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1. fejezet - A villamosenergia-
termelés gazdasági értékelése 

1. A villamosenergia-rendszer felépítése és működése 

1.1. A fogyasztói igények és az ellátás alapfogalmai 

A villamosenergia-rendszer feladata, hogy a megfelelő megbízhatósággal mindenkor kielégítse a fogyasztói 

igényeket. A „megfelelő megbízhatóság” természetesen nem jelenthet abszolút biztonságot – azaz azt, hogy 

soha sehol egy pillanatnyi kiesés se legyen az ellátásban –, csak azt, hogy ne legyen fogyasztói korlátozás, ha az 

elfogadható költséggel megelőzhető. Ennek gazdasági értékelését az 1.4. lecke fejti ki részletesen. 

A villamos energia mint áru sajátossága – eltérően a legtöbb árufajtától –, hogy nem raktározható (legalábbis 

számottevő mennyiségben nem), ezért mindig akkor kell megtermelni, amikor a fogyasztó azt igényli. Miután a 

fogyasztó nem korlátozható abban, hogy mikor kapcsoljon be vagy ki egy készüléket, a termelőknek kell 

alkalmazkodniuk az igények alakulásához. Ez nem jelent előre nem látható, káosz jellegű változást, mert egyes 

fogyasztók viselkedése ugyan nem jósolható meg, de a fogyasztók sokaságának viselkedési szokásai már 

viszonylag jól előre jelezhetők. Az előrejelzés kérdéseivel az 1.1.2. téma foglalkozik. 

A villamosenergia-rendszer felépítését az 1.1.1.1. ábra mutatja. A rendszerhez csatlakozó nagyon nagy számú 

fogyasztó egyidejű teljesítményigényét nevezzük a pillanatnyi rendszerszintű nettó fogyasztói igénynek. Ahhoz, 

hogy ezt az igényt a rendszer ki tudja elégíteni, a termelőknek együttesen nagyobb teljesítményt kell a hálózat 

rendelkezésére bocsátaniuk, mert nemcsak a fogyasztói teljesítményigényt kell kielégíteni, hanem fedezetet kell 

biztosítani a villamos energia fogyasztási helyekhez való eljuttatásának veszteségeire is (hálózati veszteség). A 

hálózati vesztességgel növelt nettó fogyasztói igényt nevezzük bruttó fogyasztói igénynek. 

 

1.1.1.1. ábra Forrás: Stróbl Alajos nyomán 

Egy Magyarország méretű villamosenergia-rendszer esetén a hálózati veszteség mintegy 10%-kal növeli meg a 

nettó fogyasztói igényt. A magyar villamosenergia-rendszer (VER) hálózati veszteségének alakulását az utolsó 

30 évre az 1.1.1.2. ábra mutatja be. 
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1.1.1.2. ábra 

Mai világunkban a villamosenergia-rendszerek (pl. a magyar villamosenergia-rendszer) nem egymástól 

elszigetelten, hanem egymással kooperálva működnek. Ez azt jelenti, hogy a magyar villamosenergia-rendszer 

fogyasztóinak kielégítésében nemcsak a hazai termelők vehetnek részt, hanem a szomszédos rendszerekből is 

vételezhetünk villamos energiát. Egy pillanatnyi terhelési állapotot mutat a MAVIR honlapján az 1.1.1.3. ábra. 

Az ábrából leolvasható, hogy abban a pillanatban (mint leggyakrabban) Ukrajnából, Szlovákiából és Ausztriából 

vételeztünk, illetve Románia, Horvátország és Szerbia felé szállítottunk villamos energiát. Az ábráról az is 

leolvasható, hogy az importszaldó 1102 MW volt (a hazai igény mintegy 23%-a), az átlagos értéknél jóval 

magasabb. 

 

1.1.1.3. ábra 
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Az ábra arra mutat rá, hogy a hazai bruttó villamosenergia-igény kielégítésében a hazai termelők és az 

importszaldó együttesen vesznek részt. 

Magyarország évtizedek óta nettó villamosenergia-importőr, az import részaránya a hazai ellátásban elég 

jelentős, egyes időszakokban – más országokkal összehasonlítva – kiemelkedően magas. Az import részarányát 

az 1.1.1.4. ábra mutatja. 

 

1.1.1.4. ábra 

A hazai termelés értékelésénél meg kell különböztetni a bruttó és nettó termelést. A bruttó termelés a hazai 

erőművi egységek által megtermelt összes villamos energiát jelenti a termelőegységek generátorkapcsain mérve. 

Ugyanakkor a villamosenergia-ipar az egyik legnagyobb felhasználója a megtermelt villamos energiának. Ez 

elsősorban az erőművekben működő számos nagy teljesítményű szivattyú és ventilátor hajtásához szükséges, de 

a világítástól a műszerezésig még számos kisebb teljesítményigényű fogyasztót is el kell látni. A megtermelt 

villamos energiából levonva az erőművi önfogyasztást kapjuk a nettó villamosenergia-termelést, amelyet az 

erőmű a hálózat rendelkezésére tud bocsátani. A különböző erőműtípusok villamos önfogyasztása igen eltérő 

lehet, egy rendszer összesített önfogyasztása nagymértékben függ attól, hogy milyen a termelőkapacitás 

összetétele. A hazai VER önfogyasztásának alakulását láthatjuk az 1.1.1.5. ábrán. 

 

1.1.1.5. ábra 

A felsorolt fogalmakból áll össze a hazai villamosenergia-mérleg. Az 1.1.1.6. ábrán ennek szerkezetét láthatjuk 

a 2010. évi adatokkal. 
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1.1.1.6. ábra 

1.2. A fogyasztói igények időbeli változása 

A fogyasztás és termelés egyensúlyának folyamatos fenntartásához szükséges, hogy az erőműrendszer 

felkészüljön a fogyasztás várható alakulására. Ahogy az 1.1.1. témában már szerepelt, a fogyasztók sokaságának 

viselkedési szokásai viszonylag jól előre jelezhetők. Ehhez elsősorban azt kell ismerni, hogy mi befolyásolja a 

fogyasztói igényeket. Egy három műszakban dolgozó nehézipari üzem, egy irodaház és egy lakótelep 

fogyasztási szokásai nyilván nagyon eltérőek. A teljes fogyasztói rendszer mindezen fogyasztók valamilyen 

arányú keveréke. Jövőbeli viselkedésük a múlt tapasztalatainak extrapolálásával közelíthető – ha nincs a 

fogyasztói mixben lényeges változás, akkor egyszerű extrapolációval, ha az arányok eltolódnak, akkor 

megfelelően korrigált extrapolációval. 

A fogyasztást befolyásoló legfontosabb tényezők az évszakok, a napszakok és a munkanapok, munkaszüneti 

napok váltakozása. 

Az 1.1.2.1. és az 1.1.2.2. ábra egy kiválasztott évre (2008) mutatja be a jellegzetes téli, illetve nyári napi bruttó 

fogyasztói csúcsigények alakulását. A napi ábrák általában egy délelőtti és egy délutáni-esti csúcsot mutatnak. A 

délelőtti a reggeli világításból, a közlekedésből, a munkakezdésből és a munkához kapcsolódó fogyasztásból 

tevődik össze, az esti csúcsban nagy a háztartási fogyasztás szerepe. A munkanapi diagramokban látható egy 

déli csúcs – ma már sokszor az a legmagasabb –, ami a vezérelt fogyasztóknak napközben szolgáltatott villamos 

energia hatására alakul ki. 
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1.1.2.1. ábra 

 

1.1.2.2. ábra 

A napi diagram legmagasabb pontja jelzi a nap folyamán bekövetkezett legmagasabb fogyasztói igényt, ezt 

nevezzük a napi csúcsigénynek. Ennek mintájára definiálható a heti, évi bruttó fogyasztói csúcsigény is. 

Az 1.1.2.3. ábra egy adott évre (esetünkben 2008-ra) mutatja a napi csúcsigények burkológörbéjét. Lényeges 

eltérés a napi terhelési görbe és az évi csúcsterhelések burkológörbéje között, hogy amíg a napi görbe alatti 

terület a napi összes villamosenergia-fogyasztást mutatja (esetünkben MWh/nap-ban), addig az évi 

burkológörbe alatti területnek nincs jelentése (magasabb, mint az évi összes fogyasztás). 

 

1.1.2.3. ábra 

Az ábrákból az alábbi főbb – általános érvényű – fogyasztói szokások olvashatók ki: 

• A téli félévben általában magasabb a villamosenergia-igény, mint a nyári félévben. 
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• Ez alól kivételt jelent a nyári kánikulai napok kiugróan magas igénye, ami a légkondicionálás – egyre 

növekvő – kiemelkedő villamosenergia-igényéből adódik (2008-ban június végén volt 4 kiemelkedően meleg 

nap). 

• Jól látható a fogyasztás heti periodicitása: a munkanapi magasabb fogyasztás – különösen a hét közepi napoké 

– és a hétvégi csökkenés. 

• Az év végi két hét visszaesése az egyre csökkenő termelésből adódik. 

• A legmélyebb völgyek a hosszú hétvégéken fordulnak elő. 

A napi, évi szokásos meneten felül a terhelési menetrend tervezésénél figyelembe kell venni a meteorológiai 

előrejelzéseket (hőmérséklet, borultság stb.), a sok embert érintő eseményeket (pl. népszerű tv-vetélkedők, 

sportesemények). 

1.3. Terhelési és tartamdiagram 

A napi terhelési diagramnak nagy az információtartalma, pl. legtöbbször kiolvasható belőle, hogy milyen napról 

szól, borult volt-e az idő stb. Éppen e nagy információtartalom annyi egyedi jegyet visz bele, hogy általánosítása 

nehezebb. Emiatt az idő szerint rendezett lefutás helyett kisebb eltéréseket és könnyebb kezelhetőséget 

eredményez, ha a terhelési diagram helyett az igények nagysága szerint rendezett tartamdiagramot használjuk. A 

tartamdiagram szerkesztését az 1.1.3.1. ábra mutatja be. Minden magasságban (teljesítményértéknél) lemérjük a 

terhelési diagramban mutatkozó vízszintes metszékeket, és összegüket visszük fel a jobb oldalon látható 

tartamdiagramba. Így egy monoton csökkenő görbét kapunk, amelynek legmagasabb és legalacsonyabb pontja 

megegyezik a terhelési diagram azonos jellemzőivel. Az így szerkesztett tartamdiagramok kevesebb információt 

tartalmaznak az adott nap egyedi jellemzőiről, éppen ezért jobban általánosíthatók. 

 

1.1.3.1. ábra 

A terhelési és tartamdiagram alatti terület mindkét esetben az adott időszak alatt igényelt villamos energiával 

egyenlő, azaz 

 

, 
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ahol . Szokás még a kihasználási óraszám definiálása is, amely az adott időszak alatt fogyasztott, 

illetve szolgáltatott energia és a maximális teljesítmény aránya. Aszerint, hogy milyen teljesítménnyel osztunk, 

beszélhetünk csúcskihasználási vagy beépített teljesítőképességre vonatkoztatott kihasználási tényezőről: 

 

(A csúcsteljesítmény és a beépített teljesítmény viszonyát az 1.1.4. és 1.1.5. téma mutatja be.) 

Lényeges eltérés a két diagram között, hogy amíg a terhelési diagram vízszintes tengelyén időpontokat találunk 

(pl. órában), addig a tartamdiagramokban időtartamot vagy tartósságot, az ábra szerinti esetben óra/nap 

mértékegységben. Ez azt is jelenti, hogy a tartamdiagram független változója dimenziótlan (idő/idő), de 

mértékegységgel rendelkező mutató. A tengely végértéke: 

 

A kihasználási óraszám értéke helyett – hasonló átalakítással – definiálhatjuk a kihasználási tényezőt is, pl. a 

napi csúcskihasználási tényező (a nemzetközi szakirodalomban load factor): 

 

A kihasználási tényező mindig egy 1-nél kisebb szám. 

A napi tartamdiagram mintájára szerkeszthetünk hosszabb időtartamra vonatkozó tartamdiagramokat is. Ilyen 

pl. az éves tartamdiagram. (Vigyázat! Ezt nem a napi csúcsterhelések burkológörbéjét mutató 1.1.2.3. ábrából, 

hanem a napon belüli lefolyásokat is pontosan követő terhelési diagramból kell szerkeszteni.) Az éves 

tartamdiagram végértéke 8760 h/év, ami szintén 1 (szökőévben 8784 h/év). 

Ha úgy rajzoljuk fel a tartamdiagramokat, hogy mértékegység nélküli vízszintes tengelyt készítünk hozzá, 

amelynek a végértéke 1, akkor a napi és az évi terhelési diagramokat egy ábrába is elhelyezhetjük. Az 1.1.3.2. 

ábra így mutatja be az évi tartamdiagramot és a 365 napi diagram közül a legmagasabb csúcsértéket és 

legalacsonyabb alsó végpontot mutató görbét. Az ábra arra mutat rá, hogy miután az évi tartamdiagramnak 

tartalmaznia kell az évi legnagyobb és az évi legkisebb terhelésű pillanatot is, jóval meredekebb lesz, mint a 

napi diagramok. Ez másképp fogalmazva azt jelenti, hogy az évi kihasználási tényezőnek mindig 

alacsonyabbnak kell lennie, mint a napi kihasználási tényezőknek. 

 

1.1.3.2. ábra 
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Mind a napi, mind az évi tartamdiagramban ábrázolhatjuk a jellemző értékeket. Az 1.1.3.3. ábrába berajzoltunk 

három téglalapot, amelyek területe azonos a tartamdiagram görbéje alatti területtel, azaz azonos 

villamosenergia-mennyiséget jelölnek. 

 

1.1.3.3. ábra 

A téglalap szélessége azonos a tartamdiagraméval (T), a magassága az átlagos teljesítményt (Pátl) jelöli. Ennek 

akkor lenne értelme, ha a villamos energia tárolható termék lenne, ekkora teljesítménnyel kéne az 

erőműrendszernek üzemelnie ahhoz, hogy a napi/évi energiaigényt kielégítse. 

A téglalap magassága azonos a tartamdiagraméval (Pcs), a szélessége az előzőekben definiált csúcskihasználási 

óraszám. 

A harmadik téglalap egyetlen mérete sem azonos a tartamdiagraméval. Magassága a rendszer erőműveinek 

beépített teljesítőképessége, amelynek a következő témában szereplő okok miatt nagyobbnak kell lennie a 

fogyasztói csúcsigénynél, a szélessége pedig a beépített teljesítőképességre vonatkoztatott kihasználási óraszám. 

Ennek a villamosenergia-termelés gazdaságossága szempontjából van fontos szerepe. 

1.4. A rendszer tervezési teljesítménymérlege 

A rendszer teljesítménymérlege a fogyasztói igények biztonságos kielégítésének fontos eszköze. Mivel a 

villamosenergia-rendszerben a fogyasztásnak és termelésnek mindig egyensúlyban kell lennie, fontos a rendszer 

teljesítménymérlegét folyamatosan követni. A teljesítménymérleget előre meg kell tervezni, utólag pedig 

ellenőrizni kell, hogy a mérleg milyen módon teljesült. Természetesen a tervezési és az elszámolási mérleg 

között mindig van eltérés, hiszen számos csak valószínűségekkel leírható adattal dolgozik (pl. meteorológiai 

jellemzők, fogyasztói szokások, meghibásodások). 

Mind a tervezési, mind az elszámolási teljesítménymérleg különböző időhorizontokra készülhet. Fontos a 

teljesítményegyensúly és a megfelelő tartalék léte minden nap, ezt a napi tervezés és értékelés vizsgálja. Az éves 

tervezés történhet napi lépésekben, de szokás a havi átlagos értékek formájában is. 

A teljesítménymérleg fogalmai: 

Beépített teljesítőképesség  (PBT): az erőművekbe beépített turbógenerátor gépegységek névleges 

teljesítményének összege. 

Állandó hiány  (PÁH): tartósan fennálló teljesítménycsökkenés. Ez általában elöregedéssel járó hiány, pl. 

berendezés átépítése, tartósan fennálló rossz műszaki állapot miatti leértékelés. 

Változó hiány  (PVH): rövid ideig fennálló, változó mértékű teljesítménycsökkenés. Ilyenek többnyire környezeti 

jellemzők miatt jönnek létre, mint pl. hűtővíz korlátozott rendelkezésre állása, hőszolgáltatás miatti hiány 

(elvételes kondenzációs rendszereknél akkor, ha nagy a fűtési gőzelvétel, ellennyomású rendszereknél, ha nincs 

hőigény) vagy alapenergia-forrás miatti hiány. Ez utóbbi elsősorban a megújulóknál jelentős (nincs elég víz a 
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vízerőműnek, nem fúj a szél, nem süt a nap), de hagyományos erőműveknél is előfordulhat, például télen, 

szűkös gázforrások esetén először az erőművek gázellátását korlátozzák, ami teljesítménycsökkenést 

eredményezhet. 

Rendelkezésre álló teljesítőképesség  (PRT): a beépített teljesítőképességből az állandó és változó hiányok 

levonása után adódó érték: PRT = PBT – PÁH – PVH. 

Karbantartáson álló teljesítőképesség (PTMK): a rendszer TMK miatt leállított blokkjainak összes rendelkezésre 

álló teljesítőképessége. 

Igénybe vehető teljesítőképesség (PIT): a rendelkezésre álló teljesítőképességből a karbantartáson álló 

teljesítőképesség levonása után maradó érték: PIT = PRT – PTMK. 

Üzembiztonsági tartalék  (PÜT): a rendszer biztonságos üzeme érdekében szükséges tartalék, a terven felüli 

hiányok (definícióját lásd az 1.4.2. témánál) fedezetét biztosítja. Gazdaságos nagyságának meghatározási elvét 

az 1.4.4. téma tárgyalja. 

Üzembiztosan igénybe vehető teljesítőképesség (PÜIT): az igénybe vehető teljesítőképességből az 

üzembiztonsági tartalék levonása utáni érték: PÜIT = PIT – PÜT. 

Önfogyasztás  (Pε): az előállított teljesítményből az erőművek által felhasznált teljesítmény. 

Üzembiztosan kiadható teljesítőképesség (PÜIT,ki): az üzembiztosan igénybe vehető teljesítőképességből az 

önfogyasztás levonása után maradó érték: PÜIT,ki = PÜIT – Pε. 

E legutóbbit kell összehasonlítani a rendszer tervezett fogyasztói csúcsigényével, és ha teljesül a 

 

egyenlőtlenség, akkor biztosítottnak látszik a villamosenergia-rendszer zavartalan üzeme. A teljes 

teljesítménymérleg pedig a következő: 

 

A rendszer megbízható üzemviteléhez azonban nem elég csupán az egyenlőtlenség teljesülése, hanem 

meghatározott nagyságú igénybe nem vett tartaléknak is kell maradnia. Ennek neve maradó teljesítmény, és a 

következő összefüggéssel határozható meg: 

 

A kb. 10000 MW beépített teljesítőképességű magyar VER-ben a megkívánt minimális maradó teljesítmény 

PM,min = 500 MW (5%). 

A tervezési fázis teljesítménymérlegét az 1.1.4.1. ábra mutatja be. 
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1.1.4.1. ábra 

Tervezési állapotban egy sor tényezőt csak becsülni tudunk, a tényértékek ezektől az értékektől eltérhetnek. 

Emiatt az utólag regisztrálható tényadatokon alapuló teljesítménymérleg eltéréseket mutathat a tervezésihez 

képest. 

1.5. A rendszer elszámolási teljesítménymérlege 

Az elszámolási teljesítménymérlegben egy sor teljesítményfogalom (beépített, rendelkezésre álló, igénybe 

vehető, karbantartáson álló teljesítmény, állandó és változó hiány, önfogyasztás, fogyasztói csúcsigény) azonos, 

mint a tervezésiben, legfeljebb számértéke különbözik. Megjelenik azonban néhány új fogalom is. Ezek a 

következők: 

Váratlan kiesés  (PVK): az üzemzavar, meghibásodás miatt üzemképtelen blokkok összes rendelkezésre álló 

teljesítőképessége. A váratlan kiesés becslésével az 1.4. lecke foglalkozik. 

Ténylegesen igénybe vehető teljesítőképesség (PTIT): az igénybe vehető teljesítőképességből a váratlan kiesés 

levonása utáni érték: PTIT = PIT – PVK. 

Ténylegesen kiadható teljesítőképesség (PTIT, ki): a ténylegesen igénybe vehető teljesítőképességből az 

önfogyasztás levonása után maradó érték: PTIT, ki= PTIT – Pε. 

Ez utolsót kell összehasonlítani a rendszer tényleges fogyasztói csúcsigényével, és ha teljesül a 

 

egyenlőtlenség, akkor biztosítottnak látszik a villamosenergia-rendszer zavartalan üzeme. 

Az elszámolási teljesítménymérleget az 1.1.5.1. ábra mutatja be. Ahol az azonos fogalmak tervezési és 

tényértékei eltérhetnek, azt felső indexben jelezzük. 
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1.1.5.1. ábra 

Az ábrából látható, hogy a fogyasztói csúcsigényen felül még a következő tételeknél jelöltünk lehetséges eltérést 

a tervezési és a tényértékek között: 

• Változó hiány: a döntően meteorológiai tényezőktől függő változó hiány csak korlátozottan jelezhető előre. 

• Karbantartáson álló teljesítőképesség: az egyes gépegységek tényleges karbantartási időigénye eltérhet az 

előre tervezettől, és ha a karbantartás hamarabb vagy később fejeződik be, az időeltérés idején eltér a 

karbantartás miatt nem üzemelő blokkok teljesítőképessége. 

• Önfogyasztás: viszonylag jól előre jelezhető, de az eddig felsorolt eltérések miatt (milyen önfogyasztású 

blokk esik ki, áll többet vagy kevesebbet karbantartáson) itt is lehetnek kisebb eltérések. 

A teljes teljesítménymérleg és a teljesítendő egyenlőtlenség pedig a következő: 

 

1.6. Az erőművek szerepe a villamosenergia-rendszerben 

Az erőművek villamosenergia-rendszerben betöltött szerepe több szempont szerint osztályozható. 

Az első szempont a kooperáló és nem kooperáló erőművek megkülönböztetése. A kooperáló erőművek az 

országos hálózattal (sőt a sok villamosenergia-rendszert összekapcsoló rendszeregyesüléssel) szinkronban 

üzemelve, erre a hálózatra dolgoznak, még akkor is, ha teljesen vagy döntően egy üzem, vállalat 

villamosenergia-igényét elégítik ki. A nem kooperáló erőművek szigetüzemű rendszerre dolgoznak, és kizárólag 

egy célzott fogyasztói csoportot látnak el villamos energiával. 

Egy másik csoportosítás az üzemi erőművek és közcélú erőművek megkülönböztetése. Az üzemi erőművek 

valamely üzem, szűk fogyasztói csoport igényeinek kielégítése érdekében, annak igényei által megszabott 

üzemmenet szerint termelnek. Ez persze nem zárja ki, hogy időszakonként a célzott fogyasztó által el nem 

fogyasztott energiát eladják a közcélú hálózat részére. A közcélú erőműveknek nincs célzott fogyasztói 

csoportja, termelésüket a rendszer összes fogyasztói igényének kielégítésére a közcélú hálózat rendelkezésére 

bocsátják. 

A közcélú erőműveknek a terheléselosztásban (lásd 1.3.1.–1.3.4. téma) betöltött szerepe szerint beszélhetünk 

alap-, menetrendtartó és csúcserőművekről. 

Az erőművet alaperőműnek nevezzük, ha csúcskihasználási időtartama igen magas (évi 5500 óra feletti), és 

közel állandó teljesítményen üzemel. Az alaperőművek általában a korszerű, jó hatásfokkal és/vagy olcsó 

tüzelőanyaggal üzemelő, rendszerint új erőművek (Magyarországon pl. a Paksi Atomerőmű). 
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A menetrendtartóerőművek követik a villamosenergia-igények változásait. Terhelésüket viszonylag rugalmasan 

és tág határok között képesek változtatni. Menetrendtartásra viszonylag ritkán építenek új erőművet (bár most 

ilyen módon üzemel a 2011-ben üzembe helyezett Gönyűi Erőmű), inkább a régebbi alaperőművek válnak 

fokozatosan menetrendtartóvá (pl. ilyen volt a Tiszai és a Dunamenti Erőmű). 

A csúcserőművek csak a villamos csúcsfogyasztás időszakában üzemelnek. Csúcskihasználási óraszámuk 

1500...2000h/év alatt van. Erre a célra olcsó (alacsony beruházási költségű) erőműveket indokolt létesíteni, 

melyeknél drága tüzelőanyag és alacsony hatásfok is megengedhető (általában gázturbinás erőművek). 

Ennél is kevesebbet, legfeljebb évi 100…200 órát üzemelnek a tartalék erőművek, amelyeknek csak jelentős 

mértékű terven felüli hiány (lásd 1.4.3. téma) esetén kell elindulniuk. 

2. Az erőművi villamosenergia-termelés gazdasági 
értékelése 

2.1. Kamat, infláció a gazdaságosság megítélésében 

A továbbiak megértéséhez az általános gazdasági alapismereteken felül szükség lesz néhány alapelv rögzítésére. 

Az egyik az, hogy az erőművek szinte kivétel nélkül többféle terméket (villamos energia, fűtési forró víz, 

különböző nyomású ipari gőz) állítanak elő és értékesítenek. Ennek ellenére a következőkben a csak villamos 

energiát termelő erőművek gazdasági modelljét ismertetjük. Ez igen jó közelítés a közcélú, nagy erőművek 

esetében, amelyeknél a költségek döntően a villamosenergia-termelést terhelik, a hőkiadás értékének részaránya 

csekély. 

