfelelőiké, ugyanis a polikristályok az előállítás tech-
nológiájának következtében több, különböző méretű és formájú 
és irányítottságú szemcsékből állnak, melyeket szemcsehatárok 
különítenek el egymástól. A szemcsehatárok elektron-lyuk csapda-
ként, rekombinációs központokként viselkednek, amelyek egyrészt 
a szemcsék illeszkedései másrészt az előállítás hiányosságaként 
jelentkező helyi torzulások (Zoungrana és társai 2012; Banerjee & 
Saha, 1989.). A szemcsék mérete és a szemcsehatárokon történő 
rekombinációs folyamatok sebessége alapvető hatással vannak a 
napelem cella fotovillamos tulajdonságaira (Dugas és társai, 1993; 
Diallo és társai, 2008). A választott modell változtatható nagysá-
gú külső, állandó mágneses mezőnek hatását vizsgálja n+-p-p+ 
polikristályos kétoldali napelem transzportfolyamatain mind front 
oldali, mint pedig hátoldali, illetve szimultán, intenzív, koncentrált 
multispektrális fénymegvilágítás mellett a szemcsék ún. oszlopmo-
dellje alapján. Ez a következőket jelenti (1. ábra):

A szemcséket négyzet keresztmetszetű oszlopoknak (hasá-
boknak) tekintjük (gx=gy=g; 0,002 cm<g<0,2 cm). A szemcsék vil-
lamos tulajdonságai homogének (doppolási szint, a kisebbségi 
töltéshordozók mozgékonysága, élettartama, diffúziós hosszuk). 
A szemcsehatárok merőlegesek az illesztésekre (átmenetekre), 
a rekombináció sebessége (Sgb) állandó a határon és független a 
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megvilágítástól (AM1), azaz a kontinuitási egyenlet peremfeltételei 
lineárisak. A megvilágítás egyenletes, a töltéshordozók keletkezé-
si aránya csak a bázistartomány z-mélységétől függ. A magasan 
doppolt emitter és az átmenet kiürítési tartományának rekombiná-
cióitól eltekintünk. Az alkalmazott, választható nagyságú mágneses 
mező az n+-p, illetve p-p+ átmenetek síkjával párhuzamos. Mivel a 
bázis tartományban a megvilágítás hatására keletkező töltéshordo-
zók koncentrációja nem tekinthető egyenletesnek, ezért a modellbe 
beépítünk egy, a z-tengelyen kialakult koncentráció gradiensnek 
megfeleltethető E(z) villamos mezőt (E(x)=E(y)=0). Más belső vil-
lamos mezőt (a bázis kristályrácsának villamos terét) nem veszünk 
figyelembe (Zerbo és társai, 2015). E(z) alakja:

                     (1)

ahol Dp és Dn a lyukak és elektronok diffúziós együtthatói, µp, illetve 
µn a lyukak, illetve elektronok mozgékonyságai, δ(x,y,z) a többlet 
kisebbségi töltéshordozók sűrűsége.

Mivel a hatásfokot főleg a kisebbségi töltéshordozók rekombi-
nációs paraméterei határozzák meg (diffúziós hossz, rekombináció 
sebességek) (Diallo és társai, 2008), a számítások a többlet kisebb-
ségi töltéshordozókra (esetünkben elektron) vonatkozó kontinuitási 
egyenlet megoldása alapján történik.

A kontinuitási egyenlet:

                   (2)

ahol Jn(x,y,z) az elektronok áramsűrűsége, G(z) a töltéskeletkezé-
si arány a bázis z-mélységénél, illetve R(z) a rekombinációs arány 
ugyanitt.

G(z) kifejezését Furlan és Amon (1985) valamint Mohammed 
(1986) cikke alapján (más sugárzási spektrumhoz hasonlóan) a tel-

jes AM1,5 sugárzási spektrumra az alábbi, háromtagú összegalak-
ban vehetjük fel:

                  (3)

Ez frontoldali megvilágításra vonatkozik. Az exponensben (-bi(H-z)) 
szerepel hátoldali megvilágítás esetén, szimultán megvilágításkor 
pedig mindkét típusú exponenciális tag. Az ai és bi együtthatókra 
Diallo említett cikke is ad adatokat az AM1,5 spektrumra vonatko-
zóan. C-vel a fénykoncentráció vehető még figyelembe (többnyire 
„napban” adják meg, pl. Zoungrana és társai, (2015)).

Az R(z) rekombinációs arány alakja:
• 
 
 ahol τn az elektronok élettartama.
• A Jn (x,y,z) áramsűrűség alakja a magnetotranszport elmé-

let alapján (Betser és társai, 1995) három tag összege: a 
koncentráció gradiens okozta diffúziós áram + a mágneses 
mező okozta áramsűrűség + a villamos mező okozta sodró-
dási (drift) áramsűrűség:

   (4)

A modell az x-és y-tengelyek mentén egyenletes töltéseloszlást té-
telez fel, ezért a harmadik tag x-és y-szerinti parciális deriváltjait 
nullának vehetjük,  

B iránya y-, E iránya z-irányú és állandó az egész bázistérben.
Állandósult állapotban:   

ezért behelyettesítések után

                  (5)

másodrendű parciális differenciálegyenletre jutunk, ahol:

                (6a)

L*2 = τnD*,                   (6b)

                 (6c)

Ez az egyenlet a polikristályos, kétoldali Si-napelemekre vonatkozó 
kontinuitási egyenlet multispektrális megvilágítás (front oldali, hátol-
dali vagy szimultán) és külső, állandó mágneses mező jelenléte ese-
tén (Toure és társai, 2012; Zoungrana és társai, 2012, Zoungrana 
és társai, 2017), egy dimenzióban (Diao és társai, 2017).

A kontinuitási egyenlet megoldása
A kontinuitási egyenlet megoldását az alábbi alakban keressük 
(Toure és társai, 2012; Zoungrana és társai, 2012):

                    (7)

ahol:

               (8)

1. ábra. f polikristályos kétoldali Si-napelem szemcsemodell-
je három (fent), illetve kétdimenzióban (lent) (Toure és társai, 
2012; Zerbo és társai, 2015)
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A Cj és Ck együtthatókat a peremfeltételekből számíthatjuk:

               (9a)

       
               (9b)

Tagonkénti differenciálással adódik (végtelen sor esetén ennek el-
végezhetőségét vizsgálni kell):

              (10a)

                            (10b)

Zjk(z)-re pedig, felhasználva a koszinusz függvények ortogonalitását, 
másodrendű differenciálegyenletre jutunk (mágneses és E(z) nélkü-
li esetre közli (Diallo és társai, 2008)), amelynek megoldása:

                   (11)

ahol:
               
             (12a)

               (12b)

   
           (12c)

Az Ajk és Bjk együtthatókra a Zjk-nak a (7) kontinuitási egyenletbe 
való visszahelyettesítése után az alábbi peremfeltételek mellett ka-
punk kifejezést:

                 (13a)

               (13b)

ahol (13a) a rekombináció sebessége a p-n+ átmenet érintkező ha-
tárfelületén (emitter csatolásnál) és (13b) rekombináció sebessége 
a p-p+ csatolásnál (hátoldali érintkező felületnél).

A fentiek alapján az Ajk és a Bjk együtthatók az alábbi formában 
írhatók fel:
   
      
             (14a)
   
      
      
                (14b)

ahol:
   
             (15a)
   
      
             (15b)

Ezzel a kontinuitási egyenletet teljesen, analitikus formában meg-
oldottuk.

Hátoldali megvilágítás esetén a (14) képletek némiképp módo-
sulnak Zoungrana és társai (2012) (10) képlete szerint.

Néhány kiegészítés:
• Az előbb tárgyalt modell egyenletei és a kontinuitási egyenlet 

megoldása természetes általánosításai korábban már publi-
kált, mágneses mező nélküli modelleknek, illetve megoldá-
si módszernek. Mágneses mező nélkül és a beépített E(z) 
villamos teret is elhagyva, azaz (4)-ben csak az első tagot 
megtartva, csak frontoldali megvilágítást tekintve a kontinui-
tási egyenlet megoldását teljesen részletesen tárgyalta még 
1993-ban Dugas hátsó csatolású (back junction solar cells) 
napelemekre, illetve 2008-ban Diallo és társainak (2008) cik-
ke. Utóbbi cikk fő eredményei a szemcseméretnek (0,005 
cm-től 0,2 cm-ig), valamint a szemcsehatáron történő re-
kombináció sebességének (Sg=102 cm/s-tól 106 cm/s-ig) a 
hatása a makroszkópikus (pl. üresjárási feszültség, rövidzá-
rási áram, cella fotofeszültsége), illetve mikroszkópikus (pl. 
kisebbségi töltéshordozó eloszlások Sb, illetve Sf függése 
a szemcsemérettől) paraméterekre vonatkozóan. A cikkre 
Zoungrana és társai (2012) is hivatkoznak. A kontinuitási 
egyenletben Cx és Cy együtthatók nem lépnek fel.

• Ugyancsak mágneses mező és E(z) nélküli 3-dimenziós ese-
tet, ugyanakkor három, monokromatikus megvilágítási mód 
mellett tárgyal Dieye és társainak cikke (2015). G(z) alakja 
ezért:

   
 ahol α(λ) az adott hullámhosszhoz tartozó abszorpciós té-

nyező, I0 a beeső foton fluxus, R(λ) az adott hullámhossz-
hoz tartozó reflexió tényező. Az ε, illetve γ értékek 0, illetve 
1 aszerint, hogy frontoldali, hátoldali vagy szimultán megvi-
lágításokról van-e szó. Céljuk a napelem működésének mo-
dellezése tetszőleges működési pontban. Ezt a pontot a n+-p 
átmenet Sfu rekombinációs sebessége jellemzi (ún. Sfu-elv, 
ld. következő pontban, Sfu a szerzők jelölése). Eredménye-
ik a napelem teljesítménysűrűségének függése az Sfu-tól az 
Sgb szemcsehatár rekombinációsebesség, a g szemcsemé-
ret, a λ gerjesztési hullámhossz különböző értékeinél a többit 
változatlan értéken hagyva, valamint a megvilágítások mód-
jai szerint is ugyanezt téve, mint előbb. A fotoáram, feszült-
ség és teljesítmény 5 változónak: Sfu, Sgb, Sbu, rekombináció 
sebességeknek, illetve a g szemcseméretnek és λ hullám-
hossznak a függvényei. A δ(x,y,z) kifejezésében az összeg-
zés 1-től 30-ig terjed. (Sbu a rekombináció sebessége a p-p+ 
hátoldali illesztésnél).

• A szemcsehatároknak polikristályos Si-napelemeken való 
hatását a kontinuitási egyenletnek a Green-függvények mód-
szerével történő megoldásával Bannerjee és Saha vizsgál-
ták (1989).

• Mágneses mezőben szimultán megvilágítás mellett egy-
dimenziós modellben adtak eredményeket Zerbo és társai 
(2015). δ kifejezésében a (3) alatt tett megjegyzés mindkét 
tagja szerepel. Cikkükben teljesítménysűrűség, fotoáram és 
feszültség ábrázolás szerepel log Sf, függvényében, valamint 
táblázatban adtak számítási eredményeket a hatásfokra a 
maximális teljesítménysűrűség munkapontjában B diszkrét 
értékei mellett 0-tól 10 mT nagyságig. A táblázat jól mutatja 
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a mágneses mező hatásfokcsökkentő hatását. Következő 
dolgozatukban (Zerbo és társai, 2016) a táblázatot kiegé-
szítették további villamos paraméterekkel (pl. a munkaponti  
RMPP = Vpeak / Jpeak [Ω∙cm2] ellenállással).

• Mágneses mezőben, különböző, „napban” mért fénykon-
centrációk mellett (a (3) képlet C paramétere) csak hátoldali 
megvilágítást alkalmazva közöltek eredményeket Zoungrana 
és társai (2015). A diffúziós hosszra, diffúziós együtthatóra, 
valamint a hátoldali rekombinációra „levágási” görbéket kap-
tak (logaritmikus skálán). Alacsony mágneses mezőnek nin-
csen hatása a diffúziós paramétereken, (B < 7∙10-5T), illetve 
hátoldali rekombináción (B < 9∙10-5T). 0,12T körül a diffúziós 
hossz, illetve együttható nullává válnak, a 7∙10-5T <B<0,12T 
tartományban csökkennek zérushoz közeli értékre, míg 
ugyanilyen jellegű csökkenés a hátoldali rekombináció Sb  
sebességére nézve a  9∙10-5T <B<8∙10-3T tartományon. A 
napban mért fénykoncentráció kb. 50 napig nem jelent vál-
tozást Sb-n ezután, kis növekedést követően kb. 100 naptól 
kezdve C jelentősen növeli Sb-t. A szerzők az n+-p átmenet 
közelében vizsgálták a töltéshordozók kétdimenziós térbeli 
eloszlását is, valamint a fotoáram és feszültségnek (Sf,(!);B) 
kétváltozós függését is (tehát a n+-p átmeneti rekombináció 
sebesség függést!) más eredmények mellett.

• Mágneses mezőben frontoldali megvilágítás esetén egydi-
menziós modellt tárgyalt Diao és társai (2017). A fotovezetés 
bázismélység függését három mágneses indukció nagy-
ságnál, valamint a fotovezetés logB függését négy, illetve a 
fotovezetés Sf függését öt különböző B értéknél. Ez utóbbinál 
három tartomány különíthető el, két állandó (0 és 2∙102 cm/s, 
valamit 5∙105 és 7∙107 cm/s között), amely az üresjárási és 
rövidzárási működési tartománynak felelnek meg. A középső 
tartomány lineárisnak vehető, különböző mágneses mezőkre 
táblázat adja meg az egyenes paramétereit. A lineáris sza-
kasz meredeksége villamos kapacitásként is értelmezhető, 
amely növekvő mágneses mezővel csökken. Az említett 
összefüggéseknek a napelem optimális bázismélységének 
megválasztásánál vannak szerepük.