Az erőművek hosszú ciklusideje miatt igen fontos az infláció kérdésének kezelése. Egy erőmű építési ideje (1–

10 év) és üzemideje (20–60 év) alatt a pénz értéke nem tekinthető állandónak. Ezt az értékeléseknél figyelembe 

kell venni. A pénzbeli érték is – mint minden más mennyiség, pl. hossz, súly, idő – mérőszámmal és 

mértékegységgel adható meg. 

Az infláció a pénz értékének (mint mértékegységnek) a csökkenése. Összegezni, összehasonlítani viszont csak 

azonos mértékegységre átszámított mérőszámokat lehet, ennek megfelelően csak állandó pénzértéken számított 

költségekkel lehet számolni. Az infláció a következő összefüggéssel írható le: 

 

, 

ahol pi az évi inflációs ráta. Például a 2001. évi kb. 10%/év inflációval: 

 

. 

Ennek az a következménye, hogy ha pl. 2000-ben egy évre felvettünk 1000 Ft kölcsönt a bank által meghirdetett 

21%/év (nominális) kamatláb mellett, akkor 2001-ben valójában nem 21%-kal nagyobb értéket adunk vissza a 

banknak, mert időközben a forint értéke csökkent. Az előző összefüggés szerint 

 

Nekünk ennél 10%-kal nagyobb összeget 1210 Ft2001-et kell visszafizetnünk. Ez másképp azt jelenti, hogy a 

reálkamatláb csak 10%/év volt. 

Általánosságban az infláció, a nominális kamatláb (pn), a reálkamatláb (pr) közötti kapcsolat: 

 

Fontos kérdés, hogy betéti kamatlábbal vagy hitelkamatlábbal kell számolni. A kettő között – gazdaságonként 

eltérő, de általában – elég nagy különbség van (kamatmarzs). Erőmű nagyon ritkán épül teljesen saját tőkéből és 

sohasem teljesen bankhitelből, ezért részben a tőkejövedelem-elvárásokat (betéti kamat), részben a hitelkamatot 
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kell érvényesíteni. Ezt többnyire – egyszerűsítésként – egy bankok által sohasem jegyzett középkamatlábbal 

lehet figyelembe venni. 

2.2. A gazdasági értékelés szemléletmódjai 

Az energiaellátás gazdasági értékelésekor – és más ágazatoknál is – nagyon fontos a szemléletmód 

megválasztása. 

A globális szemlélet használható a világ energiaellátásával kapcsolatos vizsgálatokhoz. Eszközei a készletek, 

fogyasztási prognózisok, politikai kockázatok felmérése, a globális környezeti hatások értékelése. Célja a világ 

energiafelhasználásának, energiahordozó-struktúrájának befolyásolása, politikai konfliktusok kezelése, 

kockázatok csökkentése, a hosszú távú fenntarthatóság biztosítása. 

Az országos szemléletű értékelés az ország gazdasági és társadalmi életének ágazaton kívüli (pl. munkaerő-

piaci, pénzpiaci, politikai) szempontjait is figyelembe veszi. Ebben már nem minden hatás fejezhető ki 

egyértelműen a pénzügyi fogalmakkal. 

Az országos ágazati szemlélet használható az ország energiaellátásával kapcsolatos vizsgálatokhoz. 

Figyelembe veszi a hazai készletek, importlehetőségek, fogyasztási prognózisok, környezeti hatások ismert vagy 

becsült adatait. Célja az energiafelhasználás, energiahordozó-struktúra, árpolitika, globális és hazai környezeti 

céloknak megfelelő energiapolitika kialakítása, importkockázatok csökkentése és a biztonságos energiaellátás 

megvalósítása. A gazdaság más ágazatainak szempontjait csak költségtényezőként veszi figyelembe. 

Az ágazati szemléletnél valamivel szűkebb kitekintésű az alágazati szemlélet. Az alágazat esetünkben a 

villamosenergia-iparágat jelenti. Ekkor nem foglalkozunk a kapcsolódó más energetikai alágazatok (pl. 

szénbányászat, olajfeldolgozás) szempontjaival, csak kizárólag a villamosenergia-termelés költségeivel, 

bevételeivel. 

A vállalati szemléletű vizsgálatnál a cél a nyereséges gazdálkodás. Ez szükséges valamely energetikai vállalat 

működésének megtervezéséhez, irányításához, illetve a létesítés eldöntéséhez. Figyelembe veszi a gazdasági 

szabályozók által közvetített országos gazdasági és környezeti célokat, kötelezettségeket, de nem feladata 

országos vagy ágazati célok megvalósítása. 

E jegyzetben a továbbiakban általában az országos alágazati szemléletet alkalmazzuk. 

Egy más osztályozás szerint a gazdasági értékelés lehet nyereségközpontú vagy költségközpontú. Nemcsak a 

vállalkozásoknak, hanem az alágazatnak is fontos szempont az elérhető nyereség maximalizálása. Miután 

nyereség = bevétel – kiadás 

a nyereségközpontú értékelésnek mindkét irányú pénzforgalmat figyelembe kell vennie. Ugyanakkor a 

bevétel = eladott termék mennyisége × egységár 

formában határozható meg, amelyből az alágazat szintjén az eladott termék mennyisége nem befolyásolható, 

hiszen mindig a fogyasztói igényeket kell kielégíteni. Részben az egységár sem befolyásolható, mert pl. a 

kisfogyasztók hatósági áron kapják a villamos energiát. A fogyasztók más részénél befolyásolható az egységár, 

ez az egyre nagyobb kiterjedésű villamosenergia-piacon egy tőzsdei típusú ármeghatározás elterjedését jelenti. 

Ez viszont nem műszaki feladat. Ezért további elemzéseinkben megmaradunk a műszaki szempontból fontosabb 

és könnyebben kezelhető, költségközpontú szemléletnél. 

2.3. A villamosenergia-termelés költségei és árbevételei 

A villamosenergia-előállítás költségeit feloszthatjuk a felmerülés helye szerint is: 

• Belső költségek : az erőművön belüli energiaátalakítási technológia (állandó és változó) költségei. 

• Külső költségek : a természetes és az épített környezetben bekövetkező különféle változások, károk értéke, 

illetve a károk megelőzésének költségei. 

Reális összehasonlítás érdekében a külső költségeket a villamos energia árába be kellene építenünk. Ennek 

ellenére – a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően – a továbbiakban költség alatt a belső költségeket értjük. 
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Az erőmű életciklusát az 1.2.3.1. ábra mutatja be. Az ábrán feltüntetett évek természetesen csak példának 

tekinthetők. Látható, hogy a költségek és a bevételek nem ugyanabban az időintervallumban keletkeznek. 

Emiatt nagyon fontos a termeléssel (bevételekkel) azonos időszakban keletkező üzemköltségek és a termelés 

megkezdése előtti létesítési költségek megkülönböztetése. 

 

1.2.3.1. ábra 

A létesítési időbe szokás beleszámítani az üzembe helyezés és a próbaüzem időszakát is. Ekkor a szigorúan vett 

létesítési költségek mellett már fellép üzemanyagköltség is a próbajáratásokhoz. Ezt a költséget is a beruházási 

költséghez számítjuk, mert a hivatalos üzembe helyezésig (átadásig) nem az üzemeltetőt, hanem a beruházót 

terheli ez a költség is. 

A beruházási (létesítési) költség származhat a tulajdonos saját erőforrásaiból vagy bankhitelből. Az előbbi 

esetben elvárás a beruházási költség visszatérülése és megfelelő profit biztosítása. Bankkölcsön esetén a hitelt 

kamatostul kell törleszteni. Ha a profitelvárást azonosnak tekintjük a reálkamatlábbal, akkor a két megoldás 

pénzügyi mérlege azonos formalizmussal írható le. A valós esetekben a két érték nem egyezik meg és 

létesítéskor mindkét forrást igénybe veszik, ezért az 1.2.1. témában bemutatott középkamatláb reálértékét 

célszerű használni. A továbbiakban tekintsük úgy, hogy a leírási idő megegyezik a létesítmény tervezési 

élettartamával. 

Az erőmű leendő teljes üzemidejét, a műszaki élettartamát nehéz előre megbecsülni. Gondos tervezés és 

üzemeltetés esetén a műszaki élettartam nem lehet kisebb, mint a tervezési élettartam. 

Az üzemeltetési költségek közül a legfontosabbak az üzemanyag (tüzelőanyag), a felhasznált egyéb anyagok, a 

karbantartás, a bérek, az adók és biztosítások, valamint az igénybe vett szolgáltatások költségei. 

A teljes életciklushoz tartozik még a felszámolás költsége is. Ezt általában azért nem vesszük figyelembe, mert a 

tényleges élettartam bizonytalan hosszúságúra tolódhat ki (gondoljunk például a 100 éves Kelenföldi Erőműre), 

és a lebontás-rekultiváció költségei (az atomerőművek kivételével) nem jelentősek a létesítési és üzemeltetési 

költségekhez képest. Az időben távoli jelentkezés a lekamatozás (diszkontálás) miatt még ezt is jelentősen 

tovább csökkenti. 

A továbbiakban a gazdasági értékelést egy tipikus üzemév költségei alapján végezzük. Léteznek más módszerek 

is (legismertebb a diszkontált vagy aktualizált költségek módszere), ezekre a későbbiekben térünk ki. 

A költségek csoportosításánál igen fontos az állandó és a változó költségek megkülönböztetése. Állandó 

költségeknek azokat nevezzük, amelyek értéke független az erőmű üzemmenetétől, azaz attól, hogy az erőmű az 

adott időszakban (általában 1 évben) mennyi villamos energiát termel. Ezzel szemben a változó költségek értéke 

függ a villamosenergia-termelés mértékétől, igen durva közelítésben avval arányosnak is tekinthető. 
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Bevétele az erőműnek csak az üzemelési időszakban jelentkezik. Ezzel könnyedén szembeállítható az 

ugyanakkor fellépő üzemköltség. Az üzemköltség mellett azonban ugyanebben az időszakban kell megteremteni 

a beruházási költség fedezetét is. Ezt nevezik leírási költségnek. 

Az évi összes költség az üzemköltséget és a leírási költséget foglalja magában. Az erőmű nyeresége az évi 

árbevétel és az évi összes költség különbsége. Az üzemköltséget és a leírási költséget együttesen önköltségnek 

is szokás nevezni. 

2.4. A villamosenergia-termelés állandó költségei 

Az előző témában szereplő definíció szerint az állandó költségek azok, amelyek értéke független az erőmű 

üzemmenetétől. Ezeket a költségeket három csoportba soroljuk: 

• leírási vagy tőkeköltség 

• karbantartási költség 

• egyéb költségek 

A leírási költség jelenti a beruházott tőke éves terhét. Ezt a terhet egyenletesen akarjuk ráterhelni a tervezési 

élettartam minden egyes évére, úgy, hogy az időszak végére a beruházás visszatérüljön. Ez azt is jelenti, hogy az 

évi tőketehernek (Cl) arányosnak kell lennie a B beruházási költséggel: 

 

Az  arányossági (leírási) tényezőt azonban úgy kell megállapítani, hogy az erőmű n év élettartama alatt a 

beruházási költség kamatostul térüljön vissza. Más szóval az évi leírási költségeknek az üzembe helyezés 

pillanatára számított jelenértéke (diszkontált, más szóval aktualizált értéke) megegyezzen a beruházás B 

költségével, úgy, hogy a reálkamatlábat használjuk diszkontrátának. Ebből a feltételből a véges hosszúságú 

mértani sor összegképlete segítségével levezethető a szükséges arányossági tényező nagysága: 

 

További problémát jelent, hogy a létesítés általában hosszú időt – több évet – vesz igénybe, és ez alatt az idő 

alatt a létesítés költségei folyamatosan jelennek meg. A már felhasznált összegek után kamatot kell fizetni az 

üzembe helyezés időpontjáig terjedő időszakra. Ez megnöveli a beruházás költségét, és a beruházás 

végösszegébe, a teljes ráfordításba bele kell számolni. Emiatt a teljes beruházási költség magasabb lesz, mint a 

kamatok nélkül számolt Bo beruházási költség. Ezt egy 1-nél nagyobb, ún. interkaláris tényezővel vesszük 

figyelembe. Az i interkaláris tényező egy m évig tartó létesítés esetén: 

 

ahol Bj a j-edik évben ráfordított beruházási költség. A kitevőben szereplő 0,5 azt fejezi ki, hogy az év során 

felmerülő költségek súlypontjának az év közepét tekintjük. A létesítési költségek időbeli eloszlását bemutató 

1.2.4.1. ábrán látható, hogy például az utolsó évben felmerülő költségeket átlagosan csak fél évi kamat terheli. 
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1.2.4.1. ábra 

Az interkaláris tényező értéke gyorsan létesíthető erőműveknél (pl. gázturbinás erőmű, 1…1,5 év) 1,05…1,15, 

hosszú építési idejű erőműveknél (pl. atom- vagy ligniterőmű, 5…8 év) akár a 1,5-et is elérheti. 

Evvel a beruházás évi terhe (leírási költsége): 

 

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ez nem egyezik meg a hazai számviteli törvényben szereplő leírási 

költséggel, ami sem a létesítési, sem az üzemelési idő alatti kamatot nem ismeri el. 

A karbantartási költség állandó és változó (az energiatermelés mértékétől függő) elemeket is tartalmaz. 

Karbantartásra mindenképpen szükség van, a költség csak kismértékben függ az üzemmenettől. Ha az erőmű 

nem folyamatos üzemű, hanem, mondjuk, az év felében dolgozik, az év felében áll, nyilván kisebb lesz a 

karbantartás költsége. Azonban ha az 50%-os kihasználtság nem ezen a módon, hanem napi 12 óra 

üzemeltetésből adódik (ami erőművek esetében jellemzőbb), akkor lehet, hogy az elhasználódás és emiatt a 

karbantartási igény a sok indítás-leállás miatt nagyobb is lesz, mint folyamatos üzem esetén. Ezért a 

karbantartási költség változó elemétől általában eltekintünk, mert még az előjelét sem tudhatjuk biztosan. A 

tapasztalatok szerint a karbantartási költség arányos a berendezések értékével, azaz a beruházási költséggel: 

 

ahol αTMK a karbantartási költségtényező. 

Fontos, hogy a karbantartási költséget nem a kamatokkal növelt, hanem a kamatok nélkül számított Bo 

beruházási költségre vonatkoztatjuk. Ennek az a magyarázata, hogy ez arányos a létesítmény műszaki 

tartalmával, míg a B kamatokkal számolt beruházási költség egy pénzügyi mutató, amelynek értéke függ például 

az építési idő esetleges elhúzódásától, az építés idején alkalmazandó kamatlábtól is. Ezek a karbantartás 

költségeit nyilván nem befolyásolják, hiszen karbantartani a műszaki tartalmat kell. 

A karbantartási költségtényezőt a hasonló erőművek tapasztalatai alapján vehetjük fel. A legnagyobb 

tapasztalati adatmennyiség a gőzkörfolyamatú erőműveknél gyűlt össze, ott értékére 2,5%/év-et (0,025 év-1) 

szokás felvenni. 

Atomerőműveknél a karbantartás szigorú előírásai, a gázturbinás erőművek esetén a nagyobb hőterhelések miatt 

ennél valamivel magasabb, 3…4%/év-vel lehet számolni. Vízerőműnél a legdrágább rész a földmunka, az 

építés, aminek kisebb a karbantartásigénye, mint pl. egy kazánnak vagy turbinának. Ennek következtében a 

karbantartási költségtényező is alacsonyabb, akár 1…1,5%/év-ig is csökkenhet. 

Emellett az üzemelés során fellépnek egyéb olyan költségek, amelyek nem vagy csak elhanyagolható módon 

függnek attól, hogy az erőmű mennyi villamos energiát termel. Ilyenek pl. a bér-, adó-, biztosítási, irodai stb. 

költségek. 

Ezeket az egyéb állandó költségeket is a beruházási költséggel arányosnak szokták tekinteni: 
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, 

ahol az αe karbantartási költségtényező értéke általában 0,5…1%/év, és az utóbbi évtizedekben lassan növekvő 

trendet mutat. 

Az ebben a témában szereplő karbantartási és egyéb költségek csak jó közelítéssel tekinthetők állandó 

költségnek (de úgy vesszük számításba), míg az előzőleg tárgyalt tőketeher szigorúan állandó költség. 

Az angol nyelvű szakirodalomban a tőkeköltséget Capital Expenditures megnevezéssel használják, a 

karbantartási és egyéb változó költségeket pedig általában együtt kezelik, és Fixed O&M (Operating and 

Maintenance) néven szerepel. 

2.5. A villamosenergia-termelés változó költségei 

A hőerőművek változó költségeinek kiemelkedően legnagyobb tétele a tüzelőanyag (atomerőműveknél 

üzemanyag) költsége. Az évi tüzelőanyag-felhasználás az évi villamosenergia-termelésből (E) az évi átlagos 

erőműhatásfok ( ) segítségével határozható meg: 

 

Ennek évi költsége pü [Ft/GJ] fajlagos üzemanyagköltség figyelembevételével: 

 

Az összefüggés bevezeti a δ rontótényezőt, amely azt mutatja meg, hogy az évi átlagos hatásfok milyen 

mértékben rosszabb a névleges üzemállapotra meghatározott ηKE,ohatásfoknál. Ez a rontótényező három 

különböző hatást vesz figyelembe, ezért három rontótényező szorzataként írható fel: 

 

Az első rontótényező (δ1) azt veszi figyelembe, hogy az erőművi blokk hatásfoka a terhelés függvényében 

változik, és emiatt az év folyamán – az üzemmódtól függő gyakorisággal – a blokknak a méretezésinél rosszabb 

hatásfokú üzemállapotai is lesznek. Ezt az 1.2.5.1. ábra vastag vonallal jelzett jelleggörbéje mutatja. 

 

1.2.5.1. ábra 

Névlegestől eltérő környezeti jellemzők (pl. a levegő vagy a hűtővíz hőmérséklete) esetén a hatásfok-

jelleggörbe felfelé vagy lefelé elmozdul (az 1.2.5.1. ábrán a vékonyabb vonalak). A romlás általában (pl. 
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melegebb hűtővíz esetén) nagyobb mértékű, mint a kedvező irányú változás, ezért ez évi átlagban rontó hatást 

jelent. Ezt veszi figyelembe a δ2 rontótényező. 

A δ3 rontótényező az instacioner állapotok – alapvetően az indítási folyamat – többlet tüzelőanyag-

felhasználását veszi figyelembe. Ez abból adódik, hogy az indítás előtt a berendezések hőmérséklete 

alacsonyabb az üzemi értéknél, és ezt többlet tüzelőanyag bevezetésével kell pótolni, amely esetleg a hideg 

tűztérben még a szokásosnál is nagyobb égési veszteség mellett hasznosulhat. Ez a hő a leállítás után a 

környezet felé történő hőelvezetés során részlegesen vagy teljesen elvész. Az indítási hőigény ezért erősen függ 

az indítást megelőző állásidőtől is. Ezt az 1.2.5.2. ábra mutatja be. A Qind,∞ vonal jelzi a teljesen hideg 

(környezeti hőmérsékletű) berendezésű blokk üzemmeleg állapotra hozásának hőigényét, azaz a végtelen 

állásidő utáni indítási hőigényt. Az időskála és a hőigény nagysága is erősen függ a blokkba beépített 

anyagmennyiségtől. Egy gőzerőművi blokknál egy éjszakai leállás utáni újraindítás még meleg indításnak, egy 

hétvégi állás utáni pedig félmeleg indításnak számít. Gázturbinás erőműnél egy nap állásidő után már hideg 

indításról beszélünk. 

 

1.2.5.2. ábra 

További változó költséget jelent a különféle egyéb anyagok felhasználása, ami közvetlenül az energiaátalakítási 

folyamathoz kapcsolódik, így a felhasználás a tüzelőhő-felhasználással arányosnak tekinthető. Ilyen lehet a 

hűtővíz vízhasználati díja, a füstgáztisztításhoz használt reagensek (pl. mészkő, ammónia) beszerzési költsége. 

Ez a költség 

 

formában írható fel, ahol sj [kg/GJ] a j-edik segédanyag fajlagos felhasználása, pj [Ft/kg] pedig az egységára. 

2.6. A villamosenergia-termelés évi költsége és egységköltsége 

Az évi összes állandó költség az 1.2.4. témánál bemutatott három költségtag összege: 

 

Az összefüggésben bevezetett, index nélküli α tényező a zárójelben szereplő háromtagú összeg rövid jelölése. 

Az évi összes változó költség a tüzelőanyag-költség és a segédanyagköltségek összege: 

 

Az összefüggésben bevezetett pQ jelölés az egységnyi hőfelszabadításhoz szükséges összes anyag fajlagos 

költségét jelenti. 
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Az állandó és a változó költség összegeként képezhető a villamosenergia-termelés évi összes költsége: 

 

Ha feltételezzük, hogy az erőmű csak egy terméket (villamos energiát) állít elő, azt terheli az összes költség. A 

továbbiakban egy ilyen esetet tárgyalunk, annak ellenére, hogy erőműveink többsége a villamos energia mellett 

kisebb-nagyobb mennyiségű hőt is szolgáltat. Ha a hőtermelés mértéke a villamosenergia-termeléshez képest 

kicsi, ez a feltételezés jó közelítést ad. Ellenkező esetben az évi költséget meg kell osztani a két termék között, 

és a villamos energiára jutó költségrésszel folytatni a gondolatmenetet. 

A villamos energia egységköltsége azt mutatja meg, hogy 1kWh villamos energiát mennyiért állítottunk elő, és 

az évi összköltség és az évi villamosenergia-termelés (E, kWh/év) hányadosaként számítható: 

 

A villamos energia egységköltségének állandó költségekből származó része a következő alakra hozható, annak 

érdekében, hogy kiküszöböljük az extenzív jellemzőket: 

 

Az összefüggésben bevezettük a fajlagos beruházási költség fogalmát, ami a beruházási költség és a beépített 

teljesítőképesség hányadosa: 

 

Az a fajlagos beruházási költség értéke elsősorban az erőművi blokk típusától függ. A hőerőművi blokkok közül 

a gázturbinás erőmű építhető fel a legolcsóbban, a kombinált ciklusú erőmű beruházási költsége magasabb, 

majd a feketeszén-, barnaszén- és lignittüzelésű erőművek következnek, végül az atomerőmű. 

Az erőműtípus mellett a fajlagos beruházási költség számos további tényezőtől függ még, amelyek közül a 

legjellemzőbbek a következők: 

• Blokknagyság: általában a nagy blokkok fajlagosan olcsóbbak, a méretduplázódás 10-20% fajlagos 

költségcsökkenést eredményez. 

• Az egy telephelyre épített blokkok száma: egy új telephely megnyitása a közúti, vasúti csatlakozás, szerelőtér 

stb. létesítése miatt magas költséget jelent, ami fajlagosan alacsonyabb lesz, ha több blokkot építenek. 

• További telephelyi adottságok: talajviszonyok, hűtővíz rendelkezésre állása, tüzelőanyag-ellátás stb. 

• Környezetvédelmi követelmények szigorúsága. 

A ka összefüggésben szerepel a beépített teljesítőképesség és a csúcsteljesítmény aránya. Ezt az arányt az 1.1.4. 

témánál bemutatott teljesítménymérleg alapján határozhatjuk meg, avval a feltételezéssel, hogy a 

csúcsteljesítmény megegyezik az üzembiztosan kiadható teljesítménnyel. Evvel: 

 

Az egyes törteket különböző arányszámokkal jellemezhetjük. 

A beépített és rendelkezésre álló teljesítőképesség arányánál feltételezhetjük, hogy egy új erőműnél nincs 

állandó hiány és a kettő különbségét csak a változó hiány adja. A változó hiány évi átlagos értékének 

jellemzésére használható tényező: 
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A következő tört a karbantartási tartaléktényező: 

 

Az üzembiztonsági tartaléktényező pedig: 

 

Ugyancsak viszonyszámként szokás az önfogyasztás jellemzése. Az önfogyasztási tényező azt mutatja meg, 

hogy a termelők a megtermelt villamos energia mekkora hányadát fogyasztják el. Ez teljesítményekkel 

kifejezve: 

 

Ennek felhasználásával az utolsó teljesítményarány: 

 

Végül e négy tényezővel megkapjuk a keresett arányszámot: 

 

Ezt az állandó költségből származó egységköltség tag összefüggésébe helyettesítve egy valóban csak intenzív 

jellemzőket tartalmazó összefüggéshez jutunk: 

 

A villamos energia egységköltségének változó költségekből származó része is az évi változó költség és az évi 

villamosenergia-termelés hányadosaként számítható: 

 

A két tag összegeként kapjuk meg a villamosenergia-termelés egységköltségét: 

 

Az angol nyelvű szakirodalomban az így meghatározott egységköltség általában Levelized Unit Energy Cost 

(LUEC) néven szerepel. 

2.7. A villamosenergia-termelés egységköltsége aktualizált 
költségekkel 

Az előző témánál bemutatott módszerrel egy tetszőlegesen kiválasztott üzemévre határoztuk meg az évi 

költséget és egységköltséget. Bizonyos jellemzők, mint pl. az évi átlagos hatásfok, az évi villamosenergia-

termelés az erőmű élete során változik. Az egy évre számított költségekhez egy olyan jellemző évet szokás 

kiválasztani, amikor az erőmű már túl van az üzembe helyezést követő gyermekbetegségeken, de még nem 

mutatkoznak az öregedés jelei, vagy a rendszer újabb erőművei nem szorítják ki a termelésből (az erőmű 
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„legénykora”). Van mód arra is, hogy az ettől eltérő időszakokat is figyelembe vegyük az egységköltség 

meghatározásánál. Ez a tervezési élettartamra számított aktualizált (diszkontált) költségek módszere. 

Az üzembe helyezés időpontjára aktualizált (diszkontált) összes költség: 

 

ahol Bj a beruházási, Cü, j pedig a működési költség a j-edik évben. A működési költség a következő tagokat 

tartalmazza: 

Cü,j = Cv,j + CTMK,j + Ce,j 

vagyis az évi változó költségen felül tartalmazza az üzemévekben fellépő karbantartási és egyéb állandó 

költségeket is. 