• A mágneses mezőnek az I-V áram-feszültség görbékre való 
hatását Madougou és társaik adták meg (2007) frontoldali, 
hátoldali, illetve szimultán megvilágítás esetére.

Polikristályos Si-napelemek hatásfoka
Napelemek maximális hatásfokát kísérletileg terhelőellenállás 
rákapcsolásával és az I-V áram-feszültség karakterisztika felvé-
tele után az összetartozó értékpárok maximális Im,∙Vm szorzatá-
nak meghatározása jelenti (pl. szukcesszív approximációval). Az  
Rm=Vm/Im hányadost optimális terhelőimpedanciának nevezzük 
(Ziel, A.,1982). Az előzőekben bemutatott modell a működő nap-
elem szempontjából azon alapszik, hogy az (13) alatt definiált Sf és 
Sb rekombinációs sebességek teljesen jellemzik a működési tarto-
mányt az üresjárástól a rövidzárásig (Dieye és társai, 2015). Az Sf 
mennyiség az p-n+ átmeneten átjutó töltéshordozókat számlálja a 
napelem aktuális működési pontjánál (az üresjárástól a rövidzárá-
sig minden közbülső pontban is). Sf nullához közeli értékénél nem 
jut át töltéshordozó az átmeneten, ez felel meg az üresjárásnak. 
Hasonlóan Sf nagy értéke felel meg a rövidzáráshoz közeli műkö-
désnek. Általános esetben Sf tartalmazza még az ún. Sf0 ún. belső 
rekombinációs sebességet is az emitter-bázis átmenetnél is. Ez 
utóbbi a napelem (külső terhelés) számára „elveszett” töltéshordo-

zókat számlálja (söntjellegű veszteség). Ideális napelem esetén ez 
utóbbit nullának vesszük (Zerbo és társai, 2015; Zoungrana és tár-
sai, 2017). Nem nulla, reális állapotot tárgyal Diallo és társai, 2008). 
Meg kell említsük azonban, hogy Sf elnevezésében a szakirodalom 
nem tekinthető egységesnek: Dieye és társai (2015), Madougou és 
társai (2007) valamint Diallo és társai (2008) az átmenet rekombi-
nációs sebességének (junction recombination velocity), míg Zerbo 
(2015), valamint Zoungrana szerzőtársai (2017) az átmenet dina-
mikus sebességének (junction dynamic velocity) nevezi. Az egy-
ségesebb elnevezés kedvéért az előbbit fogjuk használni az átvett 
ábrák esetében is (pl. 2. ábra). A továbbiakban Zerbo és Zoungrana 
értelmezésében a fototáram, fotofeszültség és így a napelem telje-
sítményét is minden működési pontban Sf és B függvényeinek te-
kintjük, belőlük matematikai módon határozzuk meg a hatásfokot az 
Air Mass 1,5 szabvány szerinti 1000 W/cm2 beeső fényintenzitással 
összehasonlítva. Az előbbiek részletesen a következőket jelentik:

A hatásfok számításához az alábbi mennyiségekre van szükség 
(Dugas,1993; Zoungrana és társai, 2012):

a fotoáram sűrűség:

                    (16)

valamint a fotofeszültség a Boltzmann egyenlet alapján (Diallo és 
társai, 2008; Zoungrana és társai, 2012):

                     (17)

ahol NB a bázis doppolási szintje (~1016 cm-3), ni az elektronok bel-
ső koncentrációja (~1010 cm-3), VT =kT/q, q az elektron töltése, k a 
Boltzmann-féle állandó.

Az előzőek szerint Jph, és Vph az Sf, valamint B mennyiségek 
függvényei, azaz:
   

Vph = Vph(Sf,B),                           (18a)
   

Jph = Jph(Sf,B),             (18b)

Ezután a villamos teljesítmény:
   

P(Sf,B)= Vph (Sf,B)∙Jph(Sf,B).                                               (19)

Ábrázoljuk a teljesítményt logSf függvényében: (L=0,02 cm; H=0,03 cm; 
D=26 cm2/s; μn=1000 cm2/Vs (Zerbo és társai, 2015) (2. ábra).
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(Zerbo és társai, 2015)
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A maximális hatásfok:

                  (20)

ahol Pinc a beeső fényintenzitás és az AM1,5 szabvány szerint  
100 mW/cm2. Zerbo és társainak eredményei (2015 és 2016). Az  
1. táblázatban B egyes értékeire konkrétan is megadták a maximá-
lis hatásfokot.

Zoungrana és társai is teljesen hasonló módon végeztek hatás-
fok számításokat (2017).

Az összefoglalóban feltett kérdésekre a válasz:
A földi mágneses mezőnek (5∙10-5 T), illetve a telekommuni-

kációs eszközök antennáitól származó elektromágneses hullámok 
mágneses terének (AM antenna esetében B<1,29∙10-7 T, FM anten-
na esetében 4∙10-8 T< B < 2,58∙10-6 T) nincsen hatása a napeleme-
ken (Toure és társai, 2012).

Megjegyzésképpen megállapíthatjuk, hogy a hatásfok csökke-
nésére kapott eredmények (2. ábra, 1. táblázat) valójában a Hall 
effektus alapján várhatóak is, a fotoáramra a külső mágneses mező 
Lorentz ereje hat és a töltések pályáját az oldallapok felé irányítja, 
ahol a töltések rekombinálódhatnak (Zoungrana és társai, 2012).

A modell továbbfejlesztései
• Zoungrana és társainak előbb említett egydimenziós modell-

jét tárgyalja általánosabban felvett mágneses mező esetén 
Fathabadi (Fathabadi 2020, Fathabadi, 2019) (3. ábra).

 

A fotoáram sűrűség nem függ a Bex eredő külső mágneses me-
zőnek az E(x) villamos mezővel párhuzamos BR-komponenstől.  
A szerző dolgozataiban mind elméletileg, mind kísérletileg az  
MPC = (J(B) – J(0))/J(0) relatív fotoáram megváltozást határozta 
meg (és vetette össze polimeralapú, illetve festékérzékenyített nap-
elemek kísérletileg talált B-függéseivel; MPC- magnetic field effect 
on photocurrent) (4. ábra).

Az MPC elméleti függvénye:  

Látható, hogy ez mindig negatív lesz, vagyis mágneses mező 
jelenléte az elméleti számítás szerint csökkenti a fotoáramot, a nap-
elem hatásfokára a mágneses mező negatív hatású.

• A szintén az előzőekben bemutatott 3D modellt terjesztette ki 
beeső szöggel rendelkező mágneses mező esetére szimul-
tán megvilágítás mellett Sourabié és társai (2017) (5. ábra).

 

A kontinuitási egyenlet alakja (a szerzők közlése):

                   (21)

ahol:
             
             (22a)
    
                 (22b)
   
               (22c)

B (mT) 0 1 2.5 5 7.5 10

Pmax (mW/cm2) 19.759 18.757 16.526 14.775 13.810 13.104

SfMPP (cm/s) 2.928∙104 1.942∙104 1.027∙104 5.727∙103 3.862∙103 2.922∙103

η (%) 19.759 18.757 16.526 14.775 13.810 13.104

1. táblázat. A maximális intenzitás, a hozzá tartozó n+p-átmenetei rekombináció sebesség és hatásfok értékei különböző mágneses indukció 
értékeknél (Zerbo és társai, 2015)

 ( )
,

,max

inc

fel

P
BSP

=η

3. ábra. Szilícium napelem modellje Bex külső mágneses mező-
ben (Fathabadi, 2019)

4. ábra. Szilícium napelem fotoáramsűrűségének %-os relatív 
megváltozásának a külső mágneses mező B indukciójától való 
elméleti (felső görbe) és kísérleti függése

5. ábra. n+-p-p+ polikristályos kétoldali Si-napelem szemcse-
modellje beeső szöggel „érkező” mágneses mező esetén 
(Sourabié és társai, 2017) 
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Ugyanakkor a kontinuitási egyenlet δ(x,y,z)-re való megoldása so-
rán, teljesen hasonlóan (13)-(15)-höz, a hatásfok számításnál fon-
tos Dn* diffúziós együtthatóra 1/Djk* kifejezésénél, (teljesen hason-
lóan (12)-höz):

                  (23)

szögfüggő kifejezést ad meg. Az áramsűrűség (16) kifejezésében 
most ez utóbbi jelenik meg.

Ljk (16) kifejezése és ezáltal Ki-é is szögfüggő módon változik, 
ami miatt δ(x,y,z) is függ θ-tól. Ezért írható:
   
             (24a)
   
                 (24b)

                  (24c)

Ezután a hatásfok számítása teljesen analóg módon történik.

Fő eredmények
Néhány, a tendenciákat jól mutató konkrét számítási eredményeket 
mutat a 2. táblázat, azaz mind a teljesítménysűrűség (intenzitás), 
mind pedig a hatásfok a növekvő beesési szöggel növekszenek. 
Ezáltal a jelen lévő mágneses mező negatív hatása kompenzálható 
a napelem olyan megdöntésével, hogy a mágneses mezővel nem 
nulla beesési szög jöjjön létre.

 
Az üresjárási feszültség és rövidzárási áram szögfüggésére  
(B=7,5 mT-nál) jellegzetes alakú, (a C│1–sinα│, illetve D│sinα│ 
függvények meneteire emlékeztető) függvényalakokat kaptak. A kü-
lönböző θ szögeknél készített intenzitás-fotofeszültség grafikonról 
is jól leolvasható, hogy a maximális intenzitás és így a hatásfok is a 
beesési θ szöggel növekszik π/2-ig, ahol eléri maximumát (6. ábra).

• Combari és társai (2017) fotovillamos modulokon vizsgálták 
a mágneses mező hatását (7. ábra), amelyek a telepítés he-
lyének közelében lévő telekommunikációs antennák, illetve 
feszültségtranszformátorok mágneses mezőinek tulajdonít-
hatók.

Np ág és áganként Ns cellát tartalmazó modul esetén az áram és 
feszültség:
   
             (25a)
   
             (25b)

ahol Jph (Sf,B) és Vph (Sf,B) az előzőekben tárgyalt Si-monokristályra 
kapott áramsűrűség és feszültség kifejezései. A szerzők Np=1 és 
Ns=36 paraméter választással, továbbá S=7,5 cm2 felülettel szá-
molva az AM1,5 szabvány alapján Pinc=1000 W/m2 beeső fényin-
tenzitást és így a napelem által felvett teljesítményt 27 W-nak véve 
a napelem villamos paramétereire a következő eredményeket kap-
ták (3. táblázat):

Az eredményekből látható, hogy a maximális áram jelentősen 
csökkent növekvő mágneses mező esetén és bár a feszültség 
enyhén emelkedett, szorzatuk, a napelem maximális teljesítmé-
nye jelentősen csökkent és így (27 W-tal való osztás után) a hatás-
fok is. Lényeges az ún. „fill faktor” (kitöltési tényező, a maximális 
hatásfok és az I-V görbe alatti terület hányadosa) csökkenése is. 

6. ábra. Az intenzitás függése a fotofeszültségtől a mágneses 
mező különböző beesési szögeinél ((B=7,5 mT, H=0,03 cm, 
gx=gy= 3∙10-3 cm, Ln=0,015 cm, Sgb= 102 cm/s, Sb=103 cm/s, Dn= 
26 cm2/s, µn=103 cm2/Vs  (Sourabie és társai, 2017)
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Θ (rad) 0 π/6 π/4 π/3 π/2
Jsc (mA) 44.074 58.238 62.082 64.196 65.536

Voc (mV) 361.060 330.400 326.000 321.400 317.89

Pmax (mW∙cm-2) 11.969 14.350 14.884 15.118 15.215

η (%) 11.969 14.350 14.884 15.118 15.215

FF (%) 75.213 74.577 73.542 73.272 73.032

B (mT) 0 10 15 30 50
Isc (mA) 0.23542 0.15406 0.13881 0.11192 0.091723

Voc (mV) 23.121 25.281 25.567 26.019 26.306

Imax (A) 0.22426 0.14759 0.1328 0.10739 0.08794

Vmax (V) 20.167 22.216 22.537 22.934 23.253

Pmax (W) 4.5226 3.2788 2.9929 2.4628 2.0449

RMPP (Ω) 89.927 150.525 169.706 213.558 264.419

FF (%) 83.088 84.184 84.332 84.573 84.75

η (%) 16.75 12.144 11.085 09.121 07.574

2. táblázat. A rövidzárási áram, az üresjárási feszültség, a maximá-
lis intenzitás, a hatásfok és az ún. „fill faktor” értékei a mágneses 
mező különböző beesési szögeinél (B=7,5 mT, H=0,03 cm, gx=gy= 
3∙10-3 cm, Ln=0,015 cm, Sgb=102 cm/s, Sb=103 cm/s, Dn=26 cm2/s, 
µn=103 cm2/Vs) (Sourabie és társai (2017).

3. táblázat. A rövidzárási áram, az üresjárási feszültség, a maxi-
mális áram, a maximális feszültség, a maximális teljesítmény, az 
optimális terhelőimpedancia, a „fill faktor” és a hatásfok értékei a 
mágneses mező néhány értékénél  (Combari és társai, 2017)

7. ábra. Fotovillamos modul szerkezeti vázlata 
(Combari és társai, 2017)

 ( ) ( ),,, BSJSNBSI fphpf ⋅⋅=

 ( ) ( ),,, BSVNBSV fphsf ⋅=
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Általában elmondható, hogy a kapott eredmények összhangban 
vannak a Si napelemekre korábban kapott eredményekkel, pl. az 
I-V görbék (Zerbo és társai, 2016) és a mágneses mező kedvezőt-
len hatású a fotovillamos modulokon tekintetében is (Combari és 
társai, 2017). 

• Részletezés nélkül megemlítjük, hogy a modell természetes 
módon általánosítható telekommunikációs eszközök (FM, 
illetve AM rádióantennák) váltakozó villamos és mágneses 
mezői hatásának vizsgálatára is (Zerbo és társai, 2012).

Összefoglalás
Dolgozatunkban a külső mágneses mező hatásának modelljét mu-
tattuk be polikristályos szilícium alapú napelemek, illetve napelem 
modulok esetében. A hatásfok változása negatív értelmű, a növek-
vő mágneses mező csökkenti a hatásfokot. Ez szemléletesen abból 
következik, hogy a külső mágneses mező Lorentz-erőt gyakorol a 
töltéshordozókra az oldallapok felé térítve el pályájukat (Hall-effek-
tus). Mágneses mező jelenléte esetén a hatásfoknöveléshez a nap-
elemet meg kell dönteni oly módon, hogy a mágneses mező induk-
cióvonalainak legyen az p-n+ átmenetre merőleges komponense is 
(Θ szög növekedjék).

Köszönetnyilvánítás
A kutatás a Szenti István Egyetem, Műszaki Tudományi Doktori Is-
kola támogatásával valósult meg.

Irodalmi hivatkozások
[1] Banerjee, S., Saha, H. (1990): Grain boundary effects in polycris-

talline silicon solar cells, Solar Cells, Vol. 28. pp. 77-94.
[2] Betser Y., Ritter D., Bahir G., Cohen S. and Sperling J. (1995), 

Measurement of the minority carrier mobility in the base of hetero-
junction bipolar transistor using magneto-transport method. Journal 
of Applied Physics Letters, 67 (13), pp. 1883-1884.

[3] Combari, D.U., Zerbo, I. ,Zoungrana, M., Ramde,E.W., Bathiebo,  
D.J. (2017): Modelling Study of Magnetic Field Effect on the Perfor-
mance of a Silicon Photovoltaic Module, Energy and Power Engi-
neering, 2017, Vol. 9, pp. 419-429.

[4] Erel S. (2002): The effect of electric and magnetic fields on the op-
eration of a photovoltaic cell. Solar Energy Materials & Solar Cells, 
71, pp. 273-280.

[5] Erel S.(2008) Comparing the Behaviors of some typical Solar Cells 
Under External Effects. Teknoloji, 11 (3), pp. 233-237. 

[6] Diallo, H. L., Maiga, A. S., Wereme, A., Sissoko, G. (2008): New 
approach of both junction and back surface recombination veloci-
ties in a 3D modelling study of a polycrystalline silicon solar cell, 
European Physical Journal Applied Physics, Vol. 42. pp. 203-211. 
DOI:10.1051/epjap:2008085

[7] Dieye, M., Mbodji, S., Zoungrana, M.  Zerbo, I., Dieng, B., Sissoko, 
G. (2015): A 3D modelling of solar cell’s electric power under real 
operating point, World Journal of Consensed Matter Physics, Vol. 
5, pp. 275-283.

[8] Diao, A., Wade,M., Thiame,M., Sissoko,G. (2017): Bifacial silicon 
solar cell steady photoconductivity under constant magnetic field 
and junction recombination velocity effects, Journal of Modern 
Physics Vol. 8, pp. 2200-2208.

[9] Dugas J. (1994): 3D modelling of a reverse cell made with im-
proved multicrystalline silicon wafers. Solar Energy Materials and 
Solar cells 32, pp. 71-88. 

[10] Gonschorek, K.H., Ralf Vick, R. (2009): Electromagnetic Compat-
ibility for Device Design and System Integration, Springer-Verlag 
Berlin Heidelberg 

[11] Fathabadi, H. (2020): Magnetic field effect on silicon based solar 
cells, Materials Chemistry and Physics 244 122684

[12] Fathabadi, H. (2019): Comparative study on the effect of magnetic 
field on the photocurrent density of organic, dye-sensitized and sili-
con solar cells, J. Mater. Sci. Mater. Electron. 30 (18) pp. 17314-
17321.

[13] Furlan, J., Amon, S.(1985): Approximation of the carrier generation 
rate in illuminated silicon, Solid-State Electronics Vol. 28, No.12, 
pp.1241-1243.

[14] Madougou, S., Made, F., Boukary, M., Sissoko, G. (2007): I-V Char-
acteristics For Bifacial Silicon Solar Cell Studied Under a Magnetic 
Field, Advanced Materials Research Vols 18-19, pp. 303-312.

[15] Mohammad, S.N. (1987): An Alternative Method of the Perfor-
mance Analysis of Silicon Solar Cells. Journal of Applied Physics, 
61(2), pp. 767-772. 

[16] Oviedo-Casado, S., Urbina, A. & Prior, J. (2018): Magnetic fields: 
a tool for the study of organic solar cells. Eur. Phys. J. Spec. Top. 
227, 259–268. https://doi.org/10.1140/epjst/e2018-00081-7

[17] Oviedo, S. C., Urbina, A., Prior, J. (2017): Magnetic field enhance-
ment of organic photovoltaic cells performance, Scientific Reports 
7:4297 DOI: 10.1038/s41598-017-04621-9

[18] P. Shakya, Desai, P. T., Kreouzis, T., Gillin, W.P., Tuladhar, S. M., 
Ballantyne, A.M , Nelson, J. (2008): The effect of applied mag-
netic field onphotocurrent generation in poly-3-hexylthiophene: 
[6,6]-phenyl C61-butyric acid methyl ester photovoltaic devices. J. 
Phys.: Condens. Matter 20, 452203

[19] Sourabié, I., Issa Zerbo, I., Zoungrana, M., Combari, D.U., Bathie-
bo, D,J.( 2017): Effect of Incidence angle of magnetic field on the 
performance of a polycrystalline silicon solar cell under multispec-
tral illumination, Smart Grid and Renewable Energy, Vol. 8,pp. 325-
335.

[20] Toure, F., Zoungrana, M, Zouma, B. Mbodj, Si, Gueye, S, Diao, A, 
Sissoko, G. (2012): Influence of Magnetic Field on Electrical Model 
and Electrical Parameters of a Solar Cell Under Intense Multispec-
tral Illumination, Global Journal of Science Frontier Research Phys-
ics and Space Sciences, Volume 12 Issue 6.

[21] Zang, H., Ivanov, I. N., Hu, B. (2010): Magnetic studies of photo-
voltaic processes in organic solar cells, IEEE Journal of Selected 
Topics in Quantum Electronics, Vol.16, No.6.pp.1801-1806.

[22] Zerbo I., Zoungrana M., Sourabié I., Ouedraogo A., Zouma B. and 
Bathiebo D. J. (2016): External magnetic field effect on bifacial sili-
con solar cell’s electrical parameters. Energy and Power Engineer-
ing, 8, pp. 146-151.

[23] Zerbo, I., Zoungrana M., Sourabié I., Ouedraogo A., Zouma B. and 
Bathiebo D. J. (2015): External magnetic field effect on bifacial 
silicon solar cell’s electric power and conversion efficiency. Turkish 
Journal of Physics, 39, pp. 288-294.

[24] Zerbo, I., Zoungrana, M., Seré, A. D., Zougmoré, F. (2012): Sili-
con solar cell under electromagnetic wave in steady state: effect 
of the telecommunication source’s power of radiation, IOP Conf. 
Series: Materials Science and Engineering 29, doi:10.1088/1757-
899X/29/1/012019

[25] Ziel, A. (1982): Szilárdtest elektronika, Műszaki Könyvkiadó, Buda-
pest

[26] Zoungrana M., Zerbo I., Ouedraogo F., Zouma B. and Zougmoré 
F. (2012): 3D modelling of magnetic field and ligth concentration 
effects on a bifacial silicon solar cell illuminated by its rear side. 
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering,  
29, 012020.

[27] Zoungrana, M., Zerbo, I., Soro, B., Savadogo,M., Tiedrebeogo,S., 
Bathiebo, D.J. (2017): The effect of magnetic field on the efficiency 
of a silicon solar cell under an intense light concentration, Advanc-
es in Science and Technology Research Journal, Vol. 11. Issue 2, 
pp.133-138.



37ENERGIAGAZDÁLKODÁS   61. évf. 2020. 4. szám

M E G Ú J U L Ó K

Hatékonysági jellemzők a napelemes rendszerekhez 
alkalmazott akkumulátorok területén 
Dr. Zsiborács Henrik1, Dr. Imre Attila2, Hegedűsné Dr. Baranyai Nóra1, 

Dr. Vincze András1, Dr. Pintér Gábor1

  
1 Pannon Egyetem

2 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
https://theresresearch.wixsite.com/renewable-energy 

e-mail: pinter.gabor@uni-pen.hu

Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése az 
Európai Unió, valamint tagállamainak közös célkitűzése. Az 
időjárásfüggő megújuló energiaforrások, mint a szél és a nap-
energia napjainkban egyre nagyobb szerepet töltenek be a vi-
lág energiaellátási szükségleteinek kielégítésében. A nap- és 
szélenergia nagymértékű kiépítésének tervei kapcsán szüksé-
ges megemlíteni, hogy a villamosenergia rendszer megfelelő 
mértékű flexibilitása elengedhetetlen az időjárásfüggő ener-
giatermeléshez, illetve a piaci kínálat változásához való alkal-
mazkodásban. A napelemes rendszerek energiatermelésének 
szabályozása kapcsán egyre inkább előkerülnek az akkumu-
látoros megoldások, mivel napjainkban ezek beszerzése már 
egyszerű és néhány hónapon belül beüzemelhetők. A tanul-
mány egyrészt annak bemutatására fókuszál, hogy az elkö-
vetkező években várhatóan hogyan fog változni a napelemes 
rendszerek globális kapacitása, másrészt, hogy napjainkban a 
napelemes rendszerekhez leggyakrabban alkalmazott akkumu-
látoros technológiák milyen élettartam, hatásfok és beruházási 
jellemzővel rendelkeznek. 

*
Decreasing greenhouse gas emissions is a common goal of 
the European Union and its member states. The variable sourc-
es of renewable energy, such as wind and solar energy, play 
an increasing role in satisfying the energy supply needs of the 
world. In connection with the planned large-scale spread of 
wind and solar energy, it needs to be noted that the appropri-
ate level of flexibility on the part of the electric energy sys-
tems is indispensable for the production of energy from vari-
able sources and the continuous adaptation to the changes in 
market supply. Concerning the regulation of energy produc-
tion in photovoltaic systems, battery-based solutions are com-
ing more and more to the fore, since they are easily available 
nowadays and can be installed within a few months. This study 
focuses on presenting the expected changes in global photo-
voltaic system capacities in the coming years as well as the 
battery life, capacity and investment features of the battery 
technologies most frequently used in photovoltaic systems at 
present. 

* * *

A fotovillamos rendszerek globális terjedésének  változása
Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése az Euró-
pai Unió (EU), valamint tagállamainak közös célkitűzése. A világ 
energiaellátási szükségleteinek kielégítésében az időjárásfüggő 
megújuló energiaforrások (a szél és a napenergia) alkalmazása 
manapság egyre meghatározóbbá válik. Az aktívan termelő napele-
mes rendszerek kapacitásának összessége 2018-ban meghaladta 

az 500 GW névleges teljesítményt. A jövőben működő napelemes 
rendszerek által előállított teljesítmény összesített értéket előrelát-
hatólag 2022-re átlagosan 824 és 1290 GW közötti, amíg 2023-ra 
akár 1043 és 1610 GW közötti is lehet. Az 1. ábra szemlélteti a 

1. ábra. A világ napelemes rendszereinek kumulatív kapacitá-
sainak megvalósult és várt, alakulása 2008 és 2023-között [1,2]

Ország
Teljes napelemes
kapacitás 2018-

ban (GW)

Teljes napelemes 
kapacitás 2023-ban 
az átlagos várakozá-

sok alapján (GW)
Kína 175,1 448,1

Egyesült Államok 62,1 132,4

India 27,4 116,1

Japán 55,9 82,4

Németország 45,9 72,6

Ausztrália 12,6 45,2

Olaszország 19,9 29,5

Spanyolország 5,9 25,4

Dél-Korea 7,7 24,8

Franciaország 8,9 22,3

Hollandia 4,2 20,1

Mexikó 3,6 19,0

Brazília 2,4 12,5

Tajvan 2,7 12,1

Szaúd-Arábia 0,0 11,4

Törökország 5,1 10,6

Pakisztán 1,7 8,4

Ukrajna 2,0 8,0

Egyesült Arab Emírségek 0,7 6,1

Egyiptom 0,7 5,0

1. táblázat. Napelemes kapacitások piaci változása 2023-ig a top 
20 ország esetében [1]
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teljesítménynövekedés múltbéli és várt mértékét, míg az 1. táblázat 
bemutatja a napelemes kapacitások piaci változásának 20 legmeg-
határozóbb országát [1]. Az 1. táblázat országainak sorrendjét a 
2023-as adatok határozták meg. 