Evvel az üzembe helyezés pillanatára aktualizált költséggel állíthatjuk szembe az ugyanerre az időpontra 

aktualizált árbevételt: 

 

A szummázásból való kiemeléssel azt tételezzük fel, hogy a villamos energia kE eladási egységára az erőmű 

élettartama során nem változik. 

Egységköltséget (önköltséget) úgy kapunk, ha feltételezünk egy nyereség nélküli működést, vagyis az 

aktualizált költség és bevétel egyenlőségét. Ha az árbevétel csak a költségeket fedezi (nincs nyereség), akkor a 

kE egységár azonos a k egységköltséggel (önköltség). Ekkor: 

 

Ebből pedig az önköltséget fedező villamosenergia-eladási egységár kifejezhető: 

 

Ennek a módszernek az előnye, hogy elvben helyesen tudja figyelembe venni az élettartam során változó 

tényezőket (pl. kihasználási óraszám, karbantartási költség). Az elvi előny azonban nem tud érvényesülni, mert 

nehéz vagy majdnem lehetetlen 25-40 évre előre becsülni ezeket a változó értékeket. 

Végül is az erőművek költségeinek egymáshoz való viszonya e számítás szerint sem különbözik számottevően a 

sokkal egyszerűbben kezelhető éves költséges módszertől. 

2.8. A villamosenergia-termelés pénzügyi mutatói 

Az eddigiekben bemutatott költségszámítási módszer elsősorban arra használható, hogy különböző erőmű-

építési variánsokat hasonlítsunk össze és ennek alapján erőműtípust válasszunk. Ettől eltérő gondolkodásmódot 

tükröznek a pénzügyi jellegű mutatók, amelyek segítségével azt lehet eldönteni, hogy megépítsünk-e valamit. 

Avval a pénzügyi értékelések nem törődnek, hogy akkor ki termeli meg a villamos energiát. 

Elterjedten használt mutató a megtérülési idő. Lényege: hány év alatt térül meg az üzemidő alatti bevételek és 

kiadások különbségéből a beruházás. Számítási módja: 

 



 A villamosenergia-termelés 

gazdasági értékelése 
 

 22  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

ahol Cü a tipikus évre számolt változó, karbantartási és egyéb működési költségek összege. 

Elterjedten két változat összehasonlítására, kiegészítő beruházásokra, átalakításokra használják. Ekkor az értékét 

a változatok jellemzőinek különbségével kell számolni: 

 

Érdemes megcsinálni valamit, ha rövid idő alatt megtérül. A 2-3 év alatt megtérülő beruházást érdemes 

végrehajtani, a 20-30 év alatt megtérülőt már nem. Azt azonban a módszer alkalmazásával nem lehet 

megmondani, hogy hol a határ. 

Hasonló módszer a cash flow (pénzáram) értékelés. Ez azonban nemcsak a megtérülési pontot mutatja meg, 

hanem minden előző és azt követő évre az aktuális többletköltséget, illetve többletbevételt. Számítási módja az 

i-edik üzemévre: 

 

Ennek egy reálisabb változata, ha figyelembe vesszük a pénz elvárt reálhozamát, illetve a költségeket és 

bevételeket fellépésük időpontja szerint korrigáljuk, vagyis aktualizált értékükkel vesszük figyelembe: 

 

A két cash flow számítási módszer eredményének különbségét az 1.2.8.1. ábra mutatja be. 

 

1.2.8.1. ábra 

A folyamatos vonal az idő szerinti korrekció nélkül, a szaggatott az aktualizált értékekkel számolt cash flow 

diagramot mutatja. 

Szokás még egy beruházás nettó jelenértékének (net present value, NPV) meghatározása. Ez nem más, mint a 

kijelölt időhorizont végpontjára meghatározott diszkontált cash flow érték: 

 

Ha ennek értéke negatív, akkor a létesítményt semmi esetre sem kifizetődő megcsinálni. Az pedig, hogy 

mekkora pozitív értéknél érdemes, szubjektív döntés kérdése. 

Kifejezetten befektetési célú döntési kritérium a belső megtérülési ráta (internal rate of return, IRR). Azt a 

diszkontkamatlábat mutatja, amelynél a nettó jelenérték nullává válik: 
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Minél nagyobb ez a mutató, annál nagyobb a befektetés hozama. Ennek alapján lehet eldönteni, hogy a 

pénzemet erőműépítésbe fektessem, vagy bankbetétbe tegyem, vagy fekete álarcot és pisztolyt vegyek-e érte. 

Meg kell jegyezni, hogy a pénzvilágban a nálunk használatos féléves korrekciót, amit – a következetesség 

érdekében – szerepeltettünk az összefüggésekben, a pénzvilágban nem használják. Ez az értékelésben csak 

minimális eltéréseket okoz. 

3. A villamosenergia-rendszer gazdaságos üzemvitele 

3.1. A gazdaságos üzemvitel célfüggvénye 

Gazdaságos üzemvitel alatt azt értjük, hogy egy meglevő villamosenergia-rendszerben hogyan lehet a fogyasztói 

igényeket a leggazdaságosabban kielégíteni. Ez azt jelenti, hogy a rendszerben levő erőművek arányait, 

jellemzőit adottságnak tekintjük, és e keretek között keressük a költségminimumot. Ez rövid távú (napi, heti) 

gondolkodást eredményez. A rendszer megfelelő kialakításának, összetételének meghatározásával az 1.4. lecke 

foglalkozik. 

A gazdaságos üzemvitel a következő feladatok megoldását jelenti: 

• a terhelés elosztása az üzemelő blokkok között 

• a blokkok éjszakai, hétvégi leállításának eldöntése 

• csúcsviteli módok eldöntése 

Egy fontos megjegyzés a tárgyalásmódról: a költségek szempontjából a villamosenergia-rendszert egy 

egységesen működő gazdasági egységként kezeljük. Ez számos villamosenergia-rendszerben (legszebben 

Franciaországban, de a nagy német rendszerekben is) teljesül, Magyarországon nem. Az eltérő tulajdonosú 

erőművek esetén az együttes gazdasági optimumot az operatív rendszerirányításnak (MAVIR) és az 

erőművekkel kötött szerződések rendszerének együttesen kell biztosítania vagy legalább megközelítenie. 

Miután az üzemvitel optimalizálásánál a rendszerösszetételt adottságnak tekintjük, az erőművek egyenkénti és 

összes állandó költsége is adottság. Az üzemvitel csak a változó költségeket tudja befolyásolni, vagyis az 

üzemvitel célja a rendszer összes változó költségének minimalizálása. Miután az 1.2. leckében csak az évi 

változó költség meghatározásával foglalkoztunk, most pedig rövid távú költségekre lesz szükségünk, először a 

rövid idejű (pillanatnyi) változó költséget kell definiálnunk. 

Az évi változó költséget, illetve a belőle származtatható egységköltségrészt a következő formulákkal írtuk le: 

 

Az első összefüggés idő szerinti deriváltjaként definiálhatjuk a pillanatnyi változó költséget: 

 

Ebben az energia helyett a pillanatnyi teljesítmény, az évi átlagos hatásfok helyett a pillanatnyi üzemállapothoz 

tartozó hatásfok szerepel. 

3.2. A blokkok hőfogyasztása, növekmény hőfogyasztása 

Az előző téma utolsó összefüggésében gyakran használjuk hatásfok helyett a q fajlagos hőfogyasztást, ami az 

egységnyi energia előállításához szükséges tüzelőhő mennyiségét jelenti. Mint a definíciójából is látszik, ez nem 

más, mint a hatásfok reciproka. Azonban nem dimenziótlan, mértékegység nélküli számként használják, hanem 
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általában kJ/kWh (energia/energia) egységekben, amelyben a 3600kJ/kWh felel meg a 100% hatásfoknak. Evvel 

a módosítással: 

 

A hatásfok terhelésfüggését az 1.2.5.1. ábra mutatta be. Nyilvánvalóan ahol a hatásfokgörbének maximuma van, 

ott a reciprokának minimuma. Ezt az 1.3.2.1. ábra q görbéje mutatja. 

 

1.3.2.1. ábra 

A görbe alakja más formában is bemutatható. Nézzük az 1.3.2.2. ábra görbéjét, amely a felhasznált tüzelőhő-

teljesítményt mutatja a blokkteljesítmény függvényében. Ennek alakját a következők indokolják: 

• Erőművi blokkok teljesítménye stabilitási okok miatt nem csökkenthető nulláig, van egy minimális 

teljesítményük. 

• Ha lenne nulla teljesítmény, ahhoz tartozna valamilyen hőbevitel, az üresjárási tüzelőanyag-fogyasztás. 

• A teljesítmény növelésével a tüzelőhő-felhasználás progresszíven nő. 

 

1.3.2.2. ábra 

A fajlagos hőfogyasztás a tüzelőhő-teljesítmény és a villamos teljesítmény hányadosa, ami minden pontban az 

origóból az adott ponthoz húzott sugár meredeksége, azaz az α szög tangense. Kis terhelésektől indulva a szög 
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csökken, egészen addig, amíg a sugár érintővé nem válik, ekkor éri el minimális értékét. Ez az αopt, a legjobb 

hatásfokú ponthoz tartozó meredekség. Innen az α szög értéke nő. Vagyis a fajlagos hőfogyasztás: 

 

Az 1.3.2.2. ábrába berajzoltunk egy érintőt is, amelynek meredeksége β. E szög tangensének jelentése: 

mennyivel kell növelni a bevezetett hőteljesítményt ahhoz, hogy a hasznos teljesítmény egységnyivel nőjön? 

 

Ezt nevezzük növekmény hőfogyasztásnak. Kifejtve: 

 

Ebből látszik, hogy ahol a fajlagos hőfogyasztás deriváltja nulla (optimális terhelési pont), a fajlagos 

hőfogyasztás és a növekmény hőfogyasztás azonos. Nagyobb terhelésnél a derivált pozitív, így a növekmény 

hőfogyasztás a nagyobb, alacsonyabb terhelésnél fordítva. Mivel értékegységük azonos, egy diagramba 

rajzolható a két görbe. Ez meg is tettük az 1.3.2.1. ábrában. 

3.3. A villamosenergia-termelés növekményköltsége 

Az 1.3.2.2. ábrán szereplő bevezetett hőteljesítmény-görbe a hőárral való beszorzással az 1.3.1. témában 

szereplő pillanatnyi változó költség görbéjévé alakítható, mert 

 

Ebből a növekmény hőfogyasztás analógiájára képezhető a növekményköltség fogalma: 

 

Ennek jelentése: mennyi többletköltséget okoz 1kWh (1GJ) többlet villamos energia megtermelése. Ez tovább 

alakítva: 

 

Látható, hogy a növekményköltség-görbe egy ugyanolyan görbe, mint a növekmény hőfogyasztás görbéje, csak 

a függőleges tengelyt kell másképp skálázni. 

3.4. Növekményarányos terheléselosztás 

A terheléselosztás feladata a pillanatnyi változó költség minimalizálása. Első lépésben keressük a 

költségminimumot két blokk esetén: 

 

Feltétel: az igényeket ki kell elégíteni. 

 

Keressük a szélsőértéket az 1 jelű blokk teljesítménye szerint: 
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Az első tag könnyen értelmezhető, mert nem más, mint az 1 számú blokk előzőekben bevezetett 

növekményköltsége. De mi a második tag? Egy blokk hőfelhasználásának egy másik blokk teljesítménye 

szerinti deriváltja nehezen értelmezhető. Az értelmezéshez képezzük a feltételi egyenlet differenciálját: 

 

Ezt az előző egyenletbe helyettesítve, a második tag is a blokk növekményköltségét írja le, csak negatív 

előjellel: 

 

Ebből viszont következik, hogy az optimum feltétele, hogy a két blokk növekményköltsége azonos legyen, azaz: 

 

Ha a két blokknál a hőár azonos (egy erőműben levő két blokknál ez a jellemző eset), azaz , az 

optimum feltétele is leegyszerűsödik: . 

Az optimum szerkesztéssel való megkeresését az 1.3.4.1. ábra mutatja. Első lépésben meg kell szerkeszteni a 

két gép eredő növekmény hőfogyasztásgörbéjét a két gép görbéjének vízszintes összegzésével 

(növekményköltség-görbékkel ugyanígy történik a szerkesztés). Azokban a magasságokban, ahol csak egy 

gépnek van érvényes görbéje, úgy kell tekinteni, mintha a másik görbe a végpontjától húzott függőleges vonallal 

folytatódna. Ezután a megkívánt P teljesítményt felvetítjük az eredő görbére, és onnan vízszintes vetítéssel a két 

gép görbéjén megkeressük a metszéspontokat, ami kijelöli a P1, illetve P2 teljesítményt. Ez a két pont kielégíti az 

elvárt feltételeket: a gépek növekmény hőfogyasztása azonos, a teljesítmények összege pedig megegyezik az 

elvárt értékkel. 

 

1.3.4.1. ábra 

Eltérő hőárak mellett a szerkesztés menete ugyanez, de qΔ helyett a kΔ görbéket kell használni. 

Könnyen belátható, hogy ha két gép esetén a gazdasági optimum a növekményköltségek azonossága, akkor egy 

harmadik gép belépése esetén az első két gép és a harmadik között úgy kell a terhelést megosztani, hogy az első 

két gép eredő növekményköltség-görbéjét összegezzük a harmadik gép növekményköltség-görbéjével, és 

hasonló szerkesztést végzünk. Ennek eredményeként a gazdaságos megosztás az lesz, ha mindhárom gép 

növekményköltsége azonos lesz. Ez általánosítva n gépre azt jelenti, hogy valamennyi gépnek azonos 

növekményköltségű pontban kell üzemelnie: 
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Ennek gyakorlati megvalósítása a manuális teherelosztás korszakában az 1.3.4.2. ábrán bemutatott táblán 

történt. 

 

1.3.4.2. ábra 

Az egyes csíkok tartalmazzák az egyes erőművek növekményköltség-görbéit. Ezeket az erőművek maguk 

szerkesztették meg a következő napra várható üzemkészségi, meteorológiai adatok birtokában. Az Országos 

Villamos Teherelosztó (ma: MAVIR) a táblára felhelyezett görbék értekeit a nagyítós párhuzamvonalzó 

segítségével leolvasott értékek összegzésével állította elő az eredő értékeket. Ezt nem ábrázolták, hanem 

táblázatba gyűjtötték. Az előrejelző csoport megadta a másnapra várható órás, félórás terhelési értékeket, és 

avval visszakeresve határoztak meg terhelési értékeket az erőművekre. 

Ennek eredményeit felhasználva a hálózati csoport meghatározta a villamos hálózat terhelési képét és 

veszteségeit. Ennek alapján minden erőműhöz hozzá lehetett rendelni egy hálózativeszteség-növekményt. Ez azt 

mutatta meg, hogy ha az országban 1 MW-tal nő a nettó fogyasztói igény, akkor melyik erőműnek mekkora 

többletteljesítményt kellene kiadnia ahhoz, hogy egyedül fedezze a nettó fogyasztói igény növekedését a 

hálózati veszteség növekményét. 

Ezeket a növekményeket a terheléselosztásnál figyelembe kellett venni. Amikor az értékeket a teherelosztó 

csoport visszakapta, az erőművi görbéket e szorzókkal korrigálta. Ez úgy történt, hogy az erőművi görbék 

függőleges tengelye logaritmikus skálázású volt, így egy eltolás egy állandó értékű szorzást eredményezett. Az 

ábrán látható, hogy az erőművi csíkok a táblán eltolhatók. Az új beállítással új terheléselosztást végeztek, majd 

az eredmények ismét visszakerültek a hálózati csoporthoz. Ilyen módon iterációval született meg a 

terheléselosztás a következő nap minden egyes időpontjára. 

Néhány évtizede a bemutatott táblát nyugdíjazták, és számítógép végzi ugyanezeket a műveleteket. Ez sokkal 

gyorsabb, pontosabb, de nem ilyen látványos. 

3.5. Az indítás-leállítás gazdaságossága 

Az előző téma gondolatmenete csak üzemben levő blokkokra értelmezhető. Az ugyanis deriváláson alapul, ami 

csak folytonos függvényeknél működik, szakadások nem lehetnek az értelmezési tartományban. Ez azt jelenti, 

hogy nem fér bele az üzemelő gépegységek számának megváltozása, az indítás vagy leállítás. Ennek 

célszerűségét más módszerrel kell vizsgálni. 

Vizsgáljuk meg, hogy egy n üzemképes blokkal rendelkező rendszerben érdemes-e mind az n darab blokkot 

üzemben tartani. Ez különösen éjszaka, az alacsony terhelésű időszakban merülhet fel kérdésként, amikor a 

blokkok többsége részterhelésű – többnyire kevésbé gazdaságos – üzemre kényszerül. Valószínűsíthető, hogy 

ilyenkor egy vagy néhány blokk leállítása lehetővé teszi, hogy a többiek nagyobb terheléssel, az optimális 

terhelési pontjukhoz közelebbi üzemállapotban üzemeljenek. A kérdés az, hogy a leállítás-indítás okozta 

többletköltséget is figyelembe véve érdemes-e néhány órára leállítani blokkokat. 

Ennek vizsgálatához nézzük meg, hogy mekkora egy n blokkal üzemelő rendszer rövid idejű változó költsége. 

Ezt a következő összefüggés írja le: 

 

ahol az első tag az n db blokk minimális terheléshez tartozó változó költségének összegét jelenti, a második tag 

pedig a rendszernek az együttes minimumterheléstől a megkívánt P terhelésig történő felterhelésének teljes 

növekményét. Ez utóbbi tagot az 1.3.5.1. ábra satírozott területe mutatja. 
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1.3.5.1. ábra 

Ennek analógiájára az n–1 blokkal üzemelő rendszer rövid idejű változó költsége: 

 

Ebben az összefüggésben az első tag, a minimális terhelésekhez tartozó költség kisebb lett a leállított (n-edik) 

blokk minimális terheléshez tartozó üzemköltségével, de a második tag megnőtt, mert kisebb együttes minimális 

terheléstől kell a növekményköltséget integrálni ugyanaddig a rendszerterhelésig. Ezt a növekményt az 1.3.5.2. 

ábra zölddel jelölt területe mutatja. 

 

1.3.5.2. ábra 

A leállítással elért üzemköltség-megtakarítás: 

 

Ennek értékét a pillanatnyi rendszerterhelés függvényében az 1.3.5.3. ábra mutatja. Nyilván a rendszerterhelés 

növekedésével nő a zölddel jelzett terület, így a megtakarítás csökken. Léteznie kell egy akkora 

rendszerterhelésnek, ahol a megtakarítás már nullává válik. 
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1.3.5.3. ábra 

Az 1.3.5.4. ábra az idő függvényében mutat be egy éjszakai völgyidőszakot. Az ábra bal oldalába 90°-kal 

elforgatva beillesztettük az 1.3.5.3. ábra megtakarításfüggvényét. A leállítás – ha egyáltalán érdemes leállítani – 

és az indítás célszerű időpontját a megtakarításgörbe nulla pontja jelöli ki, mert ott vált a ráfizetés 

megtakarításba, illetve vissza. 

 

1.3.5.4. ábra 

A megtakarításfüggvény segítségével az átvetítésekkel megszerkeszthetjük az egyes időpontokhoz tartozó 

megtakarítások görbéjét (az ábra alsó része), amelynek integrálja mutatja a teljes leállítási periódusban elérhető 

megtakarítást: 

 

Akkor érdemes a vizsgált blokkot leállítani, ha az elért megtakarítás nagyobb, mint az újraindítás költsége: 

 

Az újraindítás költségének legnagyobb tétele az indítási hőfelhasználás (lásd 1.2.6. téma), de emellett az indítási 

folyamatban fellép villamosenergia-felhasználás, pótvízigény, és egyéb költségek is lehetségesek. Ezekkel az 

újraindítás költsége: 
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Ha az az eredmény, hogy a blokkot érdemes leállítani, akkor vizsgáljuk a sorrendben második, ha azt is érdemes 

leállítani, akkor a harmadik stb. blokkot, amíg el nem jutunk addig a blokkig, amelyiket már nem érdemes 

leállítani. 

Hogy kell felállítani a vizsgálati sorrendet? Nyilván akkor hoz nagy megtakarítást a leállítás, ha nagy a 

leállítandó blokk minimális terheléséhez tartozó üzemköltség (a megtakarításfüggvény pozitív tagja) és kicsi a 

hozzá tartozó terhelés (akkor lesz kicsi az 1.3.5.3. ábrán zölddel jelölt terület, vagyis a megtakarításfüggvény 

negatív tagja). Eszerint a 

 

aránynak van fontos szerepe. Emellett figyelembe kell venni az erőművi blokk rugalmasságát, újraindítási 

költségét és esetleg más szempontokat is. 

3.6. Vízerőmű részvétele a terheléselosztásban 

Az előző téma a hőerőművi blokkok közötti terheléselosztást tárgyalja. De mit kell tenni, ha a rendszerben egy 

vagy több vízerőmű is működik? 

Miután a vízerőműnek nincs üzemanyagköltsége (vagy ha fizet is a vízhasználatért, az olyan minimális, hogy 

nyugodtan elhanyagolható), a növekményköltsége is nulla. Ebből az következik, hogy a vízerőműnek mindig 

maximális teljesítménnyel kell üzemelnie. Ez rendben is van, ha van elég vízhozam a folyamatos maximális 

teljesítményű üzemhez. A vízerőműveket azonban sohasem a folyóvíz minimális vízhozamára méretezik, így 

minden erőműnél van egy rövidebb-hosszabb időszak, amikor ehhez nem elég a víz. 

A most következő gondolatmenetben azt tételezzük fel, hogy a duzzasztómű feletti tározó napi tározást tesz 

lehetővé, azaz a rendelkezésre álló napi vízmennyiséget el lehet osztani a nap bármely szakára. Ilyenkor nyilván 

gazdaságosabb villamos csúcsidőben használni a vízerőművet, amikor a hőerőművi rendszer 

növekményköltsége magas. 

A gazdaságos megoldás kereséséhez először nézzük a vízerőműnek az 1.3.6.1. ábrán bemutatott jelleggörbéit. 

Látható, hogy a vízerőmű-jelleggörbék a hőerőművi jelleggörbékkel teljesen analóg formában jelennek meg. A 

vízfelhasználás  jelleggörbéjéből éppen úgy képezhető a v fajlagos vízfelhasználás és a vΔ növekmény 

vízfelhasználás, mint a hőerőműveknél a fajlagos hőfelhasználás és a növekmény hőfelhasználás. Az eltérés 

csak annyi, hogy vízerőműveknél nincs a villamosenergia-termelésnek technikai minimuma, a jelleggörbék a 

nulla teljesítményig tartanak. 

 

1.3.6.1. ábra 
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A hőerőművi terheléselosztás rendszerébe úgy vonható be a vízerőmű, hogy a vízfelhasználáshoz 

hozzárendelünk egy fiktív vízárat (pV) a hőár mintájára, és így képezhető a vízerőmű növekményköltség-

görbéje. (Ez természetesen nem jelent valódi költséget.) Evvel a növekményköltséggel a vízerőmű az 1.3.6.2. 

ábrán bemutatott módon már automatikusan részt vehet a terheléselosztásban. 

 

1.3.6.2. ábra 

Ha az evvel a módszerrel meghatározott vízerőművi menetrend napi vízigénye nem egyezik meg a 

rendelkezésre álló vízmennyiséggel, a fiktív vízárat kell addig módosítgatni, amíg az egyezés létre nem jön. 

Ha vízgazdálkodási, ökológiai vagy hajózási okból nem engedhető meg az átfolyó vízmennyiség nullára 

csökkentése (1.3.6.3. ábra), akkor a vízerőmű úgy kezelendő, mint egy minimális teljesítménnyel rendelkező 

hőerőművi blokk, ahol a minimális teljesítményt a víznyelési jelleggörbén a minimálisan megkívánt 

vízáteresztés jelöli ki. Ez elsősorban kis esésű folyami erőművekre (pl. dunai vízerőművek) jellemző. 

 

1.3.6.3. ábra 

3.7. Szivattyús tározós vízerőmű 

A szivattyús tározós vízerőmű (más néven szivattyús energiatározó, SzET) nem a folyóvizet használja 

energiatermelésre, hanem a kis terhelésű időszakokban (pl. éjszaka, hétvégén) a felső tározóba felszivattyúzott 

vizet (1.3.7.1. ábra). Az alsó tározó lehet mesterségesen felépített tározó vagy természetes folyóvíz, tó. 
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1.3.7.1. ábra 

Ahhoz, hogy a felső tározóban ΔV1 mennyiséggel megnöveljük a tárolt vízmennyiséget, 

 

szivattyúzási munkát kell befektetni, ahol Δh a két tároló vízszintkülönbsége, ηm a hajtómotor, ηsz a szivattyú 

hatásfoka, ηhidr1 pedig a felszivattyúzás hidraulikai veszteségét veszi figyelembe 

 

formában, ahol h’ a felszivattyúzási üzemben a csővezeték áramlási ellenállása. 

Az ebből kinyerhető energia: 

 

ahol ηt a vízturbinaüzem, ηg a generátor hatásfoka, ηhidr2 pedig a turbinaüzem hidraulikai veszteségét veszi 

figyelembe 

 

formában, ahol h” a turbinaüzemben a csővezeték áramlási ellenállása. 

A felszivattyúzott ΔV1 mennyiség és a leereszthető ΔV2 vízmennyiség különbsége a felső tározó párolgási és 

elszivárgási veszteségét veszi figyelembe. A kettő aránya 

 

volumetrikus hatásfokkal vehető figyelembe. Ezekkel a tényezőkkel a szivattyús tározás hatásfoka: 

 

Ennek értéke általában 70…80% szokott lenni. 
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A korszerű szivattyús tározós vízerőműbe nem építenek be külön-külön szivattyút és vízturbinát, illetve motort 

és generátort, hanem ugyanazt a villamos, illetve áramlástechnikai gépet használják mindkét irányú üzemben. 