Hazánkban a Kormány szándéka szerint az időjárásfüggő 
megújuló energiaforrások közül a fotovillamos rendszerek fog-
nak domináns szerephez jutni. A Nemzeti Energiastratégia do-
kumentum adatai szerint a hazai beépített fotovillamos kapacitás  
2030-ra meghaladja a 6000 MW-ot, 2040-re pedig megközelíti a 
12 000 MW-ot.

 

Kihívások az időjárásfüggő megújuló 
energiaforrások területén
Az időjárásfüggő megújuló energiaforrások nagymértékű alkalma-
zása szükségessé teszi, hogy a villamosenergia-rendszer rugalmas 
legyen, hogy megbirkózzon az időjárásfüggő energiatermelés vál-
tozásaival, illetve az aktuális piaci helyzet kihívásaival. Az időjárás-
függő megújuló energiaforrások hatékony alkalmazása érdekében 
szükség van tartalékolt energiára a rendszer egyensúlyának biz-
tosításához. A tartalék energiát az energiatárolók biztosítják, mint 
a rugalmas rendszerek kulcsfontosságú elemei, melyeknek fontos 
szerepe van mind a rendszerek szabályozásában, mind a hálózatok 
jobb működésében, mind pedig a végfogyasztók energiavásárlásá-
nak segítésében. A tárolók a rendszerek különböző pontjaiba építve 
különböző funkciókat tudnak betölteni.

Az energiatárolási technológiák szélesebb körben való alkal-
mazása mind az EU-ban, mind Magyarországon, megoldási lehe-
tőséget nyújthat a rendszer egyensúlyának biztosítására [5–12].  
Az időjárásfüggő villamosenergia-termelés széleskörben való el-
terjedésével egyre nagyobb a kereslet a rugalmasságot biztosító 
energiatároló megoldásokra mind a magyarországi és mind az 
európai villamosenergia-piacokon [6,12–20]. Az energiatárolási 
technológiákat működési elv szerint mechanikus, termális, kémi-
ai, elektrokémiai és kémiai csoportokba sorolják [21–25]. Hálózati 
energiatárolásra a világban döntő többségében szivattyús energia-
tározót használnak, a beépített teljesítményt tekintve a szivattyús 
tárolás tekinthető uralkodónak; a világ teljes tárolási teljesítményé-
nek körülbelül 96%-át adva, messze megelőzve minden más tech-
nológiát. A műszaki fejlődésnek köszönhetően az alternatív megol-
dások, főként az akkumulátorok egyre nagyobb szerepet kapnak az 
energiatárolásban. Az akkumulátorok alkalmazása lehetővé tette az 
elosztott energiatárolási koncepció megvalósulását, hozzájárulva a 
rendszerszabályozási gondok megoldásához és megújulók háló-
zatba integrálásához is [26].

Magyarországon a sajátos domborzati és számottevő helyigény 
miatt nem valószínűsíthető a szivattyús tározó rendszer kiépítése. 
Napjainkban inkább az elektrokémiai (akkumulátoros) és a kémiai 
tárolási technikák bizonyulnak népszerűnek. A helyhez kötött tele-
pítésű energiatároló berendezések névleges teljesítménye globáli-
san 159 GW volt 2017 kezdetén, mely teljesítményből a szivattyús 
tározós erőművek 153 GW-ot tettek ki. Más, az energia tárolásá-
ra képes technológiák együttesen körülbelül 6 GW teljesítményt 
képviseltek, melyből az akkumulátoros berendezések részaránya  
2,3 GW volt [27–30]. 

A szivattyús tározós erőművek teljesítménye Európában 2017-
ben meghaladta az 50 GW-ot (kb. 1,9 TWh energia kapacitás), 
amelynek nagy része (59%-a) Olaszországból, Franciaország-
ból, Németországból, Ausztriából és Spanyolországból szárma-
zik [26,31–34]. A legújabb tendencia szerint az EU becsült névle-
ges energiatárolási teljesítménye előreláthatólag 72-95 GW-ra, 
míg az energiatárolási képessége 3,6-4,1 TWh-ra fog emelkedni 
[21,30,32,35]. 

A napelemes rendszerekhez alkalmazott 
akkumulátorok hatékonysági jellemzője
A jövőbeni villamosenergia-hálózatok gazdaságos, megbízható 
és fenntartható tervezése és működtetése jelentős erőfeszítést 
igényel napjainkban. Decentralizált villamosenergia-termelés 
létesítése jelentős részét képezi az EU épület felújítási eljárása-
inak. Ezen egységek harmonizálása egy város, illetve az épüle-
tek teljes energiamenedzsment rendszerében, az energiaellátás 
időszakos jellegének kezelésében, valamint a hatékony piaci bő-
vülésben még kihívást jelentenek. A decentralizált, flexibilis ener-
giatermelésre képes napelemes rendszerek megfelelő megoldást 
nyújthatnak a gazdaságilag megbízható és hatékony, a megújuló 
energiákon alapuló villamosenergia-ellátás fenntartására, mivel a 
lehető legjobb társadalmi elfogadottság elérése ugyancsak fontos 
a technológia gyorsabb terjedése érdekében. Az okoshálózatok 
szükségessége, a rugalmas energiatermelésre képes napelemes 
rendszerek és a hatékony energiatárolás az energia hálózatokban 
egyre fontosabb, mivel több energiatermelési kapacitás alkalmaz 
napenergiát. 

A napelemes rendszerek energiatermelésének szabályozása 
kapcsán mind inkább előkerülnek az akkumulátoros megoldások, 
mivel napjainkban ezek beszerzése már egyszerű és néhány hóna-
pon belül beüzemelhetők. Egy ilyen jellegű beruházás során szük-
séges tisztában lenni a napelemes rendszerekhez leggyakrabban 
alkalmazott akkumulátoros technológiák aktuális élettartam, hatás-
fok és beruházási jellemzőivel (2. táblázat). 

A vizsgált akkumulátor technológiák választását elsősorban az 
indokolta, hogy beszerzésük néhány héten belül lehetséges és je-
lenleg ezek terjedtek el legjobban a napelemes rendszerekhez. Az 
alábbi akkumulátoros technológiák kerültek elemzésre:

• AGM: felitatott üvegszálas akkumulátor, absorbed glass mat;
• AHI: vizes hibrid ion akkumulátor, aqueous hybrid ion;
• Li-ion: lítium ion akkumulátor;
• LiFePO4: lítium-vasfoszfát akkumulátor;
• Olivine-típusú LiFePO4: Olivine-típusú lítium-vasfoszfát ak-

kumulátor;
• OPzS: szellőzős ólom-savas akkumulátor;
• OPzV: zárt ólom-savas akkumulátor;
• VRFB: vanádium redox folyadékáramos akkumulátor;
• NaS: nátrium-kén akkumulátor.

2. ábra. Várható PV felfutás Magyarországon [3,4]
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A 2-3. táblázatok adatai (az aktuális élettartam, hatásfok és beruhá-
zási jellemző) alapján megállapítható, hogy a nagyobb méretű nap-
elemes rendszerek energiatermelésének szabályozása kapcsán 
a Li-ion, a LiFePO4, a VRFB és a NaS akkumulátorok a legideá-
lisabbak. Mindegyik technológiának megvan az egyedi előnye és 
kiválasztásukat elsősorban a piaci körülmények határozzák meg.  
A lítium-ion technológia piaci szempontból napjainkban szinte 
egyeduralkodó. A Li-ion és a LiFePO4 akkumulátor legfőbb előnye 
a 90% feletti „round-trip efficiency” (mely azonban csak az akkumu-
látorra vonatkozik, segédüzemi fogyasztás nélkül) és magas cik-
lusszám, valamint az 500 EUR/kWh alatti ár (2020-ban). A techno-
lógia hátránya, hogy a megfelelő élettartam biztosítása érdekében 
figyelni kell az optimális hőmérséklet tartásra (15-30 °C) [60,61] és 
a lemerítés mértékének (DOD) nagyságára [42]. 

Az elmúlt két évtizedben a Vanádium Redox Flow Battery 
(VRFB) és a Nátrium-Kén (NAS) akkumulátorok fejlődése kiemel-

kedő a többi technológiához képest. A VRFB esetében a „round-trip 
efficiency” sokáig 65% körüli volt 400-500 EUR/kWh árral, viszont 
csupán az elmúlt néhány évben sikerült kifejleszteni a 4. generá-
ciós technológiát, ahol megvalósult a 300 EUR/kWh alatti ár és a 
80% körüli villamos-villamos átalakítás hatásfok, bár ez még mindig 
elmarad a Li-ion 90% feletti értékéhez képest. Nagy előnye a rend-
szernek, hogy a terméket nem károsítja a teljes lemerítés, a rend-
szer élettartama nem függ a ciklusszámoktól, valamint az ideális 
hőmérsékleti tartománya a Li-ionhoz képest tágabb, 0 °C és 40 °C 
közötti [62]. A VRFB a jövő egyik ígéretes technológiája, de jelenleg 
még nincs elegendő tapasztalat az alkalmazásával, a kereskedelmi 
bevezetési fázis elején tart.

A NAS akkumulátort a tározós vízerőművek kiváltására ter-
vezte és hozta kereskedelmi forgalomba 2002-ben a japán NGK 
Insulators Ltd., mely jelenleg is a világ egyedüli gyártója. Az ak-
kumulátor egyik elektródája a kb. 300°C -on megolvadt nátrium, 

2. táblázat. A napelemes rendszerekhez leggyakrabban alkalmazott akkumulátorok hatékonysági jellemzője technológiák szerint 
[19,36,45–54,37,55–57,38–44]

3. táblázat. A rugalmas energiatárolásra képes napelemes rendszerek hatékonysági jellemzője különböző akkumulátor technológiák sze-
rint [58,59]

Akkumulátor technológia AGM AHI Li-ion LiFePO4

Olivine-
típusú

LiFePO4

OPzS OPzV VRFB NaS

Akkumulátor átlagos villamos-villa-
mos átalakítás hatásfoka (round-trip 
efficiency) alacsony töltő és kisütő 
áram mellett (%)

80 90 96 94 96 85 85 82 80

Vizsgált kisütési mélység 
(depth of discharge) [DOD] (%) 80 100* 80 80 100* 80 80 100* 100*

Becsült gyártói ciklusszám élettartam 
a kisütési mélység alapján (db) 800 3000 6000 6000 10000 1600 1200 korlát-

lan**,*** 4500***

Becsült akkumulátor állapot a becsült 
gyártói ciklusszám végén (%) 60 70 80 80 70 60 60 100 100

Becsült energiatárolási képesség vál-
tozás egy teljes töltési / kisütési ciklus 
után (%)

0,05 0,01 0,003 0,0033 0,0029 0,025 0,0308 0 0(0,01)****

1 kWh energiatárolási képességre 
képes (névleges) akkumulátor 
ára 2020-ban (EUR/kWh)

277 635 464 423 938 309 397 250 367

*a terméket nem károsítja a teljes lemerítés
**a termék állapota nem függ a ciklusszámoktól
***a termék élettartama 15-20 év
****A gyártó a névlegesnél 15%-al több kapacitást épít az akkumulátorba annak érdekében, hogy a garantált 15 év (4500 teljes ciklus) élet-
tartam végén is biztosan megmaradjon a 100% kapacitás

A napelem modulon 
termelődő energia (%) 100

Inverter hatásfok 
(PV bemenet [DC] / AC kimenet) (%) 2/7

Becsült rendszerveszteség (%) 3

Akkumulátor technológia AGM AHI Li-ion LiFePO4

Olivine-
típusú

LiFePO4

OPzS OPzV VRFB NaS

Átlagos akkumulátor villamos-villa-
mos átalakítás hatásfok (round-trip 
efficiency) alacsony töltő és kisütő 
áram mellett (%)

80 90 96 94 96 85 85 82 80

Teljes rendszer hatásfoka 
(rendszerveszteség, inverter, 
akkumulátor (%)

72 81 86 84 86 76 76 74 72
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a másik megolvadt kén, az elektrolit pedig egy speciális kerámia 
(beta-alumina). Különlegessége a nagy tároló kapacitás (kWh), il-
letve a hosszú (6 óra) kisütési idő. 2015-ben a világban 530 MW  
(3700 MWh) kapacitás volt beépítve. Ez az egyetlen hálózati akku-
mulátor mely 18 éves működési referenciával rendelkezik. A NAS 
akkumulátorok hatásfoka annak ellenére 80%, hogy a működés-
hez magas hőmérsékletet szükséges biztosítani. Az akkumulátor 
fejlesztése jelenleg 400 EUR/kWh alatti árat ért el. Az elkövetkező 
évek célja, hogy a hatásfok és az élettartam tovább növekedjen és 
a VRFB technológiához hasonlóan ára legalább 250 EUR/kWh le-
gyen. Ennek a technológiának nagy előnye, hogy nem tartalmaz 
ritka nyersanyagot, nem károsítja a teljes lemerítés és a gyártó a 
névlegesnél 15%-kal több kapacitást épít az akkumulátorba annak 
érdekében, hogy a garantált 15 év (4500 teljes ciklus) élettartam 
végén is biztosan megmaradjon a 100% kapacitás [50]. A NAS ak-
kumulátor volt az első EU-ban hálózatra kapcsolt tároló 2012-ben. 
Jelenleg az egyik legnagyobb EU tárolós projekt az olasz TERNA 
rendszerirányítónál valósul meg, ahol 35 MW NAS akkumulátor 
üzemeltetése történik [63,64]. 

Következtetések
Következtetésként elmondható, hogy az EU-ban, illetve Magyar-
országon termelési és fogyasztási szempontból is egyaránt nagy 
kihívás éri az energiapiacot. Az időjárásfüggő megújuló energia-
források számottevő elterjedése rendszerszinten emeli meg az 
energia-arbitrázs, a frekvencia szabályozás, a feszültségszabá-
lyozás hétköznapi szerepét, miközben az akkumulátoros energia-
tárolás és szabályozás műszaki-gazdasági határai (elsődlegesen 
a szűk kitárolási kapacitás) nem járulnak hozzá a technológia 
gyors elterjedéséhez a primer szabályozáson túl. Az elosztói inf-
rastruktúrára a napelemes háztartási méretű kiserőmű technológia 
fokozódó penetrációja helyez nyomást, miközben az EU-s szétvá-
lasztási szabályok eredményeként az energiatárolási lehetőségek 
hatásos elterjesztése nehézkes (a leginkább érdekelt átviteli há-
lózati rendszerirányító (TSO) nem birtokolhat tárolót). Jelenleg az 
energiatárolással összefüggő szabályozások nem egységesek az 
EU országaiban, azonban a VRE kapacitások emelkedése olyan 
új szabályozási és gazdasági háttér létrejöttét fogja eredményezni, 
amely az energiatárolási technológiák térhódítását fogja segíteni.

A szerzők véleménye szerint a vizsgált akkumulátoros tech-
nológiák közül nem lehet „legjobbat választani”. Az energiatároló 
berendezést mindig a szükséges feladat ellátásához kell igazítani, 
így projektenként más és más technológia preferálandó. A vizsgálat 
eredménye alapján négy ígéretes technológia került meghatározás-
ra: Li-ion, LiFePO4, VRFB és a NAS. Mivel a piac egyre nagyobb 
energiatárolási kapacitású és egyre hosszabb kisütési idejű tároló-
kat igényel, feltételezhető, hogy a következő tíz évben a Li-ion és 
a LiFePO4 technológiák mellett egyre inkább előtérbe kerülnek a 
VRFB és a NAS akkumulátorok, melyek terjedése a jelenlegi, szinte 
kizárólagos lítium alapú akkumulátor hegemónia végét is jelenthe-
tik. A szerzők javasolják a VRFB és a NAS akkumulátorok hazai pi-
lot projektekben való alkalmazását, hogy a technológiák magyaror-
szági alkalmazási lehetőségeit össze lehessen vetni a hazai piacot 
uraló lítium alapú technológiával.
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Versenyképességi jelentés – 2020
Szilágyi Zsombor

mérnök, drszilagyizsombor@freemail.hu  

A Magyar Nemzeti Bank 2020. júliusban adta ki a friss ver-
senyképességi jelentését. A jelentés célja az, hogy átfogó és 
objektív képet mutasson Magyarország versenyképességéről. 
A jelentés érdekessége, hogy a sokoldalú elemzésből levont 
következtetések sok esetben eltérnek a kormányzati kommuni-
kációban hallhatóktól. Cikkünkben az energia felhasználásról, 
energia árakról, a megújuló energiák térnyeréséről írt megálla-
pításokat egészítjük ki néhány statisztikával.

*
The Hungarian National Bank published its latest competitive-
ness report in July 2020. The aim of this report is to provide 
a comprehensive and objective picture of Hungary's competi-
tiveness. The interesting thing about the report is that the con-
clusions drawn from the multifaceted analysis are in many cas-
es different from those in government communication. In our 
article, we add some statistics on energy use, energy prices, 
and the rise of renewable energy.

* * *

A Magyar Nemzeti Bank 2013. óta évente készít versenyképességi 
jelentést. A KSH adataira és saját információs rendszerére támasz-
kodó elemzések sokrétűek, de első sorban a Bank profiljához tar-
tozó kérdésekre összpontosít: az árstabilitás, a pénzügyi stabilitás 
elemzése és a kormány gazdaság politikájához támogató informá-
ciók közzététele. A versenyképességi jelentés egyike a Bank évente 
megjelenő jó néhány elemzésének, jelentésének.

A versenyképességi jelentés a magyar gazdaság adatai alapján 
készít összehasonlítást az Európai Unió más országaival, vagy az 
EU átlagával, és külön értékeli az EU keleti régió országai azonos 
statisztikáit.

A jelentés alapvetően a 2019. évi adatokra épül, a koronavírus 
járvány hatását még nem elemzi.

A Versenyképességi jelentés megállapításai az energetikával kap-
csolatban [1]:

A régióhoz hasonlóan Magyarországon magas a gazdaság 
energia felhasználása és a nettó energiaimport aránya, ami növeli 
hazánk gazdasági függőségét.

A magyar energia árak a háztartások számára mérsékelt szintre 
csökkentek a 2010-es évek eleji szabályozói beavatkozások hatá-
sára, a vállalatok esetében azonban az energia árak meghaladják 
az uniós átlagot.

A megújuló energiaforrások aránya 2014 óta csökkenő pályán 
van hazánkban, amelynek növelése azonban érdemben tudná javí-
tani hazánk energiamixét és gazdaságunk külkereskedelmi egyen-
legét is.

Magyarországon a 4. legalacsonyabb az egy főre jutó szén-di-
oxid kibocsátás az Unióban.

2019-ben a primer energiahordozó felhasználás tovább nőtt a vi-
lágban. A kőolaj és szén felhasználás csökkent, a földgáz, a meg-
újuló és a nukleáris energiahordozóból többet használtunk fel, 1. 
táblázat.

Nőtt a villamos áram termelés is a világon, 2. táblázat.

Az egy főre jutó primer energia felhasználás a világ egyes országa-
iban és világ átlagban, 3. táblázat.

Az egy főre jutó energia felhasználást sok tényező befolyásolja, 
például:

• az ország gazdasági fejlettsége, az egyes gazdasági ágaza-
tok aránya,

• az adott ország saját energiahordozó készletei és kitermelé-
se,

• az ország földrajzi fekvése,
• a klímaváltozás,
• az ország integráltsága a környező országokkal,
• az ország demográfiai mutatói.
A táblázatban kiemelt országokhoz néhány megjegyzést lehet 

fűzni:

Energiahordozó Felhasználás
2019 (EJ)

2019/2018 
(%)

Részarány
 (%)

Kőolaj 193 −0,2 33,1

Földgáz 141 0,2 24,2

Szén 157 −0,5 27

Megújulók 29 0,5 5

Vízenergia 38 0 6,4

2018 2019
Kína 7166 7503

USA 4457 4401

Oroszország 1109 1118

India 1551 1558

Japán 1056 1036

Világ összesen 26 652 27 004

2010 2015 2017 2018 2019
Magyarország 99 93 100 101 102

USA 300 287 284 292 287

Katar 651 798 705 715 714

Oroszország 195 194 198 206 204

Kína 79 89 92 95 98

India 18 22 23 24 25

Irán 121 130 140 144 148

Németország 169 163 166 151 157

Norvégia 355 354 362 356 328

Világ átlaga 72 73 74 75 75

1. táblázat. A világon felhasznált primer energiahordozók [2]

2. táblázat. Legjelentősebb villamos áram termelők (TWh) [2]

3. táblázat. Egyes országok egy főre jutó primer energia 
fogyasztása (GJ/fő) [2]
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Magyarország: valamivel a világ átlag felett van az egy főre 
jutó energia felhasználásunk. A folyamatosan növő energia igény 
a felhasználás korszerűsítés, az ésszerű energiahordozó csere hi-
ányosságait mutatja.

USA: az ország 2019-ben kőolajból és földgázból önellátó lett, 
köszönhetően a palaolaj és palagáz kitermelés sikereinek. Az or-
szág gazdasági fejlettsége ugyanakkor megengedi az energia taka-
rékosság legújabb eredményeinek bevezetését.

Katar: kiugróan magas az ország energia felhasználása. Ennek 
legfőbb oka a magas szintű szénhidrogén (első sorban földgáz) ki-
termelése és exportja, ami a lakosok magas életszínvonalát meg-
alapozza.

Oroszország: az ország gazdaságának legfontosabb eleme a 
kőolaj és a földgáz export. A szénhidrogén exportot érintő bármilyen 
esemény hatása azonnal megmutatkozik az ország gazdasági mu-
tatóiban. Saját energia felhasználásában nem jelentkeznek takaré-
kossági lépések, vagy a megújuló energiahordozók használatának 
terjedése.

Kína: a gyors gazdasági fejlődés indokolja az energia igények 
növekedését, azzal együtt, hogy az ország határozottan törekszik 
az energia felhasználás racionalizálására.

India: a világ leggyorsabban fejlődő országa, beleértve a népes-
ség számát is. Az indiai gazdaság fejlődésének talán legfontosabb 
ága az elektronika, ami szerencsére nem energia igényes ágazat.

Irán: az ország földrajzi elhelyezkedése nem indokolná a magas 
egy főre jutó energia felhasználást. Ugyanakkor az ország nukleáris 
hatalmi törekvéseit igazolják ezt: a felfokozott urán dúsítás energia 
igénye jelentkezik a táblázat adataiban.

Németország: az EU vezető gazdasága, a gazdasági élet min-
den területén jelen van, és a fejlődés szembeszökő. A csökkenő 
energia igények mögött a bevándorlással viszonylag gyorsan gya-
rapodó lakosság száma kevésbé fontos tényező, inkább jellemző 
az energia takarékosság eredményeinek széles körű alkalmazása.

Norvégia: az egy főre jutó energiahordozó kitermelésben Euró-
pa vezető országa, szénhidrogén termelése és exportja meghatá-
rozó a norvég gazdaságban. Az energiahordozó exportja  megala-
pozza a lakosok magas életszínvonalát. Az ország földrajzi fekvése 
és klíma viszonyai nem indokolják a viszonylag magas egy főre jutó 
energia felhasználást.

Magyarország energia mérlege
A 4. és az 5. táblázat a 2018. és 2019. évi primer energia mérleget 
tartalmazza.

Az ország szén termelése a Mátra és a Bükk lábánál található kül-
fejtéses lignitet jelenti. A lignit meghatározó részét a Mátrai Erőmű 
fogyasztja, de jut lakossági felhasználásra is. Kokszot és brikettet 
importálunk, az előbbit kohászati célokra, az utóbbit lakossági célra. 
A kőolaj és a földgáz termelésünk nem jelentős a jelenlegi alacsony 
tőzsdei árak miatt. A kőolaj termék és a földgáz külkereskedelmünk 
erősödő tendenciát mutat, az import aránya nem csökken.

A hazai villamosenergia-felhasználás folyamatosan nő. A szomszé-
dos államokkal (Szlovéniát kivéve) a villamos áram kereskedelem 
élénk.

Az energia árak hatósági szabályozása
2013-ban indult el a „rezsicsökkentés” kampány, a lakossági ener-
giahordozó árak hatósági csökkentésével. Hatósági árat és beszer-
zési kontingenst kezdtek alkalmazni a lakosságot földgázzal ellátó 
kereskedőkre. Ezzel elindult a lakossági földgáz ellátók államosítá-
sa is. A földgáz tőzsdéken az árak a következő években lényegesen 
csökkentek, de a hazai lakossági földgáz fogyasztói árak változatla-
nok maradtak, 7. táblázat.

Háztartási nettó földgáz árak 2013 óta  (Ft/m3):
I. árkategória:     2,364 Ft/MJ 80,85 Ft/m3

II. árkategória:     2,712 Ft/MJ 92,75 Ft/m3

Henry Hub: földgáz tőzsde az USA-ban, 
TTF: holland földgáz tőzsde, 
CEGH: osztrák földgáz tőzsde, 
HUDEX: budapesti földgáz tőzsde

A közületi, ipari földgáz felhasználók esetében az árak követik a 
földgáz tőzsdék árait. Mint a fenti táblázatból is látható, a magyar 
földgáz tőzsde napi árai rendre magasabbak, mint az osztrák vagy 
a holland tőzsde árai.

 
Megújuló energiahordozók
A megújuló energiahordozók használata a világ legtöbb országában 
évről évre nő. A vízenergia nélkül számolt megújuló használat a leg-
nagyobb energiafogyasztó országokban, a világban és az EU-ban, 
8. táblázat.

szén kőolaj földgáz

Termelés 47 44 61

Import 52 448 444

Export 8 162 174

Primer felhasználás 89 329 345

Termelés Import Export Felhasználás

2018 32 004 18 613 4265 50 617

2019 33 935 19 854 7269 53 789

szén kőolaj földgáz

Termelés 42 45 55

Import 44 429 651

Export 8 138 244

Primer felhasználás 79 335 353

Dátum Henry 
Hub TTF CEGH HUDEX

2015-12-03 51,7

2016-01-13 21,66 41,2

2017-04-07 30,84 45,32 39,9

2019-03-01 26,81 57,06 54,99 56,26

2020-05-01 18,47 17,18 20,82 23,69

2020-06-01 17,45 14,26 16,05 24,83

2020-07-01 17,21 15,86 18,81 20,39

2020-08-01 17,28 15,61 18,35 24,85

4. táblázat. Magyarország nettó primer energia mérlege (2018)  (PJ) [3]

6. táblázat. Magyarország villamosenergia-mérlege (millió kWh) [4]:

5. táblázat. Magyarország nettó primer energia mérlege (2019)  (PJ) [3]

7. táblázat. Tőzsdei spot földgáz árak (Ft/m3)
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Oroszországban a megújuló energiahordozók gyakorlatilag nem 
töltenek be szerepet az ország energia igénye kielégítésében.

A hazai megújuló energia felhasználásban két eredményt tudunk 
felmutatni:

• bevezettük a gépjármű üzemanyagoknál a 10%-os bio-
üzemanyag hányad használatát,

• a napenergia hasznosításban van látványos fejlődés, amit 
nagyon kis állami támogatással értünk el.