3.8. Hő- és légtározós csúcsvitel 

A villamos csúcsidőszak rövid idejű magas igényének kielégítésére más tározós megoldások is elképzelhetők, 

de ezeket közel sem használják olyan elterjedten, mint a szivattyús tározós vízerőművet. 

Az egyik lehetőség a légtározós gázturbina. Ennek turbinája hajtja egyrészt a kompresszort, másrészt fedezi a 

veszteségeket (csapágysúrlódás, generátor), és a maradék alakul villamos energiává (lásd 3. modul). A veszteség 

a hajtóteljesítmény 2…3%-át emészti fel, a maradék durván 2/3-a kell a kompresszor hajtására és 1/3-a lesz a 

hasznos teljesítmény. Ha a kompresszort másfélszeres méretre növeljük, semmi hasznos teljesítmény nem 

marad, viszont a névleges levegőáram felének megfelelő többletlevegőt komprimálunk. Ezt el tudjuk tárolni egy 

nagy légtározó üregbe (1.3.8.1. ábra). Ebben a nagyjából állandó nyomást az ábrán bemutatott hidrosztatikus 

nyomással állíthatjuk be (ehhez 100…160 m vízoszlop kell). Ez a tároló feltöltési üzeme. 

 

1.3.8.1. ábra 

Kisütéskor a turbina-kompresszor kapcsolatot megszakítják és a kompresszor kilépő oldalán levő csappantyút 

lezárják. Ekkor a turbina a tározóban levő levegővel üzemel, és nem kell a kompresszort hajtania. A teljes 

teljesítménye – a kis veszteségektől eltekintve – a generátor hajtására fordítódik. Az előbbi arányok mellett ez 

azt jelenti, hogy az eredeti üzemállapothoz képest kb. háromszoros teljesítményt tud leadni. Ilyen arányok 

mellett a kisütési üzem feleannyi ideig tarthat, mint a feltöltési. 

Egy másik elvi lehetőség a hőtározós gőzturbina-körfolyamat alkalmazása. Miután egy korszerű paraméterű 

gőzkörfolyamatú erőműben (lásd 2. modul) a frissgőznek kb. egyharmadát tápvíz-előmelegítésre kell elvenni a 

turbinából, a tápvíz-előmelegítés szüneteltetése elég jelentős (kb. 8…15%-os) többletteljesítményt eredményez. 

Annak érdekében, hogy a kazán ekkor se kapjon alacsonyabb hőmérsékletű tápvizet, a körfolyamatba egy forró 

vizes hőtárolót építenek be (az ábra bal oldalán). Ebben a vékony, magas hőtárolóban a hideg és meleg víz nem 

keveredik el, ha felülre vezetjük a meleg vizet és alulra a hideget. Feltöltő üzemben a tápvíz-előmelegítő 

rendszeren kb. a normál üzem másfélszeresének megfelelő vizet melegítünk elő, a többletet pedig a hőtároló 

tetején vezetjük be (piros nyíl). Ez fokozatosan kiszorítja a hideg vizet, így biztosítva a tápvíz-előmelegítő 

rendszerben a többlet vízáramot. Ekkor a megnövekedett megcsapolások miatt a blokk teljesítménye a 

névlegesnél 5…8%-kal alacsonyabb lesz. 

Kisütési üzemben a megcsapolásokat lezárják, és a tápszivattyú a hideg vizet a hőtároló aljába vezeti. Az fent 

kiszorítja a meleg vizet, és az lesz a kazán tápvize. A kisütési idő itt is kb. fele lehet a feltöltési időnek. 

Ez a megoldás a szükséges nagyon nagy tárolótérfogat és annak rendkívül magas költsége miatt nem terjedt el. 
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1.3.8.2. ábra 

4. A villamosenergia-rendszer kiépítése, bővítése 

4.1. Erőművi blokkok megbízhatósága, váratlan kiesése 

Az erőművi blokkok megbízhatóságát, meghibásodási valószínűségét igen sokféle mutatóval lehet leírni. Ezek 

közül e téma a jósági számot használja. A jósági szám azt mutatja meg, hogy egy blokk mennyi villamos 

energiát képes termelni, ha a villamosenergia-rendszer igényt tart rá. 

A jósági szám meghatározható egy blokkra is, de azt annyi véletlenszerű tényező befolyásolja, hogy abból a 

jövőre nézve ritkán vonható le következtetés. Statisztikailag jobban kezelhető egy több blokkból álló csoport. 

Ehhez lehetőleg azonos vagy alig eltérő jellemzőjű blokkokat kell egy csoportba foglalni. Ezt nevezzük 

homogén blokkcsoportnak. Fontos az azonos működési elv, az azonos tüzelőanyag, és lehetőleg a blokknagyság 

is legyen közel azonos az összes elemnél. 

Az n elemből álló homogén csoportra az energia alapján számított jósági szám meghatározása: 

 

Az összefüggésben  az i-edik blokk j-edik eseményénél meghibásodás miatt kiesett teljesítmény,  

pedig ennek időtartama. A nevezőben  az i-edik blokk rendelkezésre álló teljesítménye, a Ti időalap pedig a 

vizsgált időszak hossza a karbantartási állásidő, illetve a hidegtartalékban töltött idő nélkül. 

Egyszerűsíti a meghatározást, ha feltételezzük, hogy csak teljes kiesés fordulhat elő, olyan részleges kiesés, 

amikor a blokk üzemben marad, de csak korlátozott teljesítménnyel áll rendelkezésre, nem. Ez a feltételezés az 

esetek döntő többségében helytálló. Ekkor az időalapú jósági számot határozhatjuk meg: 
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A jósági szám jelentése: mi a valószínűsége annak, hogy egy blokk egy adott időpillanatban meghibásodás 

nélkül, teljes teljesítőképességével a rendszer rendelkezésére áll. 

Egy blokkcsoport esetén már több blokk egyidejű kieséséről is beszélhetünk. Annak a valószínűsége, hogy egy 

n elemű homogén csoportból k db egyidejű kiesése fordul elő, a binomiális eloszlással határozható meg: 

 

Ehhez az eseményhez tartozó kiesett teljesítőképesség PVK= k˙PBT, a T időszakra (pl. egy év) eső tartóssága pedig 

TVK= T˙v(n,k). 

Ennek segítségével meghatározhatjuk a blokkcsoport váratlan kiesésének tartamdiagramját. Ez úgy történik, 

hogy kiszámítjuk a kiesett teljesítőképesség és a tartósság értékét minden k értékre (0…n) és a PVKmagasságú és 

TVK szélességű téglalapokat nagyság szerint rendezve elhelyezzük egy P-T koordináta-rendszerben (1.4.1.1. 

ábra). 

 

1.4.1.1. ábra 

Ha a csoportba foglalt blokkok száma tart a végtelenhez, a lépcsős görbe átmegy egy folyamatos görbébe, ami 

nem más, mint a Gauss-görbe integrálgörbéje. A továbbiakban közelítésként a Gauss-eloszlás görbéjét 

használjuk. Az egyenértékű Gauss-görbe BVK legvalószínűbb értékét és SVK szórását a következő összefüggéssel 

lehet meghatározni: 

 

Ezekkel az értékekkel a kiesés valószínűségi eloszlása egy homogén erőművi csoportra: 

 

Ezt a gyakoriság görbét az 1.4.1.2. ábra mutatja be. 
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1.4.1.2. ábra 

Több homogén csoport eredő gyakorisággörbéjének jellemzőit a legvalószínűbb értékek egyszerű és a 

szórásértékek négyzetes összegezésével lehet előállítani: 

 

A görbe alakja azonos lesz az 1.4.1.2. ábrán bemutatottal. Ennek a gyakorisággörbének az integrálgörbéjeként 

lehet meghatározni a teljes villamosenergia-rendszerre vonatkozóan a váratlan kiesések tartamdiagramját. 

4.2. A terven felüli hiányok fogalmának meghatározása 

Az 1.1.4., illetve az 1.1.5. témában bemutattuk a rendszer tervezési és elszámolási teljesítménymérlegére 

vonatkozóan a biztonságos energiaellátás érdekében teljesítendő egyenlőtlenséget. Ha a tervezési 

egyenlőtlenségből kivonjuk a tényállapotra vonatkozót, az azonos tagok kiesése és a hasonló tagok párokba 

rendezése után a következő egyenlőtlenséget kapjuk: 

 , 

Ebből az összefüggésből definiálható a terven felüli hiány, amely a váratlan kiesés és a tervezési értékektől való 

kedvezőtlen irányú eltérések összege. A biztonságos energiaellátás feltétele az, hogy az üzemi tartaléknak meg 

kell haladnia ennek a terven felüli hiánynak az értékét: 

 

Ez az összefüggés egyenértékű avval az állítással, hogy a maradó teljesítménynek mindig pozitívnak kell lennie. 

Meg kell még határoznunk a terven felüli hiány tartamdiagramját. Ehhez itt is a legvalószínűbb értékek egyszerű 

és a szórásértékek négyzetes összegezésével lehet eljutni: 

 

Az eltérésekre vonatkozó Sj értékeket a múlt tapasztalati értékeiből lehet meghatározni a tapasztalt eltérések 

négyzetes középértékeként. 
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A váratlan kiesés és a terven felüli hiány valószínűségi eloszlásának összehasonlítását az 1.4.2.1. ábra mutatja. 

A két görbe legvalószínűbb értéke azonos, csak a szórásértékben van eltérés. Az ábrán feltüntettük a terven 

felüli hiány ebből szerkeszthető tartamdiagramját is. 

 

1.4.2.1. ábra 

4.3. A nem szolgáltatás okozta kár költsége 

Közhelynek számít, hogy a legdrágább energia az, amit nem szolgáltatunk. Ez konkrét számokkal is 

alátámasztható. Európai vizsgálatok szerint 1 kWh szolgáltatási kiesés 2002. évi árszinten 2…14 eurós kárt 

okozott (1.4.3.1. ábra), míg a szolgáltatott villamos energia ára abban az időszakban valamivel 0,2 euró alatt 

volt1. 

 

1.4.3.1. ábra 

Az ábrából látható, hogy a kár annál nagyobb, minél kisebb energiaigényű egy ágazat. Ez első közelítésben 

egyszerűen magyarázható. Ha az A iparág 100€ termék előállításához 10€ értékű energiát használ, a B iparág 

                                                           
1A káradatok Gerse K. Az energiaellátás általános színvonala c., az MVM Közlemények 2003. évi 1. számában megjelent cikkéből 
származnak. 
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pedig 1€ értékűt, akkor 1€ értékű energia nem szolgáltatása az A iparágban 10€, míg a B iparágban 100€ 

termeléskiesést eredményez. 

A tényleges helyzet persze nem ilyen egyszerű. A fajlagos kár erősen függ a kiesés időtartamától is. Egy 

felmérés szerint egy átlagos (kb. 1 órás) kiesésnél kb. a kár felét az 1. másodperc (a szolgáltatás 

megszakadásának ténye) okozza. Gondoljunk csak egy számítógépes munkára, vagy egy fonóüzemben a 

szálszakadásra, vagy egyszerűen csak a technológia újraindításának költségére. 

Egy másik felmérés szerint nem ilyen szélsőséges az idő szerinti megoszlás (1.4.3.2. táblázat), de itt is látható, 

hogy az egyórás és az egy másodperces kiesés kárainak hányadosa nagyon messze van az idő szerinti 

arányosságot jelentő 3600-tól. A táblázatban szereplő értékek széles tartománya is mutatja, hogy az egyes 

iparágak között jelentős az eltérés és az értékeknek nagy a bizonytalansága. 

 

1.4.3.2. ábra 

Érdekes az 1977-es nagy New York-i üzemzavar kiértékelésének eredménye. Több távvezeték villámcsapások 

miatti kiesése 25 órás áramszünetet okozott a városban. Ez persze nem hasonlítható egy üzemet sújtó 

kimaradáshoz. Embertömegeket kellett kimenteni a metrókból és felhőkarcolókból, zavargások törtek ki, 

fosztogatások voltak, a város kiesett a forgalomból. Az 1987-ben elvégzett kiértékelés szerint a kárérték és a 

kiesett villamos energia aránya 6,8 USD/kWh volt, ami mai pénzre átszámolva kb. 15 USD/kWh fajlagos kárt 

okozott. 

4.4. Az optimális üzemi tartalék meghatározása 

Nyilvánvaló, hogy a nem szolgáltatás nagyon nagy kára miatt nem lehet kifizetődő alacsony tartalék tartása, 

mert ahhoz gyakori kiesés fog tartozni. Ugyanakkor a tartaléktartás is pénzbe kerül (beruházási költség és 

kapcsolódó egyéb állandó költségek), emiatt az indokolatlanul magas tartalék tartása is felesleges 

többletköltséget okoz. Meg kell találni a két véglet között a helyes kompromisszumot. 

A következő gondolatmenet a nemzetgazdasági összes teher minimumát keresi, nem törődve avval, hogy a 

költségek a gazdaság melyik szereplőjénél lépnek fel. Azt is hangsúlyozni kell, hogy ez egy elvi módszer, az 

ilyen tiszta formában való gyakorlati alkalmazásnak számos akadálya van. 

A korlátozás miatt nem szolgáltatott villamos energia nagyságának szerkesztéssel történő meghatározását az 

1.4.4.1. ábra mutatja. Az előzőekben leírt módon meghatározzuk a villamosenergia-rendszer terven felüli 

hiányainak tartamdiagramját. Ezután fejjel lefelé fordítva hozzárajzoljuk a várható fogyasztói terhelés 

tartamdiagramját, a tartamdiagramot úgy elhelyezve, hogy a csúcsa olyan magasan legyen a terven felüli hiány 

tartamdiagramjának tengelye felett, mint a tervezett üzemi tartalék teljesítőképessége. Ennek a fogyasztói 

tartamdiagramnak természetesen csak a csúcsát látjuk az ábrán. 
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1.4.4.1. ábra 

A szerkesztést szintről szintre haladva a következőképpen végezzük: 

A bejelölt szinten a dP szélességű sávban függőleges sávozással jelzett mezők az adott szinthez tartozó terven 

felüli hiány valószínű időtartamát vagy másképpen valószínűségét, illetve a fogyasztói terhelés ilyen értékének 

időtartamát vagy előfordulási valószínűségét mutatják. A két esemény egybeesési valószínűsége a két esemény 

valószínűségének szorzata, és ez adja annak a valószínűségét, hogy akkor lép fel ekkora vagy nagyobb terven 

felüli hiány, amikor a fogyasztói igény a jelzett vagy annál nagyobb értékű. Ha ez bekövetkezik, akkor 

fogyasztói korlátozással kell számolni. 

A korlátozás előfordulási valószínűsége: 

 

ahol T a vizsgált időtartam (pl. 1 nap) hossza. Ebből a korlátozás várható időtartama: 

 

és a dP szélességű sávban korlátozás miatt nem szolgáltatott villamos energia: 

 

Ezen értékek teljes értelmezési tartományra integrált értékét mutatja az ábra Ekorl területe. Ennek a korlátozás 

miatt nem szolgáltatott villamosenergia-mennyiségnek az értéke nyilvánvalóan függ az előzetesen felvett 

tartalék nagyságától. Ha növeljük a tartalék nagyságát, a két tartamdiagram távolodik egymástól, az átfedés 

tartománya csökken, és a korlátozás miatt nem szolgáltatott villamos energia mennyisége mérséklődik. 

A korlátozás miatt nem szolgáltatott villamos energia mennyiségének alakulását a tartalék nagyságának 

függvényében jellegre az 1.4.4.2. ábra hiperbolára emlékeztető görbéje mutatja. Ez a görbe azonban csak első 

ránézésre hasonlít egy hiperbolára, mert mindkét tengelyen van tengelymetszete. Tartalék nélkül sincs végtelen 

nagy kár, és található akkora tartalék, amikor a kár csökken nullára. Ezt a görbét a káregységköltséggel 

megszorozva kapjuk a korlátozással okozott kár összegét a tartalék nagyságának függvényében. 
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1.4.4.2. ábra 

A másik – lineáris – görbe a tartaléktartás állandó költségét mutatja ugyancsak a tartalék nagyságának 

függvényében (a tartaléknak nincs változó költsége). Az összeggörbe mutatja a tartalék nagyságával kapcsolatos 

összes költséget, és annak minimuma mutatja meg az optimális üzemi tartalék nagyságát. 

Nagy szerencse, hogy ez a görbe a minimum közelében igen lapos, ezért az üzemi tartalék egy elég széles 

sávban ad közel azonos összes költséget. 

4.5. Rendszerszintű tartalékok 

A villamosenergia-rendszer tartalékai lehetnek forgótartalékok vagy hidegtartalékok. 

A forgótartalék az üzemben levő turbógenerátorok ki nem használt teljesítménye, ez egy igen rövid idő alatt 

rendelkezésre álló tartalékteljesítmény. A hidegtartalék az erőművekben üzemen kívül levő, de a 

rendszerirányító utasítására bármikor elindítható turbógenerátorok teljesítményének összege. Ezek 

rendelkezésre állásának időtávja a technológia (blokktípus) függvényében igen eltérő lehet. A döntés pillanatától 

a teljes terhelésig eltelő idő vízerőműveknél néhány perc, gázturbináknál néhányszor 10 perc, de speciális 

gyorsindítású gázturbináknál 10-15 perc is elég lehet. Gőzerőművi blokkok indítási időigénye néhány óra. 

A rendelkezésre állás ideje és funkciója szerinti megkülönböztetés: 

• Primer tartalék: 7-10 másodpercen belül helyreállítja a rendszer megbomlott teljesítmény-egyensúlyát 

(frekvenciaeltérés még lehet). A forgótartalék, azaz az üzemelő, de nem teljesen kiterhelt blokkok 

automatikus felterhelődése. 

• Szekunder tartalék: 7-15 percen belül helyreállítja a rendszer megbomlott teljesítmény-egyensúlyát és 

névleges frekvenciáját. A forgótartalékból és a gyorsan (15 percen belül) elindítható vízerőművi egységek és 

nyílt ciklusú gázturbinák teljesítményéből tevődik össze. Értéke minimálisan meg kell hogy egyezzen a 

villamosenergia-rendszerben üzemelő legnagyobb erőművi blokk teljesítményével. Szükség esetén szekunder 

tartalékként figyelembe vehető minimális kárral lekapcsolható ipari nagyfogyasztó (pl. alumíniumkohó). 

• Perces tartalék: az előzőeknél valamivel lassabban felterhelhető erőművi egység, újra felszabadítja a primer 

és szekunder tartalékot. 

• Tercier tartalék: minden további hidegtartalék, feladata, hogy helyreállítsa a rendszer gazdaságos üzemét. 

A villamosenergia-rendszer különböző tartalékainak hozzávetőleges igénybevételi időtartományait az 1.4.5.1. 

ábra mutatja be. 
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1.4.5.1. ábra 

4.6. A növekvő villamosenergia-igények kielégítése, értékelhető 
teljesítőképesség 

Egy egészséges gazdaságban a fogyasztói igények folyamatosan nőnek. Ez a villamosenergia-rendszer termelői 

oldalának állandó bővítését igényli. Emellett új erőművek létesítését teszi szükségessé a régi, elavult erőművek 

leállítása is. Ebben és a következő három témában az új erőmű típusának kiválasztásával és beléptetésével 

kapcsolatos kérdéseket tárgyaljuk. 

Az első kérdés az, hogy mennyit is ér egy új erőmű a rendszer szempontjából? Ezt az értékelhető 

teljesítőképesség fogalmával írjuk le. Ezt két irányból is megközelíthetjük: 

A fogyasztói rendszer szempontjából az értékelhető teljesítőképesség az a megengedhető csúcsigény-növekedés, 

ami az új erőmű belépése után nem okozza az ellátásbiztonság megváltozását; a termelő rendszer szempontjából 

az a teljesítőképesség, amivel az erőmű évi átlagban, villamos csúcsidőben a rendszer rendelkezésére áll. 

A fenti két definíció összevetéséből következik, hogy 

 

Az összefüggésben szereplő jellemzők elsősorban az erőmű típusától függően változnak, ezért minden 

erőműtípusra megadható az értékelhető és a beépített teljesítőképesség arányának egy jellemző tartománya. Ezt 

a leggyakoribb erőműtípusokra az 1.4.6.2. táblázatban foglaljuk össze. 
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1.4.6.2. ábra 

A rendszer fogyasztói igényének megnövekedése egy meghatározott értékelhető teljesítőképesség-kapacitás 

beépítését teszi szükségessé. Ennek beruházási költségvonzatát reálisabban tudjuk megítélni, ha az 1.2.7. 

témánál bevezetett, beépített teljesítőképességre vetített fajlagos beruházási költség helyett az egységnyi 

értékelhető teljesítőképességre vetített fajlagos beruházási költséget tartjuk szem előtt. Mindkét módon 

meghatározott fajlagos beruházási költségek jellemző értéktartományait mutatja be az 1.4.6.3. táblázat. Az ottani 

értékek kb. a 2007. évi árszínvonalnak felelnek meg. 

 

1.4.6.3. ábra 

Az 1.4.6.1. ábra mutatja a fogyasztói rendszerigény tartamdiagramját a bővülés előtt és után. Feltételezzük, 

hogy a rendszer átlagos fogyasztókkal bővül és ezért a kihasználási óraszám állandó marad, azaz 

 

Ezt az új ΔE villamosenergia-igényt kell kielégítenünk, ugyanakkor ΔPcs értékkel kell növelnünk a 

villamosenergia-rendszer termelői oldalának kapacitását. A probléma az, hogy a fogyasztói rendszer 

igénymenetrendje eltér az erőművek terhelési menetrendjétől. A termelő rendszert legtöbbször vagy 

alaperőművel, vagy csúcserőművel bővítik, amelyek kihasználása nem lesz azonos a fogyasztói rendszer 

kihasználási óraszámával. 
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1.4.6.1. ábra 

4.7. Rendszerszintű többlet egységköltség 

Tételezzük fel, hogy a rendszert vagy alaperőművel, vagy csúcserőművel kívánjuk bővíteni. Annak eldöntésére, 

hogy melyiket célszerű választani, az a reális összehasonlítás, ha az összes többletköltséget (új erőmű + a 

meglévő rendszer költségváltozása) ugyanarra a többlet villamos energiára vetítjük. Ezt azért kell hangsúlyozni, 

mert bármelyik erőműtípust is választjuk, a meglévő rendszer kihasználtsága változni fog. 

Ha alaperőművel bővítünk, az a szükséges többletnél többet fog termelni, és terhelést vesz el a régi rendszertől 

(az 1.4.7.1. ábrán a negatív jellel jelzett terület). 

 

1.4.7.1. ábra 

Ha csúcserőművel bővítünk, az a szükséges többletnél kevesebbet fog termelni, és a különbözetet a régi 

rendszernek kell megtermelnie (az 1.4.7.2. ábrán a pozitív jellel jelzett terület). 
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1.4.7.2. ábra 

Az összehasonlítás vetítési alapja a megtermelendő többlet villamos energia: 

 

Az új erőmű szükséges beépített teljesítménye: 

 

Az új erőmű által egy év alatt kiadott villamos energia: 

 

A kifejezésben a νkarb az új erőmű karbantartás miatti időkiesését, a νVK az új erőmű meghibásodás miatti 

időkiesését veszi figyelembe, a νterh a gazdaságos terheléselosztásból adódó igénybevételi arányt jelenti. Ez 

utóbbi alaperőműnél magas, vagyis üzemképes állapotban a rendszerirányító akár 90…95%-os kihasználtságot 

is elvárhat az erőműtől, míg csúcserőmű esetén 10…20% lehet a kihasználtság. (Vigyázat! Ez mind görög nű 

betű, nem latin vé!) 

Az összefüggésben a νVK kiesett, mert a beépített teljesítőképesség kifejezésében ugyanaz a jellemző szerepel a 

nevezőben, amivel itt szorozni kellett. Jó tervezés esetén a karbantartási tartaléktényező (rTMK) és a karbantartás 

miatti időkiesés (νkarb) szorzata jó közelítéssel 1, így az összefüggésből ez is kihagyható. Nem így az üzemi 

tartalék tényezője (rÜT) és a meghibásodás miatti időkiesés (νVK) szorzata, mert a tartaléktényező a befogadó 

rendszer jellemzőitől nagymértékben függ, míg a kiesés gyakorisága nem. Leegyszerűsítve: 

 

Rendszerszintű többlet egységköltség az eddigi költségszámításoktól eltérően most 3 tagból fog állni, az erőmű 

állandó és változó költség tagja mellett megjelenik az ún. rendszerkölcsönhatás tag is, amely a régi rendszer 

változó költségében bekövetkező növekedést vagy csökkenést veszi figyelembe: 

 

Az első két tagban csak annyi a változás, hogy az erőmű által megtermelt E energia helyett a bővült rendszer 

által igényelt többletenergia jelent meg. Nézzük viszont a 3. tagot: 
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Az összefüggésben szereplő a  régi rendszer terhelésváltozási sávjára átlagolt évi átlagos, rendszerszintű 

növekményköltséget jelenti. Evvel a többletenergiára jutó egységköltség: 

 

4.8. Az erőműrendszer bővítése alap- vagy csúcserőművel 

Amikor azt kell eldönteni, hogy a villamosenergia-rendszert alap- vagy csúcserőművel érdemes-e bővíteni, az 

1.2.7. téma szerint meghatározott egységköltség alapján nem lehet választani. Az 1.4.1. példában bemutatott, kb. 

2007-2008-as árszinten végzett számítás szerint a csúcserőmű egységköltsége több mint kétszerese az 

alaperőművekének. Ha ennek alapján választanánk erőműtípust, mindig csak alaperőművet építenénk, és a 

csúcserőművi üzemmenetre teljesen alkalmatlan erőműveknek kéne ellátniuk a csúcserőművi feladatokat is. 