A kormány új energetikai programja nem engedi a szélenergia 
hasznosítás növelését, a biomasszán belül a szennyvíz vagy hul-

ladék kezelésből származó metán hasznosításban sem értünk el 
előrelépést. A kormány a geotermia hasznosítás elterjesztését tűzte 
ki programnak, de a gyakorlati elmozdulás nem látszik.

 
Szén-dioxid kibocsátás
A klímaváltozás legfőbb oka a légkör szén-dioxid tartalmának növe-
kedése, 10. táblázat.

Magyarország az EU tagjaként alkalmazza a szén-dioxid kvóta sza-
bályozást, a legnagyobb ipari szén-dioxid kibocsátók korlátozására. 
A szén-dioxid kvótával nemzetközi tőzsdén is lehet kereskedni. Az 
EU ezen szabályozása bevált, és évről évre csökkentik a megenge-
dett kibocsátási kvótákat.

Az ország 2019-ben 47,4 ezer tonna szén-dioxidot bocsátott ki.

[1]  MNB Versenyképességi Jelentés 2020
[2] British Petrol: Statistical Review of World Energy 2020 | 69th 

edition
[3]  MEKH adatok
[4]  KSH adatok

2018 2019
Kína 5,81 6,63

USA 5,5 5,83

Németország 1,97 2,12

Brazília 1,83 2,02

India 1,1 1,21

Franciaország 0,54 0,61

Törökország 0,34 0,41

Oroszország 0,01 0,02

Európai Unió 6,97 7,54
Világ összesen 25,83 28,89

8. táblázat. Vízenergia nélküli megújulók egyes országokban (EJ) [2]

Termelés Import Export Felhasználás

2018 128 7 16 115

2019 126 7 20 110

2010 2015 2017 2018 2019
31 085 32 787 33 279 34 007 34 169

9. táblázat. A megújuló energiahordozók forgalma Magyarországon 
(PJ) [3]:

10. táblázat. A világ szén-dioxid kibocsátása (millió tonna) [2]:

11. táblázat. Magyarország szén-dioxid kibocsátása (tonna) [4]:

2010 2015 2017 2018
összesen 52 138 46 677 47 430 49 646

energiaipar 17 854 13 749 13 498 13 869

egyéb ipar 7576 7835 7996 8822

szállítás, közlekedés 11 502 12 045 12 313 12 979

háztartások 8849 6913 7411 7937

Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv: 
már mintegy 850 elektromos járművet vásárolhatnak meg a pályázati támogatással

A kormány Klíma- és Természetvédelmi Akcióterve részeként meghirdetett, közel 6 milliárd forintos keretösszegű pályázat a megszületett dön-
tések alapján több mint 2 ezer környezetkímélő jármű kedvezményes beszerzését teszi lehetővé. A vásárlások már megkezdődtek, az eddig 
kifizetett támogatásokból hamarosan közel 850 elektromos autóhoz és robogóhoz juthatnak hozzá a sikeresen pályázók. 

Élénk érdeklődést váltott ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) idén májusban meghirdetett, elektromos járművek vásárlását 
támogató kiírása. Az eredeti, 5 milliárd forintos keretösszeg villámgyorsan kimerült, a pályázatok benyújtását egy nap után le kellett zárni. A 
kezdeményezés sikerét látva a kormány úgy döntött, mintegy 882 millió forinttal fejeli meg a támogatást. A többletforrásnak köszönhetően a 
kiírási feltételeket teljesítő összes pályázó kedvezményesen vásárolhat elektromos járművet.

„Az első körös döntés alapján közel 1600 pályázat útján mintegy 1800 autó vagy robogó beszerzése részesült támogatásban. E pályázatok 
több mint fele esetében már folyamatban van a vásárlás. A második döntési szakaszban a megemelt keretösszegnek köszönhetően újabb 115 
pályázó kapott nagyjából 750 millió forint értékben támogatást, amellyel további 190 elektromos jármű beszerzése valósulhat meg. A fennmara-
dó, közel 131 millió forintot a feltételeknek a jelenleg zajló hiánypótlás teljesítésével megfelelő pályázatoknak fogják odaítélni”.

Az elektromos járművek beszerzésére kiírt pályázat célja, hogy minél szélesebb körben segítse elő a közlekedés zöldítését, az alacsonyabb 
árkategóriájú elektromos autók elterjedését. A környezetkímélő elektromos autózás hazai térnyerése elengedhetetlen Magyarország immár 
törvényben is rögzített 2050-es klímasemlegességi célkitűzésének eléréséhez. Az igények körültekintő előzetes felmérésének köszönhetően a  
kereskedők nyitottak voltak a listaárak csökkentésére, így a pályázat a piaci versenyt is élénkítette.

A kormányzati program felgyorsítja a környezetkímélő járművek magyarországi terjedését, amelynek tempója már korábban is az európai 
élmezőnybe tartozott. 2020 első felében az uniós tagállamok közül hazánkban nőtt a legnagyobb mértékben a forgalomba helyezett alternatív 
hajtású autók száma. A zöld rendszámos gépkocsikból több mint 20 ezer közlekedik a magyar utakon, kétszer annyi, mint a múlt év elején. 
Várhatóan októberben indul az 1 milliárd forintos keretösszegű, elektromos meghajtású kerékpárok vásárlását támogató pályázat.

(ITM hír alapján)
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A kőolaj hatása a világ gazdaságára
Szilágyi Zsombor

mérnök, drszilagyizsombor@freemail.hu  

A kőolaj a világ legjelentősebb energiahordozója. Kutatása, kiterme-
lése, piaci jelenléte egy sor más nyersanyag és áru árát, forgalmát 
is befolyásolja. Talán a legszorosabban a földgáz piacot mozgatja. 
2019. év első felében az energia piacok legfontosabb eseménye az 
amerikai palaolaj-palagáz kutatás és kitermelés sikere volt. 2019 
őszétől jelentkezett a koronavírus járvány, aminek hatása az egész 
világ gazdaságát felforgatta. Cikkünkben a két eseménysor követ-
kezményeit tekintjük át.

2019-ben a kőolaj és a földgáz adta a világ primer energiahordozó 
felhasználásának több mint 57%-át, ezzel a legfontosabb fosszilis 
energiahordozók voltak. A két szénhidrogént azért lehet egy ener-
giahordozó csoportként említeni, mert a földgáz egyre több terüle-
tek tudja helyettesíteni a kőolaj termékeket. Az évi 4,6 milliárd tonna 
körüli kőolaj fogyasztás döntő többsége a közlekedést szolgálja, de 
a kenőanyag termelésben, a műanyag gyártásban és a vegyipar-
ban is lényeges szerepe van. A földgáz a hőtermelés és a vegyipar 
alapanyaga, nagy szerepe van a villamos energia termelésben, de 
erősödik a földgáz felhasználás a közlekedésben is. 

A legnagyobb hagyományos kőolaj készlettel rendelkező or-
szágok: Venezuela 48 milliárd tonna, Szaúd Arábia 41, Kanada 27, 
Irán 21, Irak 20. Oroszország a 15 milliárd tonnás ma ismert kőolaj 
készletével nagyon fontos szereplője a világ kőolaj piacának, mert 
területének nagyon jelentős részén még hagyományos készlet ku-
tatások sem voltak. Ugyanakkor Oroszország forgalmazza a volt 
szovjet köztársaságok többségében termelt kőolajat is. Az ország 
gazdaságában a kőolaj termelés és export kiemelkedő fontosságú, 
az évi 280 millió tonna körüli export az orosz GDP nagyon jelentős 
részét adja. 

A világban a kőolaj és földgáz készletek alig csökkentek az el-
múlt két évben. A hagyományos geológiai-geofizikai módszerekkel 
agyonkutatott területeken is az új készletkutatások hoznak további 
eredményeket.

Az USA gazdaságának is fontos eleme a kőolaj piac. Az ország-
ban indultak el először ipari léptékben a nem hagyományos kőolaj 
kutatás és kitermelés. A palaolajnak és palagáznak nevezett, de a 
hagyományos szénhidrogénekkel teljesen egyenértékű szénhidrogé-
neket nagy sűrűségű, és kis permeabilitású kőzetekből nyerik ki. A vi-
lág nem hagyományos kőolaj készleteiről nincsenek hivatalos becs-
lések. Az eljáráshoz új mélyfúrási, réteg kezelési, kút kiképzési és 
termelés technológiák kellettek. A palaolaj kutatás csúcs korszaká-
ban 1700 fúróberendezés dolgozott az országban. Minden nagyobb 
nemzetközi olajipari cég szerzett kutatási koncessziót az USA-ban, 
és kezdett a termeléshez. A kezdeti sikerek alapján az USA szinte 
minden térségében megindult a palaolaj termelés, a hagyományos 
kőolaj termelés mellett. Ezek a sikerek alátámasztották azt a kor-
mányzati célt, hogy az ország szénhidrogénből önellátó legyen, ne 
függjön bármelyik olaj beszállító államtól. Ezek a palaolaj kiterme-
lési sikerek megbillentették a világ kőolaj kereskedelmét, a többlet 
kitermelés az árak csökkenését eredményezte. A nem hagyományos 
kőolaj termelők nagyobb részt kis vállalkozások, rugalmasabban tud-
nak a piaci eseményekhez igazodni. 2019 nyarán a piacon jellemző 
50...70 dollár/hordó ár nyereséget hozott a palaolaj termelőknek is.

A kőolaj kereskedelem legfontosabb szervezete a 14 országot 
tömörítő Kőolaj Exportáló Országok Szövetsége, az OPEC. A szer-
vezet vezetője Szaúd Arábia, az USA legfontosabb olaj beszállítója 
volt, 2019. év közepéig. Ez a kereskedelmi kapcsolat azt is ered-
ményezte, hogy az USA lényeges háttér hatással volt az OPEC 
működésére is. Az amerikai olajimport megszűnése és a kialakult 
piaci túlkínálat miatt az OPEC már 2020. februárban elindította a 
kitermelés csökkentési akcióját. Létre is jött az egyezség 2020. 
május és június hónapra összesen 9,7 millió hordó/nap mértékkel. 
Az egyezségben az OPEC tagokon kívül még további 10 ország 
(OPEC+) vesz részt: köztük Oroszország és az USA is. 

A kőolaj piaca évi 1700 milliárd dollár körül van, 50 dollár/hor-
dó árszint mellett. Ugyanakkor az aranypiac évi 170 milliárd dollár, 
vagy az acél 115 milliárd dollár, és az alumínium piac is csak kb. 90 
milliárd dollár.

A kőolaj világpiaca 2019 év végén 95 millió hordó/nap szinten 
volt. Ez a piaci forgalom elbírt kb. 1 millió hordó/nap kínálati többle-
tet vagy hiányt, az árak érdemi elmozdulása nélkül.

A 2019. év végén megjelent a koronavírus járvány. A rohamo-
san terjedő kór elérte a világ minden országát, felforgatta az addigi 
egészségügyi ellátási rendszert, százezrek halálát okozta. Sok or-
szág gazdasága az összeomlás határra jutott, a gazdaság vissza-
esését minden ország megszenvedte. 

A koronavírus járványnak több pozitív vonzata is van:
• takarékoskodás az élet minden területén
• felgyorsultak a költség csökkentési programok a termelésben
• a fejlesztési programok ismételt átgondolása
• az egészségügy átszervezése és fejlesztése
• energia felhasználás 2020. májusra mintegy 30%-kal csök-

kent az előző évhez képest, az egész évre 4...6% lehet a 
csökkenés

• a megújuló energiahordozó felhasználás kismértékben nőtt
• a légkör szén-dioxid tartalmának mintegy 5%-os csökkenése, 

ami hosszabb távon a klímaváltozás szempontjából kedvező. 
 A mindennapi élet ritmusának lefékezése magával hozta az energia 
igények csökkenését is. A kőolaj igények csökkenése 2020. má-
jusban 21,5 millió hordó/nap mennyiséget jelentett. A kőolaj kiter-
melés nem tudta követni az igények zuhanását, a piacon felesleg 
jelentkezett. Ennek törvényszerű következménye az árak esése is. 
Az OPEC által szervezett termelés visszafogás kevésnek bizonyult, 
hatására az árak emelkedése visszafogott volt.

A kőolaj szinte teljes mennyisége tőzsdéken kel el, vagy tőzsdei 
árakkal árazzák. Vannak azonnali, és határidős szállításra vonatko-
zó kötések. Általában a hosszabb határidős ügyletek árai magasab-
bak. A tőzsde érzékenyen reagál a piac jelentősebb változásaira: 
jelentős, új mezők megtalálására, a felszíni kőolajkészletek felduz-
zadására vagy éppen lecsökkenésére, az OPEC döntéseire, az el-
lenőrizhetetlen olajforrások piacra lépésére, de a piac működését 
érintő nemzeti és nemzetközi konfliktusokra, háborúkra is.

A kőolaj tényleges értékét és árát – a tőzsdei manipulációkon 
kívül – alapvetően az határozza meg, hogy a hagyományos desz-
tillációs eljárással mennyi benzint és gázolajat lehet belőle kinyerni, 
mennyi költséget jelent a kőolaj kénmentesítése.
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Tekintsük át a piacon uralkodó két kőolaj típus tőzsdei spot 
(azonnali szállítás) árának alakulását a kritikus hónapokban:

Brent: északi-tengeri kőolaj típus, Európában első sorban alkalma-
zott ár. WTI: amerikai (Cushing, Oklahoma) szárazföldi kőolaj típus, 
ezt az árat első sorban az USA-ban alkalmazzák

A kőolaj tőzsdék eseményei hatással vannak egy sor más áru, ter-
mék tőzsdei árára is. Néhány példa a tőzsdei árak változására:

 
 

Mértékegységek: Brent: USD/hordó, földgáz: USD/millió Btu, búza: 
dollárcent/bushel,  kukorica: dollárcent/bushel, alumínium: USD/
tonna, arany: USD/uncia, réz: USD/tonna, cukor: dollárcent/font, 
benzin: USD/gallon

A kőolaj piacon 2020. április 20-án történt először olyan, hogy egy 
tőzsdén a kőolaj ára negatívba fordult. Ehhez tartozik néhány meg-
jegyzés:

• április 20-án lehetett utoljára üzletet kötni júniusi szállításra
• az amerikai tőzsdén (WTI kőolajra) volt ez az extra áresés
• ez a negatív ár csak néhány spot ügyletnél jelent meg
• nem érintett jelentős mennyiséget
• nem érintett minden tőzsdét
• ekkor a felszíni kőolaj- és olajtermék készletek magasak vol-

tak, a lehetséges maximum 80%-a körül
• már másnap megindult az árak korrigálása
• a jelenség felhívta arra a figyelmet, hogy a hatalmas kőolaj 

piacon a kitermelés relatíven rugalmatlan, vannak olyan me-
zők, kitermelők, ahol a kitermelést nem lehet gyorsan változ-
tatni, vagy egyáltalán nem lehet a mező jellemzőinek súlyos 
károsodása nélkül

A májussal elindított OPEC+ kőolaj termelés visszafogás várhatóan 
a hónap végére éri el a kitűzött célt. Már látható, hogy 2020. június 

hónapban a kitermelés és a kereslet egyensúlyba kerülhet, a jár-
vány kezelés eredményeitől függően a kereslet meg is haladhatja a 
kitermelést. Ennek a következménye a kőolaj árának emelkedése 
lehet, mert a kitermelés az igények gyors felfutását nem tudja azon-
nal követni. Várható viszont, hogy a járvány lecsengése és a kőolaj 
piac egyensúlyának helyreállása után a napi olaj igény alig fog 90 
millió hordó/nap szint fölé emelkedni.

A kőolaj kutatása, termelése, feldolgozása, forgalmazása és fel-
használása sok céget, rengeteg embert foglakoztat. A kőolaj iparág 
beszállítói kutató intézetek, gépgyárak, vegyipari üzemek szintén je-
lentős gazdasági ágazatok. Az olajipari cégek általában részvénytár-
saságok, és a részvényeik a tőzsdék forgalmában jelentős tételek. 

Az olajpiac érzékenyen reagál egy sor külső hatásra: államok 
közti vitákra, belső forrongásokra, jelentős nemzetközi megállapo-
dásokra, pénzügyi akciókra. Az olajpiacot ért hatásokat szinte azon-
nal észlelhetjük a benzinkutakon: az üzemanyagok ára szorosan 
követi a változásokat.

Az olajpiac változásai kihatnak a kapcsolódó cégekre, pénzinté-
zetekre, vagyis sok ember életére is. 

A kőolaj sok esetben volt nemzetközi konfliktusok forrása is, 
vagy erős fegyver egyes államok politikájának befolyásolására.

A kőolaj a világ minden térségében, szinte minden folyamat-
ban szerepet kap. Bár a környezetvédelem harcot indított az olaj 
felhasználás visszaszorítására, a kőolaj jövőjét a különböző kutató 
intézetek a következő húsz évben még inkább erősödőnek látják, 
mint csökkenőnek.

Kőolaj felhasználás prognózisai (millió tonna):

Az U.S. Energy Information Administration (EIA) 2020. évi prognó-
zisa áttekintést ad az USA kőolaj kutatás, termelés és felhasználás 
kilátásairól [7] Az USA kőolajtermék külkereskedelmi egyenlegének 
referencia változatát mutatjuk be:

 

2019-ben az USA szénhidrogén energiahordozóból önellátó lett. 
Már 2017-ben megindult a cseppfolyós földgáz export is az USA-ból.

Változatos év előtt állunk, a kőolaj piacon a pozitív és negatív 
jelenségek keverednek, hullámzanak.

[1]  BP Energy Outlook 2019 Edition
[2] John R. Franchi: Energy in the 21th century. U.S. Energy 

Information Administration 
[3]  The Energy Research Institute of the Russian Academy of 

Sciences: Global and Russian Energy Outlook 2019
[4]  IEA (International Energy Agency): World Energy Outlook 2018
[5]  OPEC: World Oil Outlook 2019
[6]  Shell Global Supply Model: Oil & Gas: a view to 2100
[7] U.S. EIA: Annual Energy Outlook 2020

Dátum Brent kőolaj 
(USD/hordó)

WTI kőolaj 
(USD/hordó)

2020-02-24 58,2 51,43

2020-03-23 26,12 23,36

2020-04-13 30,12 22,41

2020-04-20 27,09 -37,63 (!)

2020-04-27 22,9 12,78

2020-05-04 25,77 20,39

2020-05-14 30,08 26,2

2020-05-22 34,38 31,98

2020-05-27 35,68 33,87

2019.
02.04.

2019.
08.05.

2019.
12.21.

2020.
03.09.

2020.
04.21.

2020.
05.22.

Brent 63,07 61,16 66,04 35,31 23,48 34,38

földgáz 2,71 2,09 2,33 1,78 1,87 1,69

búza 522 480 542 520 546 508

kukorica 377 394 388 373 313 317

alumínium 1886 1764 1801 1691 1486 1502

arany 1316 1465 1482 1673 1716 1736

réz 2764 2549 2804 2500 2259 2380

cukor 12,81 12,01 13,54 12,68 9,96 10,98

benzin 1,46 1,76 1,7 1,15 0,62 1,02

2020 2025 2030 2035 2040
Shell [6] 4657 2627

British Petrol [1] 4675 4829 4860

U.S. EIA [2] 4134,0 4292,0 4473,0 4681,0 4922,0

ERIRAS [3] 4432 4149 3725

IEA [4] 4800 4900 4950 5076

OPEC [5] 4027 4312 4404

M.e. 2020 2030 2040 2050
nettó export millió hordó/nap 0,8 4,9 3,4 0,4
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Új, mesterséges intelligenciára alapozott, automatizált rendszer segíti a kkv-k 
energiahatékonysági beruházásait

Molnár Ferenc, PhD
ferenc.molnar@mi6.hu

Öt perc alatt kiderül, mire és mekkora támogatást igényelhetnek a 
cégek, és mennyi idő alatt térül meg a beruházás

Új, teljesen automatizált pályázat-előkészítő rendszert fejlesztet-
tek ki a Virtuális Erőmű Program (VEP) szakemberei. A mestersé-
ges intelligenciára épülő, egyedi és ingyenes https://start.innow.
hu/ percek alatt megmutatja a cégeknek, hogy milyen energiaha-
tékonysági és zöldenergetikai támogatásra jogosultak, mekkora 
összegű támogatást igényelhetnek, és a beruházás mennyi idő 
alatt térülne meg. A megoldás az eddig rendkívül idő- és költség-
igényes pályázati előkészítési folyamatot minimálisra csökkenti, 
a program megalkotói továbbá a projektek finanszírozásra és a 
kivitelezésre is komplex megoldást kínálnak. Az automatizált rend-
szernek köszönhetően az eddigi húszszorosára nőhet a pályázati 
igénylések száma, a sikeres tesztüzem során előminősített kkv-k 
jelentős része már be is nyújtotta a támogatási igényét.  A követke-
ző ütemben – 2021 tavaszán – a VEP, hasonlóan egyablakos rend-
szerben, elindítja a teljes vidéki épületállomány energetikai kor-
szerűsítését célzó lakossági programját is, amivel 1 M háztartást 
és 4 millió magyar lakost céloznak meg 10 éves programjukban.

 
Tízezer milliárdos beruházást hozhatnának a kis 
energetikai beruházások
Az energiahatékonysági és zöldenergia fejlesztések – mind a lakos-
ság, mind a vállalkozások esetében – kiemelt célterületként jelennek 
meg az európai uniós stratégiákban. A támogatások igénylése és a 
projektek előkészítése azonban a kisebb értékű, 1-5 millió forintos 
lakossági és az 50 millió forint alatti mikro- kis- és közepes vállal-
kozások esetében – még ha a konstrukció egyébként jó is – jellem-
zően túl bonyolult és drága – jelentős előfinanszírozást és számos 
szakértő bevonását igényli a pályázó részéről. A sok adminisztráció, 
a hosszas, speciális szaktudást igénylő előkészítés, valamint a ma-
gas kezdeti szakértői és engedélyeztetési költségek, amelyek akár 
a kisebb méretű beruházás 15-20 százalékát is elérhetik, továbbá az 
előfinanszírozási igény számos céget és magánszemélyt tántorítanak 
el a fejlesztések megvalósításától.  

Mindez nemzetgazdasági szempontból komoly probléma. Egy-
részt ezek a kisebb projektek összességében hatalmas széndi-
oxid- és energiamegtakarítási volument jelentenének, amelyek 
karbonsemlegességi célok elérését is segítenék, másrészt több ezer 
milliárd forintnyi beruházásról van szó, amelyek ráadásul meg is té-
rülnének – hangsúlyozzák a Virtuális Erőmű Program szakemberei.

Az előminősítéstől a kivitelezés- és finanszírozás szer-
vezésig nyújt egyablakos megoldást a VEP új eszköze
A VEP most egy olyan új, automatizált rendszert fejlesztett ki, amely 
teljesen kiváltja a bonyolult előminősítési és pályázat-előkészítési fo-
lyamatot a kisértékű pályázatok esetében. A mesterséges intelligen-
cia-alapú chatbot megoldás felmérve az igénylő energetikai helyzetét 
90 százalékos pontossággal néhány perc alatt megmutatja a kkv-
knak, hogy milyen és mekkora összegű energiahatékonysági vagy 
zöldenergetikai támogatásokra lennének jogosultak és milyen meg-
térülést jelentene a beruházás számukra. A másfél éves, többdimen-
ziós IT-fejlesztések összekapcsolásának eredményeképpen létrejött 

komplex és tanuló felületen a teljes kiírási jogosultsági és szakmai 
értékelés is le van programozva, a rendszer az adott cég pályázati 
pontszámát is kiszámolja. A program használata, amely elsőként a 
GINOP 4.1.4-19 épületenergetikai fejlesztésekre kiírt, szeptember 15-
én záruló pályázati konstrukciójára készült el, díjmentes – kötelezett-
séget csak annak kell vállalnia, aki megrendeli a teljes, vagy részbeni 
beruházási és finansuírozási szolgáltatás-csomagot.

A háromlépcsős folyamat során a rendszer elsőként, 5 perc alatt 
kitölthető módon az alap-energetikai és jogosultsági szűréseket végzi 
el, míg a záró, harmadik körben már számlákat és egyéb műszaki 
szempontból fontos alátámasztó dokumentumokat kér felcsatolni a 
vállalkozásoktól. A megadott információk alapján a program beruhá-
zási és finanszírozási javaslatot, indikatív költségvetést és megtérülé-
si számítást is végez. Pozitív előminősítés esetén a chatbot végigviszi 
a pályázót a teljes támogatás-igénylési folyamaton, akár egészen a 
kivitelező bizományosi kiválasztásáig, vagy a szükséges önerő, illet-
ve likviditás finanszírozásig. „Az ilyen típusú pályázatoknál eddig az 
érdeklődő cégek egy-két százaléka jutott el a támogatás igényléséig, 
mert bonyolultnak, drágának és megvalósíthatatlannak tűnt számá-
ra az előkészítés, azaz a pályázati kiírás valójában a nagyobb cé-
geknek kedvezett” – mondta Molnár Ferenc. A VEP tulajdonosa arra 
számít, hogy az automatizált megoldásnak köszönhetően jelentősen 
nő azoknak a kis méretű, támogatott cégeknek a száma is, akik az 
egyszerű és automatizált folyamatnak köszönhetően meg tudják majd 
valósítani zöld energetikai és megújulós  beruházásaikat „A rendsze-
ren keresztül az egy hetes tesztüzem alatt eddig jelentkező kkv-k 20 
százaléka esetén már le is generálódott és benyújtásra is került a 
pályázat, ami a hagyományos pályázat-előkészítési folyamatban elért 
sikerességi arányokhoz képest több mint húszszoros eredményes-
ségi növekedést és ezzel együtt 3-szoros a költség-hatékonysági 
növekmény, amivel az előkészítési összköltség az 1/3-ára csökkent. 
Összességében tehát 60-szoros az új rendszer teljesítménye a klasz-
szikus folyamatokhoz képest – mindez villámgyorsan és egyablako-
san” – emelte ki hozzá Molnár Ferenc. 

Az egyelőre kis-és közepes vállalkozások számára elérhető rend-
szer a VEP 2021 tavaszán induló teljes lakosságot célzó, szintén 
intelligens, egy külön erre a célra fejlesztett ingyenes applikációra 
épülő programjának háttérprogramját is teszteli, amely a tejes vidéki 
épületállomány energetikai korszerűsítését támogatja majd. A cél az, 
hogy az ingatlantulajdonosok egyszerű, egyablakos rendszerben jut-
hassanak el a forrás-igénylésétől egészen a kivitelezésig. A program 
szervezői olyan finanszírozási megoldásokat dolgoznak ki, amelyek 
egyáltalán nem, vagy csak minimális mértékben igényelnek induló 
költségeket és önerőt az lakosságtól, a beruházás költségei a kép-
ződött energiamegtakarításból leírhatók lesznek.  A VEP szakembe-
rei szerint a lakossági ingatlanok energetikai korszerűsítése kiemelt 
nemzetgazdasági és nemzetstratégiai érdek, a 2,7 millió ingatlan több 
mint felénél lenne szükség hatékonyabb, zöldebb energiaellátásra, 
vagy teljes korszerűsítésre. Mindez több mint 10 ezer Milliárd forint-
nyi zöld fejlesztést jelent – és a karbon semlegességünk elérésének 
egyik fő záloga is egyben. 