Ha az 1.4.7. téma szerint meghatározott, a rendszerkölcsönhatást is figyelembe vevő formula alapján 

számolunk, a nagy különbségek kiegyenlítődnek. Az 1.4.1. példa számítási eredményeit az 1.4.8.1. ábrán 

mutatjuk be. A kék oszlopok mutatják a saját termelésre meghatározott egységköltségeket (a két ábrafélben 

azonosan), a bordó oszlopok a rendszerszintű növekményigényre számított, a rendszerkölcsönhatást is 

figyelembe vevő egységköltséget. Látható, hogy sok alaperőmű esetén, amikor a rendszer átlagos 

növekményköltsége alacsony, a csúcserőmű mutatkozik a legolcsóbbnak, sok csúcserőmű esetén (magas 

növekményköltség) pedig az alaperőművek. 

 

1.4.8.1. ábra 

Ez a választási módszer biztosítja, hogy a rendszerben az alap- és csúcserőművek aránya mindig a kedvező 

tartományban legyen. 

4.9. Az új blokk belépésének időpontja 

Az 1.4.9.1. ábrába berajzoltuk egy sok évet átfogó időszakra a fogyasztói csúcsigények feltételezett 

növekedését. Ehhez hozzáadva a becsült hiányokat, önfogyasztást, karbantartási és üzembiztonsági tartalékokat, 

kapjuk a beépített teljesítőképesség megkívánt változását ugyanerre az időszakra. Az új blokkok viszont csak 

lépcsősen tudják a rendszer beépített teljesítőképességét növelni. 
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1.4.9.1. ábra 

A kérdés az, hogy mikor kell az új erőműnek belépnie? Ha a rendszert kis blokkokkal bővítjük, a lépcsőzés jól 

illeszthető a kívánatos görbéhez. Az új blokk belépése előtt a rendszerben az optimálisnál valamivel kisebb, a 

belépés után valamivel nagyobb lesz az üzembiztonsági tartalék, mint az 1.4.4. témában meghatározott 

optimum, de ott láttuk, hogy a költséggörbe az optimum környékén igen lapos, így ez nem jelent problémát. Ha 

viszont a rendszert nagy blokkokkal bővítjük (az ábrán a zöld lépcsők), akkor az optimumtól való eltérések 

mértéke nagy lesz. Ez mindenkor többletköltséget okoz a rendszerben, de különösen akkor, ha a tartalék a 

megkívántnál kisebb. Ezért ilyenkor arra kell törekedni, hogy a zöld lépcsőzetes vonal inkább a folyamatosan 

emelkedő vonal felett fusson és alá csak kismértékben kerüljön. Ez a blokkok korai beléptetését teszi 

szükségessé, ami a pénz időértéke miatt többletköltséget eredményez. 

A kérdés az, mi értendő kis, illetve nagy blokk alatt. Nyilván a belépés előrehozása éves skálán értelmezhető, 

tehát a blokknagyságot az igény évi növekedéséhez kell hasonlítani. Ha a blokknagyság több évi (pl. 4-6 évnyi) 

növekménynek felel meg, akkor ebből a szempontból túl nagynak kell neveznünk a blokkot. Az utóbbi években 

Magyarországon az igény évi növekedése 50 MW körül mozog, vagyis e szempontból már egy 200 MW-os 

blokk is elég nagynak számít. Ugyanakkor a fajlagos beruházási költségnek a blokknagyságtól való függése 

(1.2.7. téma) arra ösztönöz minket, hogy lehetőleg nagyobb blokkokat építsünk. E két szempont között kell 

megtalálni az ésszerű kompromisszumot. Az optimumtól való eltérés költségnövelő hatását a szomszédos 

villamosenergia-rendszerekkel való együttműködéssel lehet tompítani. 
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A. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

alaperőmű: magas kihasználási óraszámmal üzemelő erőmű 

állandó hiány (ÁH): tartósan fennálló teljesítménycsökkenés 

állandó költségek: azok a költségek, amelyek nagysága egy adott időszak alatt független az erőmű 

üzemmenetétől 

beépített teljesítőképesség (BT): az erőmű(vek)be beépített turbógenerátor gépegységek névleges 

teljesítményeinek összege 

belső költségek: az erőművön belüli energiaátalakítási technológia (állandó és változó) költségei 

beruházási költség: az üzembe helyezést megelőzően a létesítéshez kapcsolódó költség 

bruttó fogyasztói igény: a hálózati vesztességgel növelt nettó fogyasztói igény 

bruttó villamosenergia-termelés: az erőművi gépegységek által megtermelt villamos energia a 

generátorkapcsokon mérve 

csúcserőmű: alacsony kihasználási óraszámmal üzemelő erőmű, csak a legmagasabb fogyasztói igények esetén 

üzemel 

egységköltség: 1 kWh villamos energia előállítási költsége 

fajlagos beruházási költség: 1 kW teljesítőképesség létesítési költsége 

fajlagos hőfogyasztás: egységnyi villamos energia előállításához szükséges hőfelhasználás, a hatásfok reciproka 

fajlagos növekmény hőfogyasztás: egységnyi többlet villamos energia előállításához szükséges többlet 

hőfelhasználás 

hálózati veszteség: a villamos energia szállítása során fellépő villamosenergia- (teljesítmény-) veszteség 

igénybe vehető teljesítőképesség (IT): a rendelkezésre álló teljesítőképességből a karbantartáson álló 

teljesítőképesség levonása után maradó érték 

interkaláris tényező: a létesítési idő alatti kamatokat figyelembe vevő tényező a beruházási költségek 

meghatározásánál 

importszaldó: a villamosenergia-import és -export különbsége 

káregységköltség: egységnyi villamos energia nem szolgáltatása miatt a fogyasztónál keletkezett kár 

külső költségek: a természetes és az épített környezetben bekövetkező különféle változások, károk értéke, illetve 

a károk megelőzésének költségei 

menetrendtartó erőmű: közepes kihasználási óraszámmal üzemelő erőmű, részt vesz a terhelésváltozások 

követésében 

nettó fogyasztói igény: a rendszerhez csatlakozó fogyasztók egyidejű teljesítményigénye 

nettó villamosenergia-termelés: az erőművek által a hálózat rendelkezésére bocsátott villamos energia = bruttó 

villamosenergia-termelés – önfogyasztás 

növekményköltség: egységnyi többlet villamos energia előállításához szükséges többlet változó költség 

optimális terhelés: a blokk azon teljesítménye, ahol a legjobb a hatásfok 

önfogyasztás: a villamosenergia-termelők által saját célokra elfogyasztott villamos energia (vagy teljesítmény) 
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perces tartalék: a primer és szekunder tartalék felszabadítására szolgáló tartalék 

primer tartalék: a rendszer megbomlott teljesítmény-egyensúlyának helyreállítására szolgáló forgótartalék 

rendelkezésre álló teljesítőképesség (RT): a beépített teljesítőképességből az állandó és változó hiányok 

levonása után adódó érték 

szekunder tartalék: a rendszer megbomlott teljesítmény-egyensúlyának és frekvenciájának helyreállítására 

szolgáló tartalék 

szivattyús-tározós vízerőmű (szivattyús energiatározó, SzET): különböző szinten létesített víztározók töltésével-

kisütésével energiát tároló erőmű 

tartamdiagram: a terhelések nagyság szerint rendezett diagramja 

ténylegesen igénybe vehető teljesítőképesség (TIT): az igénybe vehető teljesítőképességből a váratlan kiesés 

levonása utáni érték 

ténylegesen kiadható teljesítőképesség (TIT,ki): a ténylegesen igénybe vehető teljesítőképességből az 

önfogyasztás levonása után maradó érték 

tercier tartalék: a rendszer gazdaságos üzemének helyreállítására szolgáló tartalék 

terheléselosztás: a bruttó fogyasztói igények megosztása a termelésben részt vevő egységek között 

terhelési diagram: a terhelés idő szerinti változását bemutató diagram 

terven felüli hiány: a váratlan kiesés és a tervezési teljesítményértékektől való kedvezőtlen irányú eltérések 

összege 

üzembiztonsági tartalék (ÜT): a rendszer biztonságos üzeme érdekében szükséges tartalék, a terven felüli 

hiányok fedezetét biztosítja 

üzembiztosan igénybe vehető teljesítőképesség (ÜIT): az igénybe vehető teljesítőképességből az 

üzembiztonsági tartalék levonása utáni érték 

üzembiztosan kiadható teljesítőképesség (ÜIT,ki): az üzembiztosan igénybe vehető teljesítőképességből az 

önfogyasztás levonása után maradó érték 

üzemköltség: az üzemelési időszakban fellépő költségek 

változó hiány (VH): rövid ideig fennálló, változó mértékű teljesítménycsökkenés 

változó költségek: azok a költségek, amelyek nagysága egy adott időszak alatt attól függ, hogy az erőmű mennyi 

villamos energiát termel (függ az üzemmenettől) 

váratlan kiesés (VK): az üzemzavar, meghibásodás miatt üzemképtelen blokkok összes igénybe vehető 

teljesítőképessége 

villamosenergia-export: a villamosenergia-rendszerből a szomszédos villamosenergia-rendszereknek átadott 

villamos energia (esetenként teljesítmény) 

villamosenergia-import: a villamosenergia-rendszerbe a szomszédos villamosenergia-rendszerekből beáramló 

villamos energia (esetenként teljesítmény) 

villamosenergia-rendszer (VER): villamosenergia-termelők, alap- és elosztóhálózat és villamosenergia-

fogyasztók egységes irányítás alá tartozó együttese 
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2. fejezet - Gőzkörfolyamatú 
erőművek 

1. A gőzerőművek rendszerstruktúrája és 
energiaátalakítási folyamatai 

1.1. A munkaközeg-megválasztás szempontjai 

A munkaközeg megválasztásánál figyelembe kell venni a munkaközeg árát, kémiai és fizikai összeférhetőségét 

a szerkezeti anyagokkal, egészségügyi és környezeti szempontokat, termodinamikai alkalmasságot. Ezeknek a 

szempontoknak a két legközönségesebb anyag, a víz és a levegő felel meg leginkább. Ettől eltérő (pl. ammónia, 

higany, szerves anyag, hélium) munkaközegű berendezéseket csak kisebb teljesítménnyel, kísérleti célra 

létesítettek, mert valamely szempontnak jobban megfeleltek, mint a víz vagy a levegő. Ugyanakkor más 

szempontok – elsősorban az ár vagy a környezetbiztonság – olyan mértékben sérültek, hogy ezek a megoldások 

általában nem terjedtek el. Egyedül a szerves munkaközegek használata mutatkozik gazdaságosnak az alacsony 

(100…150 °C) hőmérsékletű ipari hulladékhő vagy geotermikus energia hasznosítására. Ezek az ún. ORC 

(Organic Rankine Cycle) berendezések azonban csak a néhány MW teljesítménytartományban üzemelnek, 

szemben az erőművi alkalmazások pár 100 MW-jával. 

A vízgőzciklus fontosabb jellemzői: zárt ciklus, halmazállapot-változással, magas kezdőnyomás (100…300 

bar), alacsony végnyomás (néhány század bar), nagyméretű, robusztus berendezések, bonyolult kapcsolás. A 

hőbevezetés maximális hőmérséklete viszonylag mérsékelt (500…700 °C), mert a legmagasabb hőmérsékletű 

munkaközeggel igen nagy tömegű szerkezeti anyag érintkezik, és emiatt nem célszerű extrém magas árú 

anyagok alkalmazása. A hőbevezetés átlagos és maximális hőmérséklete eléggé eltérő, kedvező viszont, hogy 

igen alacsony hőelvezetési (kondenzációs) középhőmérséklet érhető el. 

A levegő-égéstermék ciklusok jellemzői: nyitott ciklus, halmazállapot-változás nélkül. A kezdő- és végnyomás 

lényegesen kedvezőbb értékű, mint a gőzkörfolyamat esetén: a maximális nyomás általában mindössze 10…20 

bar, míg az alsó nyomásszint többnyire az atmoszferikus (kb. 1 bar) nyomás. Ebből adódóan kisebbek a 

berendezések, jóval alacsonyabb a fajlagos beruházási költség. A kisebb anyagmennyiség miatt fajlagosan 

drágább anyagok alkalmazása is megengedhető, így a hőbevezetés maximális hőmérséklete magas lehet, viszont 

kedvezőtlen, hogy a hőbevezetés átlagos és maximális hőmérséklete eléggé eltérő, és igen magas a hőelvezetési 

középhőmérséklet. 

A kombinált ciklusok a gáz- és a gőzkörfolyamat előnyeit egyesítik: alacsony kezdőnyomás, egyszerűbb 

berendezések és kapcsolás, magas hőbevezetési és alacsony hőelvezetési hőmérséklet. Kritikus eleme a két 

körfolyamatot összekapcsoló gáz-vízgőz hőcserélő. 

1.2. Az energiaátalakítási folyamat lépései 

Gőzközegű kondenzációs villamosenergia-termelés hőforrása lehet hagyományos (fosszilis) tüzelőanyagot 

használó kazán vagy magenergiát hasznosító reaktor. Az atomerőműveknek számos típusa van, amikor ebben a 

modulban atomerőműről beszélünk, akkor kizárólag a nyomottvizes reaktorral épített atomerőművekre – mint 

legelterjedtebb típusra – gondolunk. A hagyományos hőerőművek és az atomerőművek között elsősorban a 

termelt gőz paramétereiben van eltérés. Amikor ez lényeges, akkor külön kitérünk az atomerőművek 

viszonyaira, egyébként a folyamatokat a hagyományos hőerőművek példáján mutatjuk be. 

A villamos energia előállítása három energiaátalakítási lépésben történik. 

Az első lépés a molekulákban vagy az atommagokban rejlő energia hővé alakítása. 

A fosszilis tüzelőanyagú erőművek az elektronhéj energiáját hasznosítják úgy, hogy a kisebb kötési energiával 

rendelkező molekulák a tüzelés közben nagyobb kötési energiájú (stabilabb) molekulákká alakulnak. A kötési 

energiák növekménye jelenik meg kifelé hőfelszabadulás formájában. Kisebb kötési energiájú molekulák pl. a 

hidrogénmolekula, a szénhidrogének vagy a szén-monoxid. Kötési energia nélküli állapot pl. a szén. Az égéshez 
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szükséges oxigénmolekula is a kisebb kötési energiájú molekulák közé tartozik. Az égés során ezekből a 

kiinduló anyagokból keletkeznek nagy kötési energiájú molekulák, általában szén-dioxid (CO2) és víz (H2O). 

A nukleáris energiatermelés során az atommagok kötésienergia-különbségeit használjuk ki. A magenergia 

felszabadítása során alacsonyabb kötési energiájú atommagokat alakítunk magasabb kötési energiájúakká. 

Ennek elvben két módszere lehetséges: 

• nagyon nagy tömegszámú atommagok (pl. urán, plutónium, tórium) közepes tömegszámúvá alakítása 

maghasítással, illetve 

• nagyon alacsony tömegszámú atommagok (deutérium, trícium) egyesítése nagyobb atommaggá (hélium). 

A jelenlegi reaktorok mindenkor az első folyamatot (fisszió) hajtják végre, a második folyamat (fúzió) 

energetikai alkalmazásán kutatók hada dolgozik, de megvalósítása csak évtizedek múlva várható. 

A magenergia hasznosításánál is a kötési energiák növekménye jelenik meg kifelé hőfelszabadulás formájában. 

Az energiaátalakítási sorozat második lépése a keletkezett hő mechanikai energiává (mozgássá) alakítása. Ezt 

valamilyen hőkörfolyamattal végezhetjük, a körfolyamat reális lehetőségeit az előző témában tekintettük át. 

A harmadik energiaátalakítási lépés a mechanikai munka villamos energiává alakítása. Ezt a feladatot a 

generátorok hajtják végre. 

1.3. Gőzerőmű rendszerstruktúrája 

Az erőművi rendszert alrendszerekre bonthatjuk és az alrendszerek jellemzőit külön vizsgálhatjuk. A 

legszokásosabb felbontást a 2.1.3.1. ábra mutatja be a fontosabb energiaáramok irányának jelölésével. 

 

2.1.3.1. ábra 

A H (hőközlési) alrendszer a kazánt és segédrendszereit, továbbá a kazánt a turbinaüzemmel összekötő 

csővezetékeket foglalja magában. Atomerőműben kazán helyett a reaktor, a teljes primerkör és a gőzfejlesztő 

értendő. Ebben játszódik le a kémiai vagy magenergia hővé alakítása. Ide érkezik be az a kémiai vagy 

magenergia-áram (atommagban vagy elektronhéj-kapcsolatok formájában megjelenő kötésienergia-

felszabadítási potenciál), amely ebben az alrendszerben hővé alakul, és a környezetbe elmenő veszteségekkel 

csökkenve átadódik a T alrendszernek. 
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A T (turbina) alrendszer a hőt mechanikai munkává alakítja. Fő berendezése a turbina, de emellett ide tartozik 

annak legtöbb segédrendszere is (pl. tápvíz-előmelegítők, szivattyúk, gáztalanítás). Ezt az alrendszert belső 

alrendszernek is nevezzük, mert – egy igen csekély hőveszteségtől eltekintve – nincs energiacseréje a 

környezettel, csak a többi (külső) alrendszerrel. Hasznos kimenő energiaárama a tengelyteljesítmény (más 

közelítésben a belső teljesítmény), amely átkerül az E alrendszerbe. 

Az E (elektromos) alrendszer végzi a mechanikai munka villamos energiává alakítását és az erőművi 

önfogyasztások villamosenergia-ellátását. Fő berendezései a generátor, a fő- és segédüzemi transzformátorok, a 

hozzájuk kapcsolódó villamos segédberendezések. Hasznos kimenő energiaárama a hálózatra adott (kiadott) 

villamos energia. 

Nem tartozik az energiaátalakítási lánc fő vonulatához a Q (hőelvonási) alrendszer, de fontos szerepet tölt be: itt 

történik a körfolyamatokban elkerülhetetlen maradékhő elvezetése a környezetbe. Fő berendezései a 

kondenzátor, a hűtővízellátás és ezek segédrendszerei. 

1.4. Gőzerőmű energiafolyam-ábrája 

A teljes gőzerőmű (KE, kondenzációs erőmű) energiafolyam-ábrája a 2.1.4.1. ábrán látható. 

 

2.1.4.1. ábra 

Az egyes alrendszerek hatásfokait valamennyi bevezetett és hasznos teljesítmény figyelembevételével és a 

kisebb teljesítményáramok elhanyagolásával képzett közelítő módon a 2.1.4.2. táblázat adja meg. A táblázat 

utolsó oszlopában adjuk meg az egyes alrendszerek és a kondenzációs erőmű hatásfokát berendezések szerinti 

bontásban is. A H alrendszerben a kazán és a csővezetékek hatásfokát, a T alrendszerben a körfolyamat és a 

turbina belső hatásfokát, az E alrendszerben a mechanikai, a generátor-, a transzformátor-hatásfokot és az 

erőművi önfogyasztást figyelembe vevő hatásfokot találjuk. 
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2.1.4.2. ábra 

Figyelemre méltó, hogy a H és az E (külső) alrendszerekben olyan hatásfokokat találunk, amelyek a 

környezetbe távozó energiaáramokat vesznek figyelembe, míg a T (belső) alrendszerben szereplő két hatásfok 

esetén nincs környezetbe távozó energiaáram, ezek a veszteségek csak azt az arányt változtatják meg, hogy az 

alrendszerbe érkező  hőteljesítmény milyen arányban oszlik meg a hasznos Pt tengelyteljesítmény és a Q 

alrendszeren keresztül elvezetendő  hőteljesítmény között. Miután e veszteségek során teljesítmény nem 

távozik közvetlenül a környezetbe, csak a hasznosítható rész csökken, ezeket minőségi veszteségeknek, míg a 

többit mennyiségi veszteségnek nevezzük. 

1.5. Az erőmű hatásfoka, 8 faktor formula 

Az előző táblázat utolsó sorában jelent meg egy 8 tényezős szorzat, amely a kondenzációs erőmű hatásfokát írja 

le: 

 

A 8 hatásfok közül 6 mennyiségi, 2 minőségi veszteségeket ír le. E fogalmakat részletesebben a 2.1.6. és a 2.1.7. 

témában írjuk le. 

Az összes mennyiségi veszteséget figyelembe vevő hatásfok: 

 

Minőségi veszteségeknél a hőmennyiség nem vész el, csak a hő alacsonyabb értékűvé válik (hőmérsékletszintje 

csökken, entrópiája nő), pl. fojtás, hőcsere hőfokréssel. Ekkor a hőelvonás szintjén az entrópiakülönbség 

nagyobb lesz, mint a hőközlésnél: Ds2 > Ds1, a körfolyamat hatásfoka pedig: 

 

ahol , az entrópia növekedésaránya. 

A másik minőségi veszteséget figyelembe vevő hatásfok a turbina belső hatásfoka. Ez azt mutatja meg, hogy az 

elméletileg lehetséges maximális mechanikai munka (izentróp expanzió) mekkora hányadát alakítja a turbina 

ténylegesen mechanikai munkává. A mechanikai munkává nem alakított hányad nem távozik el a környezetbe, 

hanem a gőzturbinából kilépő gőz energiatartalma (entalpiája) formájában az alrendszerben marad, de onnan a 

Q alrendszerbe fog távozni, és majd azon keresztül hagyja el a rendszert. 

A teljes erőmű hatásfokát a mennyiségi és minőségi veszteségeket leíró hatásfokok szorzataként kapjuk. 
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Azért kell hangsúlyozni, hogy ez a kondenzációs erőmű hatásfoka, mert ez az összefüggés csak a kiadott 

villamos energiát tekinti hasznos terméknek, míg hőszolgáltató erőműveknél két hasznos termék van, és ez 

legfeljebb részhatásfokként értelmezhető. 

1.6. Mennyiségi veszteségek 

Mennyiségi veszteség az, amikor hőmennyiség vagy más energiafajta vész el (a környezetbe távozik). A H 

alrendszer mennyiségi veszteségei: 

1. A kazán veszteségei: 

• tökéletlen égésből adódó veszteségek (szén-monoxid, salak- és pernyeéghető okozta veszteség), 

• kilépő anyagáramok (füstgáz, salak és pernye) fizikai hője, 

• felületen keresztül sugárzással és konvekcióval átadott hő. 

2. Reaktor esetén ezek közül csak a felületen keresztül sugárzással és konvekcióval átadott hő jelenik meg 

veszteségként. 

3. A hosszú csővezetékek (frissgőz, tápvíz, esetleg újrahevítő gőzvezetékei) felületén keresztül a környezetbe 

távozó hő. 

A T alrendszernek nincsenek figyelembe veendő mennyiségi veszteségei, az E alrendszeréi pedig: 

• a turbina és a generátor mechanikai veszteségei (ez zömében a csapágysúrlódási veszteséget jelenti), 

• a generátor veszteségei, 

• a transzformátor veszteségei, valamint 

• a megtermelt villamos energiából az erőmű által elfogyasztott rész (önfogyasztás). 

Az összes mennyiségi veszteséget figyelembe vevő hatásfok: 

 

1.7. Minőségi veszteségek 

Minőségi veszteség az, amikor energia (hőmennyiség, mechanikai munka) nemvész el (nem távozik a 

környezetbe), de olyan változás következik be, amelyben a változatlan nagyságú hő munkavégző képessége 

csökken, azaz a hő leértékelődik. 

Tipikus, minőségi veszteséget okozó folyamatoknak a következőket szokás tekinteni: 

• hőcsere hőmérséklet-különbséggel 

• fojtás 

• keveredés 

• nem ideális expanzió vagy kompresszió 

A minőségi veszteséget valamennyi esetben hőmérséklet- vagy nyomáscsökkenésre lehet visszavezetni. 

Hőmérséklet-csökkenés hőátvitelnél következik be: a hő csak alacsonyabb hőmérsékletű közegbe vándorol át. 

Ennek a további munkavégző képességre gyakorolt hatását a 2.1.7.1. ábra illusztrálja. 
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2.1.7.1. ábra 

A bal oldali ábrarészben egy közbenső hőcsere nélküli, a jobb oldaliban egy közbenső hőcserével megszakított 

körfolyamatot látunk. 

A bal oldali, szabályos Carnot-körfolyamat esetén a hatásfok meghatározásának jól ismert összefüggése: 

 

Itt a Δs azért esik ki az összefüggésből, mert a téglalap szélessége a hőközlésnél és a hőelvonásnál azonos. Most 

tekintsük a jobb oldali ábrát, ahol a körfolyamatot egy közbenső hőcserével két részkörfolyamattá vágtuk szét. 

Mindkét részben továbbra is egységnyi közeg vesz részt. Ekkor a közbenső szinten a leadott és a felvett hő meg 

kell hogy egyezzen: 

 

A hatásfok felírásmódja hasonló, mint az előző esetben, de a hőbevezetéshez tartozó Δs1 és a hőelvezetéshez 

tartozó Δs2 entrópiaváltozás nem azonos, így nem lehet vele egyszerűsíteni. 

 

Az összefüggésben bevezettük a ρ entrópianövekedési arányt, amely a két entrópiaváltozás aránya, és ebben az 

esetben a közbenső hőátvitel hőmérsékletszintjeivel is kifejezhető: 

 

Miután a hő csak magasabb hőmérsékletű helyről alacsonyabb hőmérsékletű helyre vándorolhat, a ρ 

entrópianövekedési arány csak 1-nél nagyobb szám lehet. 

A nyomáscsökkenés, azaz a fojtás tipikus esete, amikor a közeg egy szűkületen felgyorsul, nyomásesés 

következik be, ami entalpiacsökkenéssel jár, majd az alacsonyabb nyomáson a mozgási energia ismét hővé 

alakulva helyreállítja az eredeti entalpiát (2.1.7.2. ábra). A nyomásesés következtében az entrópianövekedés a 

következő összefüggéssel számolható: 
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2.1.7.2. ábra 

Tipikus irreverzibilis folyamatként szokás emlegetni a keveredést. A keveredés tulajdonképpen a fenti két 

irreverzibilis folyamatból áll: először a nagyobb nyomású közeget fojtással az alacsonyabb nyomásra kell 

juttatni, majd a melegebb közeg hőátvitellel felmelegíti az alacsonyabb hőmérsékletű közeget (hőmérséklet-

kiegyenlítődés). 

A nem reverzibilis expanzió és kompresszió e két részfolyamat gépeiben jár hőcserével és fojtással, azaz 

entrópianövekedéssel (2.1.7.3. ábra). Nagyon fontos látni azt, hogy ilyen körfolyamatnál a körülzárt terület nem 

azonos az egységnyi közegből kinyerhető munkával. A 2.1.7.3. ábrából látható, hogy azonos bevezetett hő 

mellett a körülzárt terület nagyobb, mint reverzibilis expanzió és kompresszió mellett, de a hőelvonási terület 

növekedése jelzi, hogy a hasznos munka nemcsak nem nő, hanem csökkennie kell. 

 

2.1.7.3. ábra 

Egy tényleges erőművi körfolyamatban nem egységnyi közegek állapotváltozása játszódik le, ezért fajlagos 

entrópia helyett az entrópiaáramokkal kell számolni, és valamennyi irreverzibilitásnál fellépő entrópiaáram-

növekedést együttesen kell figyelembe venni. Az így meghatározott teljes entrópiaáram-növekedéssel 

számolható a körfolyamat hatásfoka: 

 

1.8. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok 
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Jellemző hatásfokok: 

Kazánok 

Veszteségek (környezetbe távozó): 

• fel nem szabaduló kémiai energia (szén-monoxid, salak- és pernyeéghető) 

• eltávozó anyagok hője (füstgáz, salak és pernye) 

• sugárzás (határoló felületen keresztül) 

• egyéb (pl. leiszapolás, lelúgozás, lefúvatás) 

Szokásos hatásfokok a tüzelőanyagoktól függően: 

• szén (6–28 MJ/kg): 0,82–0,92 

• kőolaj: 0,85–0,92 

• földgáz: 0,87–0,94 

Nukleáris gőzfejlesztő berendezés (primerkör) 

Hőveszteség: a határoló felületeken keresztül a környezetbe távozó hő. 

 

Turbinaalrendszer 

Fokozati hatásfokok: 

 

Gőzturbina: 

 

Villamosenergia-átalakítási alrendszer 

 

Mechanikai hatásfok: 

- ηm = 0,99–0,995 

Generátor-hatásfok: 

- ηg = 0,98–0,99 

Transzformátor-hatásfok: 

- ηtr = 0,99–0,995 

Önfogyasztási hatásfok: 

- ηε = 0,9–0,96 

Alrendszerhatásfok: 

- ηE = 0,89–0,95 
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2. A gőzkörfolyamat kezdő- és végjellemzőinek 
meghatározása 

2.1. A hatások értékelésének módszere 

Egy elvi Carnot-körfolyamatnak 4 szabad paramétere van: a vízszintes és a függőleges vonalakat tetszőleges 

helyre húzhatjuk. A vízgőz mint munkaközeg kiválasztása a szabadságfokok számát eggyel csökkenti. Ennek 

oka, hogy adott a vízgőz állapotdiagramja, és a 2’-2o vonal hőmérsékletszintjének rögzítése megszabja a 2’-3 

kompresszióvonal helyzetét is. Így a szabad paraméterek (az entrópia helyett a mérhető nyomással kifejezve): 

p1, T1 és T2. T2 helyett mondhatnánk p2-t is, hiszen a nedves mezőben ezek összerendelt adatpárt alkotnak 

(2.2.1.1. ábra). 

 

2.2.1.1. ábra 

Egy gőzkörfolyamat tervezésekor az első lépés a kezdő- és végjellemzők meghatározása. A körfolyamat 

hatásfokjavításának kézenfekvő eszköze lehet a kezdőjellemzők (a frissgőz nyomásának, illetve 

hőmérsékletének) növelése vagy a kondenzátor nyomásának csökkentése. Ugyanakkor e változtatásoknak 

esetleg kedvezőtlen hatása is lehet: az erőművi hatásfok további 7 részhatásfokán és a beruházási költségek 

növekedésén keresztül. 

A következőkben állandó hasznos teljesítmény mellett vizsgáljuk meg, hogyan hatnak ezek a változások a 

különböző részhatásfokokra és a beruházási költségekre. 

2.2. A frissgőz nyomásának növelése 

A gőz tömegárama jó közelítéssel állandó, mert a körülzárt terület a T-s diagramban alig változik (2.2.2.1. ábra), 

így azonos teljesítményhez nem kell a gőzáramot lényegesen változtatni. 
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2.2.2.1. ábra 

A legfontosabb hatás, hogy a körfolyamat hatásfoka javul, mert a hőbevezetési középhőmérséklet nő. A 

hőbevezetési középhőmérséklet növekedését a T-s diagramnál szemléletesebben mutatja a h-s diagram (2.2.2.2. 

ábra). Ebben ugyanis a hőközlés kezdő- és végpontját összekötő egyenes meredeksége nem más, mint a 

hőközlési középhőmérséklet. Ezt beláthatjuk az entrópia 

 

definiáló egyenletéből, illetve annak átrendezéséből kiindulva. Izobáron a bevezetett hő megegyezik az entalpia 

megváltozásával, és véges változásokra áttérve a d-k helyett Δ-kat írunk, a hőmérséklet helyett pedig 

termodinamikai középhőmérsékletet: 

 

 

2.2.2.2. ábra 
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A 2.2.2.2. ábrán látható, hogy a nagyobb (170 bar) nyomáshoz tartozó iránytangens nagyobb a kisebb (100 bar) 

nyomáshoz tartozónál. Mindez a növekvő nyomások felé haladva folytatódik, egészen az extrém nagy 

nyomásokig, ahol a T = áll vonal már nagyon erősen lehajlik. 

A turbina belső hatásfoka a nagynyomású részen romolhat, mert a gőz fajtérfogata csökken, emiatt a gőz 

térfogatárama csökken és a rövidebb lapátok esetén a résveszteség nőhet. Ez a hatásfokromlás csak akkor 

következik be, ha a Witte-diagramnak (2.2.2.3. ábra) már az eső ágán járunk. 

 

2.2.2.3. ábra 

A turbina kisnyomású részén biztosan romlik a belső hatásfok, mert az expanzióvonal mélyebben megy be a 

nedves mezőbe, a gőz nedvességtartalma megnő. 

Az önfogyasztást figyelembe vevő hatásfok romlik, mert a tápszivattyúnál nő az előállítandó nyomáskülönbség. 

A többi hatásfok nem vagy csak lényegtelen mértékben változik. 

A további részhatásfokok lényegében nem változnak. 

A kazán veszteségei többségének (elégetlen, füstgáz, salak, pernye hője) nincs oka változni. Egyedül a sugárzási 

veszteség nőhet egy hajszálnyit, mert a nagyobb nyomás miatti robusztusabb szerkezet hőleadó felülete nőhet 

valamelyest, de az amúgy is elég alacsony veszteség kismértékű növekedése nem jelentős. 

A csővezetéki hatásfoknak és a csapágysúrlódást figyelembe vevő mechanikai hatásfoknak nincs oka olyan 

változásra, ami az eredő hatásfokot észrevehetően változtatná meg. 

A villamos rész (generátor, transzformátor) nem vesz tudomást a hajtótengely előtti körfolyamat változásáról. 

Ugyanakkor a beruházási költség lényegesen nő a nagyobb nyomás miatt szükséges vastagabb falú 

berendezések következtében. 

A kezdőnyomás termikus optimuma (legjobb hatásfok, legalacsonyabb változó költség) rendkívül nagy 

nyomásnál (500…1000 bar) található. Ugyanakkor a növekvő állandó költségek miatt a gazdasági optimum a 

kritikus nyomás (221 bar) körül adódik. Kritikus nyomás közvetlen közelében nem lehet megoldani az 

üzembiztos gőztermelést, ezért szubkritikus (jelenleg 150…180 bar körüli) vagy nagyobb, korszerűbb erőművi 

blokkoknál szuperkritikus, illetve ultraszuperkritikus (240…300…320 bar) nyomást szokás választani. 

2.3. A frissgőz hőmérsékletének növelése 

A frissgőz hőmérsékletének növelésekor csökken a gőz tömegárama, mert a körfolyamat vonala által körülzárt 

terület a T-s diagramban nő (2.2.3.1. ábra). 
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2.2.3.1. ábra 

A körfolyamat hatásfoka nagymértékben javul, mert a hőbevezetés átlagos hőmérséklete jelentősen nő. A 

turbina belső hatásfoka a nagynyomású részen alig változik, mert a gőz fajtérfogata nő, tömegárama csökken, 

vagyis a gőz térfogatárama és a résveszteség alig változik. A turbina belső hatásfoka a kisnyomású részen javul, 

mert a gőz nedvességtartalma csökken, és lényegesen csökken az expanzió nedves mezőbe eső részének aránya. 

Ugyancsak javul az önfogyasztást figyelembe vevő hatásfok is, mert a szivattyúnál állandó az előállítandó 

nyomáskülönbség, de a tömegáram csökken. 

A többi hatásfok az előzőekben bemutatottaknak megfelelően nem vagy csak lényegtelen mértékben változik. A 

növekvő gőzhőmérséklet miatt a csővezetéki hatásfoknál mutatható ki némi romlás. 

A frissgőz hőmérséklet-növelésének nincs hatásfokoptimuma, a növeléssel a hatásfok mindig javul, a változó 

költség viszont folyamatosan csökken. 

Ugyanakkor a beruházási költség és vele az állandó költség az alkalmazandó jobb anyagminőségek miatt igen 

erőteljesen nő. 

Szubkritikus körfolyamatoknál a gazdasági optimum 520…550°C, újabban szuperkritikus nyomásnál, új, nagy 

hőmérséklet-tűrésű anyagok (szuperötvözetek) alkalmazásával 600…650°C frissgőz-hőmérsékletet is elérnek. 

2.4. A kondenzátor hőmérsékletének (nyomásának) csökkentése 

A kondenzátor hőmérsékletének (nyomásának) csökkentésekor a körülzárt terület a T-s diagramban nő, így a 

gőz tömegárama kissé csökken (2.2.4.1. ábra). 



 Gőzkörfolyamatú erőművek  

 62  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

2.2.4.1. ábra 

A körfolyamat hatásfoka javul, mert a hőelvezetés átlagos hőmérséklete csökken, a turbina belső hatásfoka a 

nagynyomású részen alig változik, mert a gőz térfogatárama alig változik; kisnyomású részen romlik, mert a gőz 

nedvességtartalma kissé, a kilépési veszteség jelentősen nő. 

Az önfogyasztást figyelembe vevő hatásfok romlik. A körfolyamat önfogyasztása alig változik (nő), a 

hűtővízellátás teljesítményigénye általában jelentősen nő. A többi hatásfok nem vagy lényegtelen mértékben 

változik. 

A beruházási költség a hőelvonási alrendszerben, esetleg a turbinánál a szükséges méretnövelés miatt nő. 

Termikus optimum nincs, korlát a környezet hőmérséklete, a gazdasági optimum frissvízhűtésnél 15-20°C-kal, 

visszahűtéses rendszereknél 20-30°C-kal a környezeti hőmérséklet felett adódik. 

2.5. Hatásfokjavító eljárások összehasonlítása 

Az előzőekben bemutatott változásokat a 2.2.5.1. táblázatban foglaltuk össze. 

 

2.2.5.1. ábra 

A táblázatban a felfelé mutató nyíl növekedést, a lefelé mutató csökkenést jelent. Ugyanezek zárójelben 

esetleges vagy nem lényeges hatást jelölnek. A Ø jel azt jelenti, hogy a módosítás egészen biztosan, a ~Ø jel 

pedig azt, hogy valószínűleg nem vagy alig hat a jelölt hatásfokra. 

Minden egyes változtatás célja az erőmű hatásfokának javítása volt, amit a 100%-tól legtávolabb eső 

körfolyamat hatásfokjavításán keresztül lehetett elérni. 

Minden hatásfoknövelő eljárás maga után vonja a beruházási költség növekedését is. Legnagyobb mértékben a 

leghatékonyabb eljárás, a kezdőhőmérséklet növelése. Az állandó költség növekedését általában csak akkor 

érdemes vállalni, ha a létesítendő erőmű kihasználási óraszáma várhatóan magas lesz, azaz alaperőműként fog 

üzemelni. 

3. A tápvíz-előmelegítés elmélete 
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3.1. A tápvíz-előmelegítés célja, termodinamikai hatása 

A körfolyamatot felszeletelhetjük elemi ds szélességű sávokra, és minden szeletkére felírhatjuk a 

 

hatásfokot. E részhatásfokok eredőjeként adódik a teljes körfolyamat hatásfoka, az átlagos hatásfok, amelyet 

felírhatunk a hőbevezetési és hőelvezetési középhőmérsékletek segítségével is: 

 

A felszeletelt körfolyamat rész- és eredő hatásfokait a 2.3.1.1. ábra mutatja be. 

 

2.3.1.1. ábra 

Az eredő hatásfok (az átlag) javítása lehetséges: 

• az alacsony értékek részarányának csökkentésével, 

• a magas értékek részarányának növelésével. 

Az előbbi a tápvíz-előmelegítés, a második megoldás az újrahevítés (2.5. lecke). 

A tápvíz-előmelegítés a hatásfok javításának leghatékonyabb eszköze. Lényege az alacsony hőmérsékletű 

hőbevezetés kiváltása belső hőátcsoportosítással. A hőbevezetési  átlaghőmérséklet megnő, de a 

hőátcsoportosítás miatt szükségessé váló hőcserék miatt a 2.1.7. témában bevezetett r tényező is. 

3.2. Tápvíz-előmelegítés csapolt gőzzel 
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A gőzkörfolyamatokban mindig többfokozatú tápvíz-előmelegítést alkalmaznak. Ez lehetővé teszi a hőbevezetés 

átlaghőmérsékletének növelését a hőcserék hőfokrésének és a hőcsere okozta entrópianövekedésnek a korlátok 

közt tartásával. Egy lehetséges háromfokozatú tápvíz-előmelegítés kapcsolását mutatja a 2.3.2.1. ábra. (A 

további lehetséges kapcsolásokat a következő pont ismerteti.) 

 

2.3.2.1. ábra 

A körfolyamatról feltételezzük, hogy telített gőzzel indul és a hőcserélők végtelen felületűek, azaz a kilépő 

hőfokrés nulla. Ilyen feltételek mellett a körfolyamat T-s diagramja a 2.3.2.2. ábrán látható. 

 

2.3.2.2. ábra 

Miután a folyamatban elágazások, összefolyások vannak, nem lehet mindenhol egységnyi a közegáram (mint az 

a fajlagos entrópiákkal dolgozva feltételezendő), ezért a T-s diagram önmagában nem mutatja be teljesen a 

körfolyamat jellemzőit. Kiegészítésként szükség van a mennyiségek ábrázolására is. Ez az ábra jobb oldalán 

látható. 

Most vizsgáljunk meg egy csak elvi lehetőséget, ami ennek ellenére jól mutatja a tápvíz-előmelegítés 

lehetőségeinek határát: a végtelen sok fokozatból felépített előmelegítést. 
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T-s diagramját és mennyiségi viszonyait a 2.3.2.3. ábra mutatja. 

 

2.3.2.3. ábra 

Bejelöltük egy tetszőleges közbenső, infinitezimálisan kis előmelegítést végző fokozat jellemzőit. A jelölt dT 

felmelegítéshez szükséges hőt a k-g-G-K terület mutatja egységnyi közegre vonatkoztatva. Az ezen a 

hőmérsékletszinten áramló  közegmennyiség esetén a szükséges hőteljesítmény . A hőleadó közeg, 

a kondenzálódó  gőz által leadott hő , mert az egységnyi mennyiség a k-i vonal alatti területnek 

megfelelő  hőt adja le, és a negatív előjel azért kell, mert a  gőzmennyiség-változás negatív. Ezután a 

hőcserélő hőmérlege: 

 

Az összefüggésben szabad T-vel egyszerűsíteni, mert az nem lehet nulla. Egy oldalra rendezve ezt kapjuk: 

 

Ez viszont nem más, mint az  szorzat differenciálja, azaz írható, hogy 

 

vagyis 

 

Ez szavakkal kifejezve azt jelenti, hogy az entrópiaáram a hőmérsékletszinttől függetlenül állandó. Ez egy olyan 

 pontdiagramban ábrázolható, ahol a vízszintes tengelyre az eddigi fajlagos entrópia helyett az 

entrópiaáramot visszük fel. Ilyen ábrázolásban a határgörbe elhelyezkedése a gőzáramtól függ. Rajzoljuk bele 

azt a határgörbét, ami a turbinába lépő gőzáramhoz tartozik. Onnan lefelé haladva a gőzáramcsökkenés miatt 

nem jelenik meg a körfolyamat ábrájának a 2.3.2.3. ábrán látható szélesedése, hanem az entrópiaáram 

állandósága miatt a fiktív expanzióvonalat az alsó határgörbével párhuzamosan kell megrajzolni (a 2.3.2.4. ábra 

bal oldala). Megtehetjük azt is, hogy az expanzióvonalat hagyjuk a helyén, és a 2’-1’ görbe helyett rajzolunk 

fiktív vonalat. Ez az entrópiaáram állandósága miatt függőleges egyenes lesz (az ábra jobb oldala). 
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2.3.2.4. ábra 

Evvel a körfolyamat ábrája téglalappá alakult, és tulajdonképpen egy Carnot-körfolyamatot kaptunk, amelynek 

hőbevezetése T1, hőelvezetése T2 állandó hőmérsékleten történik, tehát hatásfoka: 

 

Vagyis reverzibilis tápvíz-előmelegítést lehet megvalósítani a következő feltételekkel: 

• A körfolyamat telített gőzzel indul. 

• Végtelen fokozatú a tápvíz-előmelegítés. 

• A tápvíz-előmelegítési véghőmérséklet a telítési hőmérséklettel azonos. 

• Minden hőcserélő kihasználási tényezője 1 (keverő vagy végtelen felületű). 

Túlhevített gőzzel induló körfolyamatban is lehet reverzibilis előmelegítést csinálni, de csak olyan 

hőmérsékletszintig, ami telített vagy nedves gőzzel elérhető (a 2.3.2.5. ábra piros vonala). Ennél magasabb 

hőmérséklet elérése már csak túlhevített csapolt gőzzel érhető el, és nem valósítható meg a reverzibilis (0 

hőfokrésű) hőcsere. Ilyen esetet mutat az ábra zöld vonala, amelynél 0 kilépő hőfokrés (végtelen felület) esetén 

is különbség van a hőfelvételi és az átlagos hőleadási hőmérséklet között. Ez az irreverzibilitás miatt a fiktív 

előmelegítési vonal jobbra görbülését eredményezi, evvel a hőbevezetés entrópiaáram-különbsége máris kisebb 

lesz, mint a hőelvezetésé, és így a ρ tényező értéke 1-nél nagyobbá válik.
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3.3. Megoldása, lehetséges hőcserélő-beépítések, -típusok 

Fontos kérdés még az előmelegítők fűtőgőz-kondenzátumainak elvezetési megoldása. A kondenzátumelvezetés 

lehetőségeit a 2.3.3.1. ábra mutatja be. 

 

2.3.3.1. ábra 

Az ábrán balról jobbra a következő megoldásokat láthatjuk: 

• keverő előmelegítő, a kondenzátum bekeveredik a tápvízáramba 

• felületi hőcserélő, szivattyús előrekeverés 

• felületi hőcserélő, kaszkádelvezetés, csapadékhűtő nélkül 

• felületi hőcserélő, kaszkádelvezetés, csapadékhűtővel 

A jósági sorrend termikus szempontból a következő: 

• keverő előmelegítő 

• szivattyús előrekeverés 

• kaszkádelvezetés 

Üzemviteli szempontból a sorrend fordított. 

Keverő hőcserélőkből álló előmelegítő sor (2.3.3.2. ábra) esetén minden fokozat után nyomásnövelésre van 

szükség. Ez sok, telített vizet szívó, azaz kavitációveszélyes szivattyú beépítését teszi szükségessé. Emellett a 

keverőedény vízszintjének szabályozása csak az onnan szívó szivattyúnál történő beavatkozással lehetséges, ami 

a következő edény ugyanilyen szabályozásánál zavaró jellemzőként jelenik meg. A lengések kiküszöbölése csak 

egy összetett zavarkompenzációs, összehangolt szabályozórendszerrel lehetséges. 

 

2.3.3.2. ábra 

Előrekeverős felületi hőcserélő (2.3.3.3. ábra) esetén is minden fokozathoz tartozik egy telített vizet szívó 

szivattyú, a kavitációveszély mégis kisebb, mert a szivattyú sokkal kisebb vízáramot szállít, ami alacsonyabb 

fordulatszámú szivattyúval is megoldható. Itt is szükséges az edényben a kondenzátum szintjének szabályozása, 
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itt azonban nem lép fel az összelengés veszélye, mert a szivattyúk üzeme egymástól független. A végtelen 

felületű előrekeverős felületi hőcserélő termodinamikai szempontból egyenértékű a keverő előmelegítővel, de a 

véges felület miatt a kilépő hőfokrés nem nulla, ami növeli a hőcserélő irreverzibilitása miatti 

entrópiaprodukciót. 

 

2.3.3.3. ábra 

Üzemviteli szempontból a kaszkádkapcsolás a legegyszerűbb. Nem igényel szivattyút, a kondenzátum a 

nyomáskülönbség hatására visszaáramlik az eggyel alacsonyabb hőmérsékletű, kisebb nyomású tápvíz-

előmelegítő gőzterébe, és ott hőtartalma hasznosul. Egyetlen – de jelentős – hátránya a kondenzátum 

bekeveredésénél jelentkező nagy hőmérséklet-különbség (2.3.3.4. ábra), ami jelentős irreverzibilitást okoz. 

 

2.3.3.4. ábra 

3.4. Csapadékhűtős előmelegítő 

Mint láttuk, az üzemvitel szempontjából a legjobb a kaszkádkapcsolás, de termodinamikai szempontból 

előnytelen a nagy hőmérséklet-különbségű keveredés. Ezt a hátrányt mérsékli a csapadékhűtővel kiegészített 

kaszkádkapcsolás (2.3.4.1. ábra). Az ábra jobb oldala mutatja a hőmérséklet-lefutást a két kondenzáló felület 

közé elhelyezett csapadékhűtővel. A csapadékhűtő méretezésén múlik, hogy benne mennyire hűl le a 

kondenzátum. Célszerűen olyan méretezésre kell törekedni, hogy a csapadékhűtő kilépő hőfokrése megegyezzen 

a következő előmelegítő kilépő hőfokrésével, és akkor a keveredésnél nincs hőmérséklet-különbség (az ábrán a 

vastagabb lehűlési görbe). 
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2.3.4.1. ábra 

A csapadékhűtő zóna magában a kondenzáló hőcserélőben kialakítható, többletköltsége minimális, így szinte 

mindig kifizetődő az alkalmazása. 

Ennél a megoldásnál az E2 előmelegítő kondenzátumának hőtartalma magasabb hőfokszinten hasznosul, mint a 

csapadékhűtő nélküli változatnál, ezért az entrópiaáram-produkció is kisebb. Csapadékhűtő nélkül a 

kondenzátum hője az E1-ben felmelegedő tápvíz középhőmérsékletén, míg csapadékhűtővel a kilépő 

hőmérsékletet is valamivel meghaladó hőmérsékleten jut a tápvízbe. 

3.5. A tápvíz-előmelegítés optimálási kérdései 

A tápvíz-előmelegítő rendszer egy korszerű erőműben egy nagyon sok elemet tartalmazó, összetett rendszer. 

Költsége elég magas, de jelentős hatásfokjavulást eredményez. E két oldalnak, az állandó költség 

növekedésének és a változó költség csökkenésének a helyes arányait kell megtalálni. Elöljáróban le kell 

szögezni, hogy a gazdasági optimum megtalálásának nincs egyedül helyes módszere, éppúgy, mint ahogy a 

tápvíz-előmelegítésnek sincs egyedül helyes megoldása. 

Helyes tervezéshez a következő kérdésekre kell választ keresni: 

• Milyen kapcsolást alkalmazzunk? 

• Milyen véghőmérsékletig végezzük a tápvíz-előmelegítést? 

• Hány fokozatot építsünk be? 

• Milyen fokozatbeosztást alkalmazzunk? 

• Mekkora hőcserélő felületeket célszerű alkalmazni? 

A kapcsolási lehetőségek alapeseteit, ami döntően a csapadékelvezetési lehetőségeket jelenti, az előző témáknál 

már láttuk. Mikor melyiket célszerű alkalmazni? 
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A tápszivattyú utáni nagynyomású tápvíz-előmelegítőknél, amelyekben a tápvíz oldalán már igen nagy a 

nyomás (frissgőznyomás + áramlási ellenállások), sem a keverő előmelegítő, sem a szivattyús bekeverés nem 

alkalmazható, a teljes sor kaszkádot szokott alkotni, amelynek a végén a csapadékok együttesét a táptartályba 

vezetik. A fokozatokat általában csapadékhűtővel is ellátják. 

A gáztalanítós táptartályt, ami egy keverő előmelegítő, a tápvíz-előmelegítő sor közepe táján szokás elhelyezni 

(részletek a 2.4.5. témában). 