Az automatizált rendszer, amelyet Virtuális Erőmű Programot 
működtető MI6 Kft. tulajdonosa, az INNOW Zrt. üzemeltet, ezen a  
https://start.innow.hu/.
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Az energetikai iparágban az energetikai trendektől kezdve az egyes 
cégek működéséig minden átalakul a járvány hatására, két táborra 
szakadnak az otthoni, illetve munkahelyi munkavégzést preferálók, 
de mi van a mérnök utánpótlással, ők hogyan élik meg ezt a hely-
zetet? Jelen beszámolóban az Energetikai Szakkollégium életéből, 
terveiről szeretnénk pár mondatot lejegyezni.

Idén nyáron a koronavírus során elrendelt karantén időszak 
alatt volt esedékes a szakkollégium éves tisztújítása, melyre rend-
hagyó módon online formában került sor. A szakkollégium tagjai 
egy konferenciahívás keretein belül gyűltek össze, és a megszokott 
közgyűlés után kezdtek bele az új elnökség megválasztásának fo-
lyamatába. A jelöltek ismertették pályázataikat, majd szokás szerint, 
a tagságnak lehetősége nyílt kérdezni tőlük. Elsőként az elnök po-
zíciójára jelentkezett Móczár Botond, őt követte a titkárnak jelentke-
zett Markovics Dávid. Kettejük pályázatainak ismertetése, majd a 
felmerülő kérdések megválaszolása után sikeresen megválasztot-
ták őket a pályázott pozíciókra. Ezután következett a három alelnöki
tisztség, melyből a nyilvános programokért felelős alelnök pozí-
ciójáért nagyobb verseny alakult ki. Végül megválasztásra került 
Schlosser Ilona a nyilvános programokért felelős, Danka Csongor 
a belső programokért felelős, illetve Székely László a projektekért 
felelős alelnöki pozíciókra.

Az Energetikai Szakkollégium valamennyi féléves programter-
vének fontos része az emlékfélév, melynek célja, hogy minél több 
hallgatónak bemutassa az itthoni tudományos élet legnagyobb tel-
jesítményeit. Már 2008 óta minden félévet egy nemes magyar ener-
getikai feltalálóról, kutatóról nevezi el. Nincs ez másképp most sem,
ezúttal Csonka János feltalálói tevékenysége került előtérbe. Mun-
kásságának legnagyobb mérföldköveit a Műegyetem tanműhelyé-
nek művezetőjeként érte el 1887 és 1925 között. Az első komoly 
műve ebben a pozícióban az első magyar gázmotor elkészítése 
volt, amelyet a tanműhely energiaellátásának biztosítására alkotott 
meg. A következő nagy találmánya szintén egy motor volt, amely 
képes volt gázzal és petróleummal is működni. Munkássága szoro-
san összeköthető Bánki Donát kollégájával, akivel több találmányt 
is együtt hoztak létre. Ilyen nevezetes eredmény volt például a 
Bánki-Csonka motor, amely a műhely transzmissziós tengelyének 
működtetésén kívül kovácsolásra is használható volt. A legnagyobb 
áttörést viszont egyértelműen a porlasztó (karburátor) feltalálása je-
lentett szintén Bánkival közösen, amely Otto-motorok által használt 
levegő-üzemanyag keverék előállítására volt használható. Ez a ta-
lálmány egyszerűségének köszönhetően hamar elterjedt az egész
világon. Ezen kívül is számos jelentős találmány köthető a nevéhez. 
A Műegyetemen a pályafutása nyugdíjba vonulásával ért véget, 
ezután autójavító műhelyt nyitott, ebből alakult ki később a Cson-
ka-gépgyár, illetve a Kismotor- és Gépgyár. Műveiből rengeteg em-
lék maradt fent, ezek közül a legtöbb a Bartók Béla úton található 
Csonka János Emlékmúzeumban van kiállítva. E megannyi mérnö-
ki csoda között könnyűszerrel el lehetne veszni, azonban Dr. Stróbl 
Alajos tárlatvezető, az ETE elnökségi tagja segítségével biztosan 
nem merül fel ilyen probléma. 

Minden félévben több üzemlátogatást szervezünk, ezeknek a 
sorsa a mostani félévben egyelőre még nem tisztázottak. Sajnos, 
annyi biztos, hogy Gönyűi erőmű üzemlátogatása, mely szeptem-
ber 23-án lett volna, elmarad. Amennyire a vírushelyzet engedi, 
próbálunk minél több programot megszervezni, köztük a Csepeli 
Siemens transzformátor gyárának és a BME K épületének föld alatti

alagútrendszerének látogatását, de természetesen a legfontosabb 
a biztonság. Az üzemlátogatások mellett az ESZK másik alaptevé-
kenysége a nyilvános programok szervezése. Ezeken az előadá-
sokon a résztvevőknek lehetősége nyílik az egyetemi tananyagot 
meghaladó ismeretek megszerzésére, a technikai fejlesztések és a
gazdasági aktualitásokkal való lépéstartásra, tapasztalt szakembe-
rek álláspontjainak megismerésére. Mivel a jelenlegi helyzetben az 
elsődleges szempont az emberek egészsége, annak érdekében, 
hogy minden programot meg tudjunk szervezni. Nyilvános előadá-
sainkat online formában fogjuk megtartani, viszont így is érdemes 
lesz az előadásaink virtuális látogatása, mivel többek között olyan 
elismert szakemberek fognak előadni a tervek szerint, mint Horváth 
Miklós, Paks II vezérigazgató-helyettese vagy Orbán Tibor a Főtáv 
ZRT. műszaki vezérigazgató-helyettese. Első előadásunk nem is 
lehetne aktuálisabb, mivel a koronavírus hatásait vizsgálja a villa-
mosenergia-rendszer üzemeltetése szempontjából, az előadó Her-
czeg Sándor lesz a MAVIR-tól. Második előadásunkra október 1-jén 
kerül sor, mely Paks 2 projektnek a helyzetéről szól, előbb említett 
Horváth Miklós előadásában. Harmadik előadásunkra egy interaktív 
témával készül Katona Imre az E.ON-tól, „Mit keres a Pókember a 
nagyfeszültségű hálózatainkon?” címmel, melynek időpontja októ-
ber 8. Október közepén Dr. Ladányi József a BME-VET tanszékve-
zetőjének az előadásába nyerhetünk betekintést a Balaton környéki 
autotranszformátoros villamos vontatásba. November 5-én Orbán 
Tibor tart előadást a távhűtés jövőjéről a klímatrendek tükrében, 
melyet november 19-én egy panelbeszélgetésünk követ az új 2030-
as Nemzeti Energiastratégiáról. A félév utolsó előadását Katona Jó-
zsef tartja az Erőműfejlesztési trendekről. 

A koronavírus hatásai természetesen az Energetikai Szakkol-
légium programjaira is nagy hatással vannak, de minden akadályt 
leküzdve igyekszünk maximális energia befektetéssel haladni. Az 
előző félév tapasztalataiból merítve már felkészültek vagyunk az új 
tanév kezdetén, és igyekszünk szakmailag és szervezeti szinten is 
megfelelni a pandémiás helyzet okozta elvárásoknak.

Domonkos Iván, Nagy Ákos, Nagy-Búza Bence, Szathmári Dominik

Élet ma a mérnök utánpótlásban

VIII. Energetikai Tanulmányi Verseny
Az Energetikai Szakkollégium idén tizenharmadik alkalommal 
rendezi meg az Energetikai Tanulmányi Versenyét az ország és 
a Kárpát-medence minden középiskolásának. A versenyen há-
romfős csapatok mérik össze a tudásukat három fordulón ke-
resztül bebarangolva az energetika legfontosabb ágazait. Idén 
a nagyobb feladatokat az E-mobilitás és a flexibilitás témaköre-
ihez fűzzük fel, ahol esettanulmánytól kezdve konkrét tervezői 
problémákkal találkozhatnak. Ebben az évben külön igyekszünk, 
hogy minél valóságosabb szituációkat mutassunk meg nekik, 
mintha egy igazi tenderre jelentkeznének. A verseny nem titkolt 
célja, hogy ezt a sokszor alig ismert mérnöki ágat közelebb vigye 
a diákokhoz, és ösztönözze a továbbtanulásukat az energetika 
és a Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem irányába. A hely-
zetre való tekintettel még kétséges, hogy a döntőt a megszokott 
helyszíni formában tartjuk meg vagy pedig a virtuális térben. Az 
biztos, hogy minden nehézség ellenére a leginkább jelenléti for-
mában szeretnénk megrendezni idén is a versenyt. Sok sikert és 
élményt kívánunk a jelentkezőknek!

Jelentkezni a http://eszk.org/tanverseny címen lehet.



E-mobilitásról másképpen
2020. október 20.

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara a Jedlik Ányos Klaszterrel és további szervezetekkel együttműködve 
2020. október 20-án „E-mobilitásról másképpen” mottóval hatodik alkalommal, - a lehetőségek függvényében szemé-
lyes részvétellel vagy online formában, - szervez konferenciát.

A korábbi konferenciákon megállapításra került, hogy az e-mobilitás jövőjét tekintve, hosszú távon és rendszerben 
kell gondolkodni. Mint általában, az e-mobilitás esetében sincs egyetlen, mindent megoldó módszer, de mindig töre-
kedni kell a pillanatnyilag és a jövőbe tekintve is a legjobbra. A fejlesztések során szem előtt kell tartani a környezet-
szennyezés, 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. Törekednünk kell arra, hogy 
ezen a területen is minél több versenyképes termékekkel jelenhessünk meg a világpiacon. 

Az idei konferenciát a tavalyihoz hasonló programmal és időbeosztással tervezzük megszervezni azzal a szándék-
kal, hogy áttekintjük
•  miképpen változott egy év alatt az akkumulátoros és tüzelőanyag cellás járművek helyzete a világon, 
•  hogyan változtak a hazai alkalmazási lehetőségek, 
•  milyen hatással voltak az e-mobilitásra a szakpolitikai intézkedések és a pandémia, hogyan növelték az előnyeit 

és hátrányait, az alkalmazásuk ösztönzőit és korlátait, a hazai kutatás fejlesztés irányait, gyártási lehetőségeit.
Kerekasztal beszélgetés keretében is a változásra összpontosítunk, áttekintjük és megvitatjuk az e-mobilitás helyét 

a hazai energia-, közlekedés-, ipar- és környezetpolitikában, az új nemzeti energiastratégiában, különös figyelmet for-
dítva annak feltárására, miképpen lehet integrálni a hazai mérnökök kreativitását a hazai gyártást a nemzetközi fejlesz-
tési és gyártási folyamatokba.

A konferenciára Önt és a téma iránt érdeklődő kollégáit tisztelettel meghívom, kérem, hogy a kerekasztal megbeszé-
lés alkalmával hozzászólásával járuljanak hozzá a konferencia sikeréhez. 

A szakmai napot a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara teljesített kötelező szakmai továbbképzésként ismeri 
el a Gépészeti, az Energetikai, az Elektrotechnikai és a Közlekedési Tagozat tagjai részére.

A részletes program és az online jelentkezési formula is elérhető a www.bpmk-oktatas.hu honlapon.
 Kassai Ferenc
 a BPMK elnöke



Csonka János emlékfélév 

Az Energetikai Szakkollégium 2020/2021-es tanév őszi féléves programterve 

2020. szeptember 10. Tantárgy bevezető előadás Kertész Dávid (BME-VET) 
Schlosser Ilona (ESZK) 

2020. szeptember 17. 
A koronavírus hatásai a 

villamosenergia-rendszer 
üzemeltetésére 

Herczeg Sándor  
(MAVIR) 

2020. október 01. Paks 2 projekt helyzete Horváth Miklós  
(Paks II vezérigazgató-helyettes) 

2020. október 08. Mit keres pókember a 
nagyfeszültségű hálózatainkon? Katona Imre (EON) 

2020. október 15. 
A hazai villamos vontatás 

Balaton környéki 
autotranszformátoros rendszere 

dr. Ladányi József (BME-VET) 

2020. október 23. 

Távhűtés jövője Budapesten / 
Távfűtés reneszánsz az aktuális 

energetikai és klímatrendek 
tükrében 

Orbán Tibor (FŐTÁV Zrt.) 

10. hét folyamán Csepeli Siemens transzformátor 
gyár ÜZEMLÁTOGATÁS 

2020. november 19. Az Új Nemzeti Energiastratégia- 
Merre tovább Magyarország? PANELBESZÉLGETÉS 

2020. november 26. Erőműfejlesztési trendek a 
világban 

Katona Zoltán  
(Uniper Hungary Kft.) 

13. hét folyamán BME K épület föld alatti 
alagútrendszere ÜZEMLÁTOGATÁS 

 
Előadásaink helyszíne, időpontja változó:  

További információért kövesse figyelemmel Facebook oldalunkat, heti hírlevelünket, 
illetve honlapunkat! 

 
 

A programváltozás jogát fenntartjuk. 
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