A kondenzátor és a táptartály közötti kisnyomású tápvíz-előmelegítőknél bármely megoldás alkalmazható. Néha 

keverő előmelegítőt is találunk a sorban (általában a kondenzátor utáni első előmelegítőként), de elterjedtebb a 

felületi hőcserélő. Szokásos olyan párokat kialakítani, amelyeknél a nagyobb nyomású kondenzátum a 

kaszkádban visszafolyik (csapadékhűtővel vagy anélkül) a kisebb nyomású gőzterébe, és onnan szivattyú keveri 

be a kettő közötti tápvízpontba. Evvel a szivattyúk száma csökkenthető, és mégsem gyűlik össze a kaszkádban 

túl sok hőcserélő kondenzátuma. 

3.6. A tápvíz-előmelegítés véghőmérséklete 

A tápvíz-előmelegítés hatásfokjavító hatása erősen függ a tápvíz-előmelegítés véghőmérsékletétől. A 2.3.6.1. 

ábra mutatja be a kapcsolatot ideális (végtelen fokozatú) és egyfokozatú tápvíz-előmelegítés esetére. 

Egyfokozatú esetén befolyásolja még a hatásfokot a hőcserélő kihasználási tényezője is (Bosnjakovic-féle 

hatásossági tényező). 

 

2.3.6.1. ábra 

A tápvíz-előmelegítési véghőmérséklet és fokozatszám együttes hatását a 2.3.6.2. ábra mutatja be keverő vagy 

végtelen felületű hőcserélők esetére. 
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2.3.6.2. ábra 

A görbékből a következők olvashatók ki: 

• A tápvíz-előmelegítés hatásfokjavító szerepe minden megoldásnál igen jelentős. 

• A fokozatszám növelésével jelentősen növelhető a hatásfok. 

• Végtelen fokozat esetén a legjobb hatásfokot a telítési hőmérsékletig tartó előmelegítéssel kapjuk. 

• Véges fokozatszám esetén a véghőmérséklet termikus (hatásfok-) optimuma mindig kisebb a telítési 

hőmérsékletnél. Minél kisebb a fokozatszám, annál nagyobb az eltérés. 

Többfokozatú előmelegítésnél a felmelegedés fokozatok közötti eloszlása is befolyásolja a hatást. Evvel a 2.3.8. 

téma foglalkozik. Itt azt tételeztük fel, hogy minden fokozatszám-véghőmérséklet párnál már megkerestük az 

optimális fokozatbeosztást, és azt alkalmaztuk. 

Nem elég azonban a termikus optimum megkeresése, mert az csak a változó költségek minimumát biztosítja. Az 

összes költség minimumának megkereséséhez vizsgálni kell a tápvíz-előmelegítési véghőmérséklet hatását a 

beruházási költségekre. 

A tápvíz-előmelegítéssel kapcsolatban két helyen merül fel beruházási költség: magának a tápvíz-előmelegítő 

rendszernek a létesítése és a kazánba beépítendő többlet hőátadó felületek költsége. 

Ez utóbbi szükségességét a 2.3.6.3. ábra alapján lehet megérteni. Az ábra állandó gőzmennyiség, de eltérő 

tápvíz-hőmérséklet esetére mutatja a kazán T-Q ábráját. A füstgáz kilépő hőmérséklete – hiszen azt a füstgáz 

savharmatpontja szabja meg – állandó. Az ábrából kiolvasható, hogy növekvő tápvízhőmérséklet esetén 

• az elgőzölögtető felületnél nem változik sem az átviendő hőteljesítmény, sem a jellemző hőfokkülönbség, 

tehát a felület sem; 

• a túlhevítőnél nem változik az átviendő hőteljesítmény, de a jellemző hőfokkülönbség jelentősen lecsökken, 

így a hőátadó felületet növelni kell; 

• a vízhevítőnél erőteljesen csökken a jellemző hőfokrés, de csökken az átviendő hőteljesítmény, a felület 

kisebb mértékű növelése szükséges. 
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2.3.6.3. ábra 

Ehhez hozzátartozik, hogy a kazán legdrágább felülete a túlhevítő – és ha van, az újrahevítő – csőrendszere. A 

2.3.6.4. ábra azt mutatja be, hogy erőművi kazánnál a tervezett 245 °C-os tápvízhőmérséklet csökkentésével 

hogyan változna az egyes kazánfelületek szükséges mérete. 

 

2.3.6.4. ábra 

A költséghatásokat a 2.3.6.5. ábra mutatja. A fekete vonal a hatásfok növekedéséből adódó változóköltség-

megtakarítást mutatja, lényegében a hatásfokjavulással arányosan. Ebből kell levonni a beruházási költség 

növekedéséből adódó állandóköltség-növekményt (negatív megtakarítást). Ez atomerőmű esetén csak magának 
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a tápvíz-előmelegítő rendszernek a létesítési költsége, mert a gőzfejlesztőre nincs hatása a tápvíz 

hőmérsékletének (zöld vonal). Hagyományos erőműnél ehhez adódik még a kazánnál fellépő, gyorsan növekvő 

többletköltség. A változó és az állandó költségek összegeként áll elő az az évi összes költség, amely kijelöli az 

optimális tápvíz-hőmérséklet értékét. 

 

2.3.6.5. ábra 

Az ábra alapján megállapítható, hogy 

• a gazdasági optimum sokkal alacsonyabb, mint a termodinamikai optimum, 

• atomerőműnél jóval kisebb a két érték eltérése. 

3.7. A tápvíz-előmelegítés fokozatszáma 

A fokozatszám hatásának vizsgálatához először tekintsük át az egy és a végtelen fokozatú tápvíz-előmelegítés 

különbségét (2.3.7.1. ábra). 

 

2.3.7.1. ábra 
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A Tn véghőmérsékletig történő előmelegítés hőigénye a 2’-Tn szakasz (vastag vonal) alatti terület. Ideális 

(reverzibilis) előmelegítésnél ezt a hőigényt két tételből elégítjük ki: 

• a tápvíz-előmelegítés következtében a kondenzátorban bekövetkező hőelvonás-csökkenés (a T2 vonala alatti 

terület) 

• a kinyert munka csökkenése (a 2’-Tn szakasz alatti, de a T2 vonala fölötti terület) 

Az egyfokozatú előmelegítésnél ugyancsak ez a két hőforrás áll rendelkezésre, de más megoszlásban. Ekkor a 

gőzelvétel a turbina egyetlen pontján történik, ideális esetben Tn hőmérsékleten, onnan állandó, de a frissgőzhöz 

képest csökkent gőzáram megy keresztül a turbinán. Ezt a helyettesítő T-s diagramban az alsó rész arányos 

bekeskenyítésével jelezhetjük. Miután a sárgával jelzett területnek (a hasznos munkából és a kondenzátorhőből 

elvett rész) azonosnak kell lennie a vastag vonal alatti területtel, és a jobb felső csücske átlóg a függőlegestől 

jobbra, a területazonosság csak úgy jöhet létre, hogy a kondenzátorból elvont hő területe a végtelen 

fokozatúéhoz képest kiszélesedik. A kondenzátorhőt a bal oldalon záró függőleges az egyfokozatú 

előmelegítésnél balrább lesz, mint az ideális esetben, és a kettő közötti távolság a hőcserélőben fellépő 

irreverzibilitás miatti entrópianövekedés (Δsirr). Az emiatti többlet hőelvonás, ami nem alakul hasznos 

teljesítménnyé: 

 

Az emiatti évi változóköltség-növekmény: 

 

ahol  a frissgőz tömegárama,  az energiaátalakítási láncban még hátralevő berendezések (mechanikai 

veszteség, generátor, transzformátor) együttes mennyiségi hatásfoka, τ az erőmű kihasználási óraszáma,  

pedig a meg nem termelt villamos energia pótlásának rendszerszintű átlagos növekményköltsége. 

A 2.3.7.2. ábra azt mutatja, hogy ez a többlet változó költséget okozó irreverzibilitás hogyan változik, ha a 

tápvíz-előmelegítők számát egyről kettőre (csíkozott terület) vagy 4-re (vékony piros vonal) növeljük. Látható, 

hogy a fokozatszám növelésével az irreverzibilitás okozta entrópianövekedés csökken, és nullához tart (2.3.7.3. 

ábra). 

 

2.3.7.2. ábra 
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2.3.7.3. ábra 

A többlet változó költség arányos az entrópianövekedéssel, a beruházási költségből fakadó állandó költségek 

pedig jó közelítéssel a fokozatszámmal arányosan nőnek (2.3.7.4. ábra). Az ábrán a kettő összegeként 

feltüntetett évi összköltség minimuma jelöli ki az optimális fokozatszámot. 

 

2.3.7.4. ábra 

Egy adott konkrét adatsorral végzett számítás eredményét mutatja a 2.3.7.5. ábra különböző tápvíz-előmelegítési 

véghőmérsékletek esetére. Látható, hogy magasabb véghőmérséklethez nagyobb előmelegítő-darabszám 

tartozik. A számpéldában az egy fokozatra eső hőmérséklet-növekedés általában 23…25 °C. 
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2.3.7.5. ábra 

A változó és állandó költségek arányát és azon keresztül az optimális fokozatszámot a következők 

befolyásolják: 

• a kihasználási óraszám 

• a tüzelőanyagárak 

• a beruházási árak 

• a rendszer összetétele 

A gyakorlatban általában 6…8 fokozatú tápvíz-előmelegítést alkalmaznak, de – mint a 2.3.7.5. ábra mutatja – a 

paraméterek növekedésével a fokozatszám a jövőben e fölé is nőhet. 

3.8. A tápvíz-előmelegítés fokozatbeosztása, számtani és mértani 
sor 

Induljunk ki abból, hogy már eldöntöttük a tápvíz-előmelegítési véghőmérsékletet és a fokozatszámot. A 

következő kérdés az, hogyan kell szétosztani a teljes felmelegedést az n darab fokozat között. Erre a kérdésre a 

két iskola két különböző választ ad. 

A hőmérséklet-entrópia szemlélet szerint – a 2.1.7. témában leírtak alapján – a maximális hatásfok eléréséhez 

az entrópianövekedés minimumát kell keresni. Ehhez a megoldás a következő feltételezésekből indul ki: 

• Vizsgáljunk egy két hőcserélőből álló rendszert, az eredményt utána általánosíthatjuk. 

• A tápvízáramban a hőkapacitás nem változik, azaz  

• Irreverzibilitások csak a hőcserélőknél lépnek fel. 

• A hőcserélők végtelen felületűek, azaz Φ1 = Φ2 = 1. 

Ezekkel a feltételezésekkel az irreverzibilitás okozta teljes entrópiaáram-növekedés: 
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A jelölések a 2.3.8.1. ábra szerintiek. A feltételek szerint keressük a két hőcserélő közötti Ttv hőmérséklet 

függvényében a minimumot: 

 

Ennek megoldása: 

 

Ebből következik, hogy a felmelegedési aránynak kell azonosnak lennie a két fokozatban: 

 

Ez több fokozatra úgy általánosítható, hogy az előmelegítő fokozatok utáni hőmérsékletek mértanisort 

alkotnak. Könnyen bemutatható, hogy ez entrópiában számtani sort eredményez, vagyis minden fokozatban 

ugyanakkora entrópianövekedés áll elő. 

 

2.3.8.1. ábra 

Az entalpiaszemlélet szerint a körfolyamat hatásfoka a 2.3.8.2. ábra jelöléseivel: 

 

Eszerint akkor érjük el a hatásfok maximumát, amikor a frissgőz-tömegáram és a kondenzátorba lépő gőzáram 

β-val jelölt aránya maximális: 

 

A β arányt a fokozatonkénti βi tömegarányok szorzataként állítottuk elő. 
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2.3.8.2. ábra 

Írjuk fel egy általános helyzetű hőcserélő hőmérlegét: 

 

Ebben az összefüggésben re az egységnyi csapolt gőz által leadott hőt jelenti, és azért nem visel i indexet, mert a 

feltételezés szerint minden fokozatnál azonos (ez jó közelítéssel fennáll). Ebből az i-edik fokozatban a 

tömegarány: 

 

Ismét válasszuk azt a megoldást, hogy először két fokozatra végezzük el az optimalizálást. Ekkor a célfüggvény: 

 

Miután a teljes Δh entalpianövekedés adott, a második hőcserélő entalpianövekedése kifejezhető az elsőével: 

Δh2 = Δh – Δh1 

Ezután végezzük a szélsőérték keresését az első hőcserélő entalpiaváltozása függvényében: 

 

Ebből következik, hogy: 

 

Ez úgy általánosítható, hogy minden fokozatban azonos entalpiaemelést kell végrehajtani: 
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A végeredmény tehát entalpiában számtanisor, ami tömegáramban mértani sort eredményez. Állandó fajhő 

feltételezése esetén ez hőmérsékletben is számtani sort jelent. Magas tápvíz-előmelegítési hőmérsékletnél 

azonban az állandó fajhő feltételezése már nem helytálló (a fajhő környezeti hőmérsékleten 4,18kJ/(kg·K), de 

pl. 200 °C-on 4,38, 250 °C-on pedig 4,65kJ/(kg·K)). Ebből következik, hogy a magasabb hőmérsékleten 

dolgozó előmelegítőknél valamivel kisebb hőfoklépcső tartozik az azonos entalpianövekedéshez. 

Óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy melyik levezetés ad jobb közelítést. Erről tájékoztatást ad egy konkrét 

esetre elvégzett számítás. A 2.3.8.3. ábra négy számítás görbéjét mutatja: 

• számtani sor entalpiában (Δh = áll.) 

• számtani sor hőmérsékletben (ΔT = áll.) 

• mértani sor hőmérsékletben (q = áll.) 

• numerikusan megkeresett optimum („legjobb”) 

 

2.3.8.3. ábra 

Valójában az ábrán csak egy görbe látszik, a négy vonal ugyanis fedi egymást. Azonban ha a kis téglalappal 

jelölt részt kinagyítjuk (2.3.8.4. ábra), akkor a vonalak szétválnak, bár csak szűk század százaléknyi 

különbségek vannak közöttük. 
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2.3.8.4. ábra 

Az ábrából levonható tanulság: 

• Majdnem mindegy, melyik egyenletes beosztást választjuk, csak az egyenletességtől nem szabad túlzottan 

eltérni. 

• A ΔT = áll. beosztás közelíti legjobban a numerikus optimumot. 

• A többi is csak néhány ezred százalékban tér el tőle. 

• A hőmérséklet megválasztása nagyobb változásokat okoz, mint a fokozatbeosztás megválasztása. 

3.9. A hőcserélők költségei 

A tápvíz-előmelegítők felületével kapcsolatban is meghatározhatók a változó és az állandó költségek. A változó 

költség a hőátvitel miatt fellépő entrópianövekedésből, az ebből következő kiadott energiacsökkenés pótlásának 

költségeként számolható: 

 

 

Bevezetve az 
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konstanst, a többlet változó költség a következő formát ölti: 

 

A hőcserélő beruházási költségéről feltételezhető, hogy egy konstans részből, plusz egy felülettel arányos 

részből számítható: 

 

Evvel az évi állandó költség: 

 

A felület nagysága kifejezhető a hőmérsékletekkel: 

 

A felület nagyságával – azon keresztül a hőmérsékletekkel – kapcsolatba hozható évi összköltség az állandó és a 

változó költség összege: 

 

Bevezetve az 

 

összevont állandót és kiemelve a közeg hőkapacitás-áramát a következő évi költségformulát kapjuk: 

3.10. A hőcserélők gazdaságos mérete 
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Az optimális hőcserélőméret megkereséséhez abból indulunk ki, hogy adott a tápvíznek a hőcserélőbe belépő és 

onnan kilépő hőmérséklete, és keressük azt a gőztelítési hőmérsékletet, ami a minimális évi összköltséget 

eredményezi. Ehhez képezzük a következő deriváltat: 

 

A levezetést mellőzzük, és a két konstansból egy összevont konstanst alakítunk ki: 

 

A fenti A konstanst gazdasági-környezeti paraméternek nevezzük. Ez egy dimenziótlan jellemző. A szélsőérték-

keresés eredménye a következő formába hozható: 

 

Az A paraméter mellett van még két dimenziótlan számunk, a hőcserélő kihasználási tényezője és a 

felmelegedési arány: 

 

 

A három dimenziótlan szám közötti összefüggést a 2.3.10.1. ábra mutatja be. Ebből kiválasztható a másik két 

paraméter függvényében a hőcserélő optimális hatásossága, és abból vissza lehet számolni a felület nagyságát. 

 

2.3.10.1. ábra 

4. A tápvíz-előmelegítés megvalósítása 
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4.1. Főáramkörű gőzhűtőkapcsolások 

Láttuk, hogy a túlhevített gőzzel fűtött megcsapolásnál nagy különbség lehet a hőleadó és a hőfelvevő közeg 

termodinamikai középhőmérséklete között. Némelyik megcsapoláson viszont elkerülhetetlenül jelentős 

túlhevítettség fordul elő. Különösen igaz ez újrahevítéses blokkok (lásd 2.5. lecke) újrahevítést követő első és 

némileg a második megcsapolásánál. 

A hőátvitelnél fellépő hőfokrés csökkentésének jó módszere a gőzhűtő alkalmazása. Ennek legegyszerűbb 

megoldását a 2.4.1.1. ábra mutatja. A 2.4.1.2. ábra mutatja a két felső megcsapolás túlhevítési hőjét, amiből 

kiolvasható, miért a második megcsapolásra kell gőzhűtőt tenni. A következmények a 2.4.1.3. ábrán láthatók: a 

túlhevítési hő nagy része a gőzhűtős kapcsolásnál sokkal magasabb hőmérsékletű tápvízbe kerül, mint gőzhűtő 

nélkül. 

 

2.4.1.1. ábra 

 

2.4.1.2. ábra 
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2.4.1.3. ábra 

Egy korszerű, túlhevítéses blokk három legnagyobb hőmérsékletű megcsapolásának hőmérsékletviszonyait a 

2.4.1.4. ábra mutatja. Az ehhez illesztett főáramkörű gőzhűtősor kapcsolása a 2.4.1.5. ábrán látható. A kapcsolás 

lényege, hogy valamennyi gőzhűtő a tápvíz-előmelegítő sor végére kerül, a gőzhűtők a csapolási hőmérsékletek 

szerinti, a kondenzáló felületek pedig a megcsapolási nyomások szerinti sorrendben helyezkednek el. 

 

2.4.1.4. ábra 
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2.4.1.5. ábra 

4.2. Mellékáramkörű gőzhűtőkapcsolások 

A főáramkörű gőzhűtőkhöz képest nagyobb hatásfokjavulást lehet elérni mellékáramkörű gőzhűtőkkel. Ennek 

legelőnyösebb megoldása a Ricard-kapcsolás (2.4.2.1. ábra). Minden egyes kondenzáló hőcserélőhöz 

kapcsolódik egy-egy gőzhűtő. A gőzhűtők a tápvíz egy-egy részáramát melegítik közel telítési hőmérsékletig, 

majd az egyesített részáramokat visszavezetik a tápvízáramba. A részáramokat úgy kell megválasztani, hogy a 

lehűtendő gőzáram és a felmelegítendő tápvízáram hőkapacitás-árama közel megegyezzen (így lehet a hőátvitel 

entrópiaprodukcióját minimális értéken tartani), de annak a korlátnak a betartásával, hogy ne induljon meg a 

tápvíz elgőzölgése. 
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2.4.2.1. ábra 

4.3. A tápvíz-előmelegítés hatása az alrendszerek hatásfokaira 

Mint a gőzparaméterek megválasztásánál, itt is abból indulhatunk ki, hogy egy adott teljesítményű blokkot 

akarunk megvalósítani. Ebből következik a 2.4.3.1. ábra alapján, hogy a tápvíz-előmelegítéssel megvalósított 

körfolyamatban nagyobb frissgőz-tömegáram kell, és kevesebb gőz ömlik a kondenzátorba, mint a tápvíz-

előmelegítés nélküliben, azaz 

 

Ennek fontos hatása a turbina hatásfokának javulása. A nagynyomású részen akkor alacsony a belső hatásfok, ha 

a rövid lapátok miatt megnő a résveszteség (lásd Witte-diagram), a gőzáram növekedése viszont a lapáthosszak 

növekedését okozza. Előnyös a kisnyomású rész gőzáramának csökkenése is, ami a kilépési veszteséget 

mérsékli. Végül az sem elhanyagolható hatás, hogy az energiatermelés nagyobb hányada jut a túlhevített gőz 

mezőbe, ami miatt a nedves gőz mezőben lejátszódó, alacsonyabb hatásfokú expanzió részaránya a turbina 

egészére jellemző súlyozott átlaghatásfokban csökken. 

 

2.4.3.1. ábra 

A hőközlési alrendszerben mindkét részhatásfok kismértékben csökken. A kazánnál a nagyobb hőátadó felület 

nagyobb kazántérfogatban helyezhető el, ez növeli a felületen keresztüli hőelvitelt (sugárzási veszteséget). A 

csővezetéki veszteség növekedésének oka a tápvíz visszatérő vezetékének magasabb hőmérséklete, azonban 

mindkét veszteség 1%-nál jóval kisebb, így önmagukhoz képest is kismértékű növekedésük nem okoz jelentős 

romlást. 

A változás a villamos (E) alrendszerben csak az önfogyasztást érinti. A megnövekedett tápvízáram növeli a 

tápszivattyú teljesítményfelvételét. 

A hatásokat a 2.4.3.2. ábra foglalja össze. 

 

2.4.3.2. ábra 

4.4. A tápvíz-előmelegítés üzemviszonyai 

A tápvíz-előmelegítő rendszer tervezése a névleges terhelés adataival történt. Hogyan változik a tápvíz-

előmelegítés, ha változik a blokk teljesítménye? 
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Először is figyelembe kell venni a Stodola-összefüggést, amely kapcsolatot teremt egy turbinaszakasz 

gőzárama, valamint az előtte (e index) és az utána (u index) levő gőzparaméterek között (a csillag a 

megváltozott üzemállapotra utal): 

 

Ha feltételezzük, hogy a kondenzátornyomás a terheléstől független, akkor a csökkenő gőzáram miatt 

részterhelésen a csapolási nyomások csökkennek. Ezt mutatják a 2.4.4.1. ábra nyomáslefolyási görbéi, a 2.4.4.2. 

ábra pedig a turbina csapolási nyomásait mutatja a terhelés függvényében. Emiatt az előmelegítőkben a fűtőgőz 

telítési hőmérséklete és a tápvíz hőmérséklete hasonló csökkenést mutat. Evvel csökken a tápvíz-előmelegítési 

véghőmérséklet is. Miután a tápvíz-előmelegítési véghőmérséklet gazdaságilag optimális értéke alacsonyabb, 

mint a termikus optimum (lásd 2.3.6. téma), annak további csökkenése mérsékli a körfolyamat hatásfokát. 

 

2.4.4.1. ábra 

 

2.4.4.2. ábra 

Egy további következmény a tápvíz-előmelegítők kihasználási tényezőjének változása. A kihasználási tényező a 

következő összefüggésből számítható: 

 

A terhelés függvényében nem változik a hőcserélő felülete (F) és a víz fajhője (c). Változik viszont a víz 

tömegárama ( ) és a hőátbocsátási tényező (k). A tömegáram közel arányos a blokk terhelésével, a 

hőátbocsátási tényező viszont jó közelítéssel a tömegáram 0,8-ik hatványával változik, mivel a vízoldalon Nu ~ 

Re0,8. Ezt némileg módosíthatja a gőzoldali hőátadási tényező változása, így 
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Most ennek figyelembevételével vizsgáljuk meg, hogyan változik a kihasználási tényező összefüggésében az 

exponenciális függvény argumentuma: 

 

Az összefüggésben szereplő állandó: 

 

A kihasználási tényező változását a vízáram függvényében a 2.4.4.3. táblázat mutatja be számszerűen, n = 0,8 

kitevő feltételezésével. 

 

2.4.4.3. ábra 

4.5. A gáztalanító elhelyezése, típusai 

Minthogy a vízben oldott gázok súlyos korróziós problémákat okozhatnak, szükség van gáztalanításra, vagyis az 

oldott gázok vízből történő eltávolítására. A gázok kémiai és termikus módszerekkel távolíthatók el a vízből. 

Ezek közül általában a termikus gáztalanítást alkalmazzák. 

A termikus gáztalanító egyben a tápvíz-előmelegítő rendszer egyik – keverő típusú – hőcserélője, amelyben a 

tápvíz felmelegszik a fűtőgőz telítési hőmérsékletéig. A tápvíz a telítési hőmérsékletén már nem tudja a gázokat 

oldatban tartani. A fűtőgőzt általában a turbina egyik megcsapolásából vesszük. A kiűzött levegőt és vele egy 

kis gőzt a gáztalanító torony tetején eresztjük el (2.4.5.1. ábra). A gáztalanítós táptartály a fenti funkciók mellett 

még tápvíztárolási feladatokat is ellát, evvel biztosítva a vízveszteség és a pótvízbetáplálás esetleges időbeli 

eltéréseinek kompenzálását. 

 

2.4.5.1. ábra 

Fontos a táptartály nyomásának helyes megválasztása. Mindenképpen atmoszferikus feletti nyomás célszerű a 

későbbi gázbetörés megakadályozása érdekében. Ugyanakkor minél alacsonyabb nyomást érdemes választani, 



 Gőzkörfolyamatú erőművek  

 89  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

mert ehhez kisebb falvastagság szükséges, továbbá jobb gáztalanítás érhető el, és kisebb lesz az utána következő 

tápszivattyúnál a kavitációveszély. Ezek szerint a legjobb kicsit az atmoszferikus nyomás feletti nyomást 

(1,2…1,5 bar) alkalmazni, de kb. 6 barig még minden nyomás elfogadható. 

Kétféle megoldás terjedt el: az állandó nyomású és a változó nyomású gáztalanítás. Az állandó nyomású 

gáztalanítás kapcsolását a 2.4.5.2. ábra, nyomásviszonyait a 2.4.5.3. ábra mutatja. 

 

2.4.5.2. ábra 

 

2.4.5.3. ábra 

Az állandó nyomású gáztalanítás előnyei az alacsonyan tartható tartálynyomás, a gáztalanítás és a tápszivattyú 

állandó paraméterekkel való üzemeltetése. Hátránya a terhelés függvényében változó mértékű fojtás a 

táprendszerben, a részterhelésen csökkenő tápvíz-előmelegítő-fokozatszám és a gyakori átkapcsolások 

szükségessége. 

A változó nyomású gáztalanítás kapcsolását a 2.4.5.4. ábra, nyomásviszonyait a 2.4.5.5. ábra mutatja. Előnye az 

egyszerűsége, a részterheléseken elérhető jobb hatásfok. Hátránya, hogy a névleges terheléshez magasabb (3-6 
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bar) gáztalanítónyomást kell választani. Ettől nehezebb lesz a szerkezet, és a szivattyúhoz nagyobb hozzáfolyási 

magasságot kell biztosítani.  

 

2.4.5.5. ábra 

4.6. Túlterhelés a tápvíz-előmelegítők kikapcsolásával 

A tápvíz-előmelegítés csökkentésével elérhető túlterhelés elvét a 2.4.6.1. ábra mutatja meg. Amennyiben a 

tervezési alapértékhez képest csökkentjük a tápvíz-előmelegítés véghőmérsékletét, az ábrán látható Δw 

mennyiséggel növekszik az egységnyi közegből kinyerhető munka. Ez állandó frissgőzmennyiség mellett a 

teljesítmény növekedését jelenti. Ezt azért nem nevezzük névleges üzemállapotnak, mert a csökkentett 

tápvízhőmérséklet mellett a blokk hatásfoka lényegesen alacsonyabb lesz, alaperőműként ez nem nevezhető 

gazdaságos üzemnek. Ugyanakkor csúcsidőben, amikor a rendszer növekményköltsége magas, gazdaságos lehet 

a többletteljesítmény igénybevétele. 
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2.4.6.1. ábra 

Az ábrán jelölt esetben a növekménymunkához tartozó hőbevezetési középhőmérséklet alacsonyabb, mint az 

alapkörfolyamaté, de még nem csökkent olyan alacsony értékre, amely már értelmetlenné tenné a hőbevezetést. 

Ha nemcsak a nagynyomású előmelegítőket kapcsolnánk ki, hanem folytatnánk a kikapcsolást a kisnyomású 

előmelegítők felé is, az már elfogadhatatlanul csökkentené a növekménymunkához tartozó hőbevezetési 

középhőmérsékletet és rendkívül alacsony növekményhatásfokot adna a túlterheléssel kinyerhető 

többletteljesítménynek. 

A Dunamenti és a Tiszai Hőerőműbe beépített és a közelmúltban leállított 215 MW-os blokkoknál 

megteremtették a túlterhelés lehetőségét. Ezeknek a blokkoknak az alapterheléshez, a túlterheléshez és a 

növekményteljesítményhez tartozó energetikai jellemzőit a 2.4.6.2. táblázat tartalmazza. A növekményhez 

tartozó 26,8% hatásfok nem egy igazán jó hatásfok, de a csúcserőművek körében nem nevezhető kirívóan 

rossznak. 

 

2.4.6.2. ábra 

Kérdés, hogy milyen módosításokat igényel a blokk felépítésében az, hogy alkalmas legyen ilyen formájú 

csúcsvitelre. Láttuk, hogy a csökkenő tápvízhőmérséklet nem igényel a kazánnál nagyobb hőátadó felületeket, 

sőt kisebb is elegendő lenne. A kazánnál csak az égőkkel bevihető tüzelési hőteljesítmény növelési lehetőségét 

kell biztosítani. Ez széntüzelésű kazánnál magas többletköltséget igényelne, ezért ott ezt nem is alkalmazzák. 

Szénhidrogén-tüzelésnél viszont a több égő elhelyezése alig növeli a kazán költségét. A turbinánál gyakorlatilag 

nincs többletköltség, a csapolt gőz vezetékeibe kell elzárószerelvényt építeni. A nagyobb kilépő gőzáram miatt 

meg fog nőni a kilépési veszteség, de ezt csúcsüzemben el kell viselni. 

A hűtőrendszert lehet a nagyobb gőzáramra méretezni, de nem feltétlenül szükséges. Ekkor legfeljebb valamivel 

megnő a kondenzátorban a nyomás. Ez a nyomásnövekedés viszont részlegesen ellensúlyozza a kilépő gőzáram 

növekedését, és a kilépési veszteség mégsem fog olyan nagymértékben nőni, mint a mennyiségekből 

következne. 

A villamos rendszert természetesen a megnövekedett villamos teljesítményre kell méretezni. Az építészeti 

költségekben – miután alig van technológiai változtatási igény – alig mutatható ki növekedés. 

Összességében a többletköltség a teljes beruházási alapköltségnek legfeljebb 2…3%-át teszi ki. Ez azt jelenti, 

hogy ha ezért a 2…3% költségnövekményért kb. 10% többletteljesítményt kapunk a túlterhelést csúcserőműként 
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értékelve, annak fajlagos beruházási költsége az alapeset fajlagos beruházási költségének csak 20…30%-a. Ez 

pedig megfelel egy alacsony hatásfokú, de olcsón építhető csúcserőműtől elvárható értéknek. 

5. Újrahevítés 

5.1. Újrahevítés nagynyomású erőművekben 

A hagyományos tüzelőanyagú erőmű hatásfoknövelésének egy további hatékony lehetősége az újrahevítés. Ez 

azt jelenti, hogy egy rövid expanzió után a részben munkát végzett gőzt visszavezetik a kazánba és ott 

újrahevítik, általában a kezdő hőmérsékletig. E megoldás kapcsolását és T-s diagramját a 2.5.1.1. ábra mutatja. 

 

2.5.1.1. ábra 

A kazánban az újrahevítő csöveinél ugyanolyan csőanyagot használnak, mint a túlhevítő csöveinél, így azok 

hőmérséklettűrése is azonos. Ez azt eredményezi, hogy az újrahevítési hőmérséklet nem tér el lényegesen a 

túlhevítési hőmérséklettől. A két hőmérséklet sok esetben azonos, ahogy az ábrán is rajzoltuk. Lehetséges az is, 

hogy az újrahevítési hőmérsékletet valamivel (5…15 °C-kal) magasabbra válasszák. Ezt az teszi lehetővé, hogy 

az újrahevítőben kisebb a gőz nyomása, a csőfalban ébredő feszültség kisebb, és ezt a kisebb feszültséget a 

csőanyag valamivel magasabb hőmérsékleten is képes elviselni. Ökölszabályként elmondható, hogy a 

legkedvezőbb újrahevítési nyomás a frissgőznyomás negyede körül mozog. 

Korszerű, igen magas (szuperkritikus) kezdőnyomású erőműveknél néha kétszeres újrahevítést is alkalmaznak. 

5.2. Az újrahevítési nyomás megválasztása 

A termodinamikailag optimális újrahevítési nyomást ott találjuk meg, ahol a hőbevezetési középhőmérséklet 

elmetszi az expanzióvonalat. Ez a következő feltételezések mellett igazolható: 

• Az expanzió reverzibilis. 

• A tápvíz-előmelegítés véghőmérséklete állandó, az újrahevítési nyomás azt nem befolyásolja. 

• Csak a körfolyamat-hatásfokot vesszük figyelembe. 

A fenti állítás igazolható, ha megnézzük a 2.5.2.1. ábrán a különböző újrahevítési nyomásokhoz tartozó 

körfolyamatrészletet. Emlékeztetni kell arra, hogy az izobárok a T-s diagramban vízszintes eltolással 

csúsztathatók egymásba. Ha az optimálisnak mondottnál kisebb újrahevítési nyomást választunk (kék vonal), 

hozzáadjuk az alapkörfolyamathoz ugyanazt a kiegészítő körfolyamatot, plusz még egy kis részt, amelynek a 

hőbevezetési középhőmérséklete alacsonyabb, mint az egész körfolyamaté. Ezért ennek a hozzáadása a 

hőbevezetési középhőmérséklet értékét és ezen keresztül a hatásfokot csökkenti. Ugyanígy belátható: a nagyobb 

nyomásválasztásnál (zöld vonal) elhagyunk egy kis körfolyamatrészt, amelynek a hőbevezetési 

középhőmérséklete magasabb, mint az egész körfolyamaté, ezért elhagyása a körfolyamat hatásfokát rontja. 
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2.5.2.1. ábra 

Az újrahevítési nyomás megválasztásánál nyugodtan hagyatkozhatunk a termodinamikai optimumra, mert az 

újrahevítési nyomás értéke – a szóba jöhető szűk sávon belül – nem befolyásolja a beruházási költséget, így a 

minimális változó költség mellett kapjuk a minimális összköltséget is. 

5.3. Az újrahevítés közvetett hatásai 

A hagyományos erőművi újrahevítés hatására a hőbevezetés átlagos hőmérséklete és ennek következtében a 

körfolyamat hatásfoka jelentősen nő, de meg kell vizsgálni a többi hatásfok változását is a már sokszor használt 

8 faktoros hatásfokformulában: 

 

A legfontosabb változás, hogy a körfolyamat vonala által körülhatárolt terület lényegesen (20…30%-kal) nő, így 

állandó teljesítmény mellett a gőz tömegárama jelentősen csökken. 

A körfolyamat-hatásfok mellett a másik fontos tényező a turbina belső hatásfoka. Az újrahevítés nagyon 

kedvezően hat a turbina kisnyomású részére: a csökkenő gőztömegáram hatására a kilépési veszteség is és a 

végnedvesség is csökken. Ez utóbbi olyan jelentős lehet, hogy lehetővé teszi a kezdőnyomás további növelését 

is. Ugyanakkor a nagynyomású turbinaszakasz belső hatásfoka romolhat a csökkenő tömegáram és az 

esetlegesen növekvő frissgőznyomás miatti térfogatáram-csökkenés és lapátrövidülés következtében. Emiatt 

alkalmazása csak nagy teljesítményű, általában 200 MW feletti blokkoknál kifizetődő, ahol a csökkenő 

fajtérfogathoz olyan nagy tömegáram párosul, hogy már kikerülünk a Witte-diagram erősen eső tartományából. 

A kazán hatásfokában kismértékű csökkenés következhet be a sugárzási veszteség növekedése miatt. Jelentősen 

megnő a csővezetéki veszteség, mert az eddigi 2 helyett 4 vezeték köti össze a kazánt és a turbinát, és abból 3 

gőzvezeték lesz. Ennek ellenére a csővezetéki hatásfok 99% közelében marad. 

Javul az önfogyasztást figyelembe vevő hatásfok is, mert – a kezdőnyomás növelése nélkül – ugyanakkora 

szivattyúzási munkához jóval nagyobb hasznos munka tartozik. 

Mindent összevetve nagyobb teljesítményű blokkoknál az újrahevítés nagyon kedvezően hat az erőmű 

hatásfokára, de természetesen a beruházási költséget jelentősen növeli. 

5.4. Újrahevítés atomerőművekben 

A hagyományos erőműben alkalmazottól alapvetően eltérő az újrahevítés célja és megoldása atomerőművekben. 

Nyomottvizes reaktorral épített atomerőművekben a gőzfejlesztő telített gőzt termel, amely az expanzió során 

nedves gőzzé válik. Ahhoz, hogy az expanzió végnedvesség-tartalma ne haladja meg azt a 12…14%-os határt, 
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amely felett a turbinalapátok igen gyorsan tönkremennek, vagy újrahevítést, vagy rendkívül alacsony 

frissgőznyomást kell alkalmazni (2.5.4.1. ábra, a hermetikus tér határának jelölése jelképes). 

 

2.5.4.1. ábra 

Sokat javít a helyzeten, ha valahol az expanzió során gőzszeparációt építünk be (2.5.4.2. ábra), amelynek során 

a gőzben addig keletkezett nedvességet leválasztjuk, és újra száraz telített gőzt kapunk. A szeparáció – bár a T-s 

diagramban úgy látszik – nem hőbevezetés, hanem csak egy szétválasztás, ezért a vízszintes vonal nem jelent 

alacsony hőmérsékletű hőbevezetést. 
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2.5.4.2. ábra 

További javítást lehet elérni a gőzszeparátor utáni túlhevítéssel (2.5.4.3. ábra). Mivel a hermetikus tér falán nem 

célszerű a feltétlenül szükségesnél több áttörést készíteni, a gőzt újrahevítés céljára nem tudjuk a hőforráshoz 

visszavezetni. A hermetikus téren kívüli legmagasabb hőmérsékletű közeg a frissgőz, így avval kell végezni az 

újrahevítést. Ez a hőcserélőnél nagyon nagy hőmérséklet-különbséget, így nagy entrópianövekedést okoz. 

Ennek hatására romlik a körfolyamat hatásfoka. 

 

2.5.4.3. ábra 

Javítható a megoldás, ha az újrahevítés 100 °C-ot is meghaladó felmelegítését két hőcserélőre bontjuk szét 

(2.5.4.4. ábra). Az alacsonyabb hőmérsékletű első fokozathoz a turbina megcsapolásából veszünk gőzt. Ennek 

hatására a hőcserélőknél csökken a hőmérséklet-különbség, így csökken az entrópianövekedés is, mérséklődik a 

körfolyamat hatásfokának romlása. Lényegében nyomottvizes reaktorral épített atomerőműveknél ezt a 

megoldást szokták alkalmazni. 
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2.5.4.4. ábra 

Az újrahevítő fokozatok számának további növelése már nem kifizetődő. 

5.5. A kondenzátumok elvezetése 

Az újrahevítés 2.5.4.4. ábra szerinti megoldásánál három helyen keletkezik telítettvíz-állapotú kondenzátum. 

Ezeket a vízáramokat valahol el kell helyezni a táprendszerben. A bekeverési pont megválasztásánál a 

következő szempontokat kell szem előtt tartani: 

• A keveredési pontnál kis hőmérséklet-különbség legyen, hogy a keveredés ne okozzon nagy 

entrópianövekedést. 

• A keveredési pontban alacsonyabb legyen a nyomás, mint a kondenzátum nyomása, hogy a kondenzátum 

magától folyjék oda, ne kelljen a telített vizet szivattyúzni. 

A legegyszerűbb bekeverési hely a tápvíz-előmelegítők gőztere, ahol a kondenzátum összekeveredik a hőcserélő 

fűtőgőzének kondenzátumával, és utána együtt lehet őket elvezetni. A fenti kritériumoknak leginkább megfelelő 

bekeverési megoldásokat a 2.5.5.1. ábrán jelöltük meg. 
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2.5.5.1. ábra 

6. Terhelésváltoztatás 

6.1. A blokkszabályozás megoldásai 

Egy erőművi blokk teljesítményének változtatására leggyakrabban a következő megoldásokat szokták használni: 

• Mennyiségi szabályozás: ebben az esetben a kazán által termelt gőz paraméterei állandóak (p1 = áll. és T1 = 

áll.). A gőzmennyiség szabályozását a változtatható átömlési keresztmetszetű szabályozó fokozat biztosítja. 

• Fojtásos szabályozás: ebben az esetben a kazán által termelt gőz paraméterei állandóak (p1 = áll. és T1 = áll.). 

A gőzmennyiség szabályozását a turbina előtti fojtószelep biztosítja. A fojtás következtében csökkenő 

nyomás a Stodola-összefüggés értelmében már csak csökkentett gőzáramot tud áthajtani a gőzturbinán. A 

gőzturbinába lépő gőz nyomása alacsonyabb, mint mennyiségi szabályozásnál, de az entalpiája azonos. Ezt 

mutatja a 2.6.1.1. ábra h1 = áll. vonala. Ennél a szabályozási módnál nincs szükség szabályozó fokozatra a 

turbinában. 

• Csúszóparaméteres szabályozás: ebben az esetben a kazán által termelt gőz nyomását csökkentjük olyan 

értékre, amely a gőzturbinában a megkívánt gőzáramot hajtja keresztül. Abban különbözik a fojtásos 

szabályozástól, hogy megőrzi a névleges terhelés T1 értékét, evvel magasabb gőzhőmérsékletet biztosít a 

körfolyamat számára. 
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2.6.1.1. ábra 

6.2. A blokkszabályozás hatása a körfolyamat és a turbina 
hatásfokára 

Mennyiségi szabályozásnál a körfolyamat hatásfoka alig változik a terhelés függvényében, egy kis csökkenést 

csak a tápvíz-előmelegítési véghőmérséklet csökkenése okoz. 

Fojtásos szabályozásnál a részterhelések felé haladva a körfolyamat hatásfoka erősen csökken, mert csökken a 

turbinába lépő gőz nyomása és hőmérséklete is. 

Csúszóparaméteres szabályozásnál a részterhelések felé haladva a körfolyamat hatásfoka csökken, mert csökken 

a turbinába lépő gőz nyomása, de kevésbé csökken, mint a fojtásos szabályozásnál, mert legalább a 

gőzhőmérséklet állandó marad. 

A szabályozási módok körfolyamat-hatásfokra gyakorolt hatását a 2.6.2.1. ábra mutatja. 

 

2.6.2.1. ábra 

A turbina belső hatásfokra gyakorolt hatásának értékeléséhez először nézzük meg a körkörös beömlésű és a 

parciális beömlésű (szabályozó) fokozatok hatásfokát a terhelés függvényében (2.6.2.2. ábra). A parciális 

beömlés és a nagyobb gőzsebességek miatt a szabályozó fokozat hatásfoka akkor is lényegesen rosszabb lenne, 

ha lehetne ideális, azaz végtelenül sok fúvókacsoportból és szelepből álló fokozatot készíteni. A valós 

szabályozó fokozatnál még rosszabb a helyezet, a szeleppontok közötti szakaszokon bekövetkező részleges 

fojtások miatt a belső hatásfok tovább romlik. Az ábrán egy szokásos megoldású négyszelepes szabályozó 

fokozat hatásfokgörbéjét tüntettük fel. 
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2.6.2.2. ábra 

A 2.6.2.3. ábra mutatja a szabályozó fokozatot tartalmazó, illetve anélkül épített, vagyis fojtásos vagy 

csúszóparaméteres szabályozásra alkalmas turbina belső hatásfokát a terhelés függvényében. Figyelemre méltó, 

hogy a görbék a részterhelések felé haladva még jobban távolodnak egymástól, mint az előző ábrán, mert a 

részterheléseken egyre nagyobb hőesés jut a rossz hatásfokú szabályozó fokozatra.

 

6.3. A terhelésváltozás hatása a mennyiségi hatásfokokra 

A kazán hatásfokának terhelésfüggését a 2.6.3.1. ábra mutatja. A kazánok optimális terhelési állapota általában a 

maximális terhelés 70…80%-ánál van. Ennél nagyobb vagy kisebb terhelésen a hatásfok romlik. A romlás 

mértéke a különböző kazánoknál igen eltérő lehet, általában széntüzelésű kazánoknál nagyobb, szénhidrogén-

tüzelésűeknél kisebb. 
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2.6.3.1. ábra 

A csővezetéki veszteség, a hőszigetelésen át a környezetbe távozó hő gyakorlatilag nem függ a terheléstől. Ezért 

a veszteség relatív értékét jelző veszteségtényező egy hiperbolikus függvény lesz. Az 1 – veszteségtényező 

pedig a hatásfok: 

 

Alakulását a terhelés függvényében a 2.6.3.2. ábra bal oldala mutatja. Nem rajzoltunk külön ábrát a mechanikai 

hatásfokra, mert az pontosan ugyanígy néz ki, ugyanis a mechanikai veszteségteljesítmény sem változik a 

hatásfok függvényében. 

A 2.6.3.2. ábra jobb oldala az önfogyasztási hatásfok terhelésfüggését mutatja. Jellegre az előzőhöz hasonló, de 

a részterhelések felé haladva mérsékeltebben romlik. Ennek oka, hogy az önfogyasztás nem független a 

terheléstől, részterhelések felé az önfogyasztás csökken, de nem olyan mértékben, mint a terhelés. 

 

2.6.3.2. ábra 

A villamos berendezéseket, a generátort és a transzformátort háromféle veszteség terheli: terheléstől független 

állandó, teljesítménnyel egyenesen (vasveszteség) és négyzetesen (rézveszteség) arányos veszteségek. A 

veszteségteljesítményeket, a veszteségtényezőket és a hatásfokot a 2.6.3.3. ábra mutatja a terhelés 

függvényében. 
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2.6.3.3. ábra 

Végül az előzőek eredőjeként meghatározható, az összes mennyiségi veszteséget figyelembe vevő hatásfokot a 

2.6.3.4. ábra mutatja a terhelés függvényében.  

6.4. A blokkhatásfok változása 

A blokk eredő hatásfokát a mennyiségi és a minőségi veszteségeket leíró hatásfokok eredőjeként lehet 

megszerkeszteni. Ebben döntő szerepe a minőségi veszteségek hatásfokainak van. A 2.6.4.1. ábra az erőmű 

hatásfokát mutatja a terhelés függvényében egy nagy (kb. 400…500 MW vagy nagyobb) teljesítményű blokk 

esetére. Látható, hogy a maximális terhelés közelében a szabályozó fokozat nélküli megoldások adnak jobb 

hatásfokot, míg alacsonyabb részterhelésen a szabályozó fokozattal ellátott blokk az előnyösebb. Ebből az 

következik, hogy a várhatóan maximális terhelésen vagy a közelében üzemelő alaperőművi turbináknál érdemes 

elhagyni a szabályozó fokozatot. 
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2.6.4.1. ábra 

Kisebb teljesítményű (pl. 200MW körüli) turbináknál a szabályozó fokozat helyére beépítendő körkörös 

beömlésű fokozat lapátjai a kisebb gőztömegáram és a nagy kezdőnyomás miatt nagyon rövidek lehetnek. Ez 

annyira megnövelheti a résveszteséget, hogy az ábrán a szabályozó fokozat nélküli megoldások névleges 

terhelésnél mutatkozó előnye elolvadhat. 

A két szabályozó fokozat nélküli megoldás csak alacsony részterheléseknél mutat előnyt a csúszóparaméteres 

megoldás javára. Mivel a szabályozó fokozat elhagyásának csak alaperőművi turbináknál van létjogosultsága, ez 

az előny nem jelentős. Evvel áll szemben a csúszóparaméteres blokk nehezebb szabályozhatósága, lomhább 

viselkedése. Emiatt – ha szabályozó fokozat nélküli megoldást választanak – inkább a fojtásos szabályozást 

preferálják. 
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B. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

alaperőmű: magas kihasználási óraszámmal üzemelő erőmű 

állandó költségek: azok a költségek, amelyek értéke független az erőmű üzemmenetétől 

belső alrendszer: a villamosenergia-termelés olyan alrendszere, amely nem rendelkezik jelentős energiaáram-

kapcsolattal a környezet felé 

beruházási költség: az üzembe helyezést megelőzően a létesítéshez kapcsolódó költség 

csapadékhűtő: a hőcserélőben lecsapódott kondenzátum lehűtését szolgáló hőátadó felület 

csapolt gőz: a turbinából az expanzió közben kivett gőz-részáram 

csúcserőmű: alacsony kihasználási óraszámmal üzemelő erőmű, csak a legmagasabb fogyasztói igények esetén 

üzemel 

csúszóparaméteres szabályozás: a blokk teljesítményének változtatása a gőzkazánban termelt gőz nyomásának 

változtatásával 

egységköltség: 1 kWh villamos energia előállítási költsége 

felmelegedési arány: a hőcserélőből kilépő és oda belépő tápvíz hőmérsékleteinek aránya (K/K) 

fojtásos szabályozás: a blokk teljesítményének változtatása a turbina előtt elhelyezett fojtószeleppel 

fokozatbeosztás: a tápvíz-előmelegítő sor teljes felmelegítésének elosztása az előmelegítő fokozatok között 

frissgőz: a kazánból a turbinabelépéshez áramló gőz 

gáztalanító: a tápvízben oldott gázok kiűzését szolgáló keverő előmelegítő 

gőzhűtő: jelentős túlhevítési hővel rendelkező csapolt gőz lehűtésére szolgáló hőcserélő 

gőzszeparátor: a nedves gőz folyadék- és gőzfázisának szétválasztására szolgáló berendezés 

hőközlési alrendszer: a kémiai vagy magenergiát hővé alakító alrendszer 

kezdőjellemzők: a frissgőz nyomása és hőmérséklete 

külső alrendszer: a villamosenergia-termelés olyan alrendszere, amely jelentős energiaáram-kapcsolattal 

rendelkezik a környezet felé 

mennyiségi szabályozás: szabályozó fokozattal ellátott gőzturbina teljesítményszabályozása 

mennyiségi veszteség: olyan veszteség, amikor hőmennyiség vagy más energiafajta vész el (környezetbe 

távozik) 

minőségi veszteség: olyan veszteség, amelynek során hőmennyiség nem vész el, csak a hő alacsonyabb értékűvé 

válik 

önfogyasztás: a villamosenergia-termelők által saját célokra elfogyasztott villamos energia 

szeleppont: a szabályozó fokozat olyan üzemállapota, amikor minden fúvókacsoport szelepe vagy teljesen 

nyitott, vagy teljesen zárt állapotban van 

táptartály: a vízveszteség és a pótvízbetáplálás időbeli eltéréseinek kompenzálását szolgáló tárolótartály 

túlterhelés: a névleges teljesítménynél nagyobb terhelésű üzemállapot, amelynek tartós fenntartása nem 

gazdaságos 
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turbinaalrendszer: a hő mechanikai munkává alakítását végzi 

újrahevítés: egy újabb hőközlés a már részlegesen expandált gőzzel 

változó költségek: azok a költségek, amelyek nagysága egy adott időszak alatt attól függ, hogy az erőmű mennyi 

villamos energiát termel (függ az üzemmenettől) 

villamos alrendszer: mechanikai munkából állít elő villamos energiát 

Witte-diagram: a gőzturbina átlagos gőztérfogatárama és a belső hatásfoka közötti empirikus kapcsolatot 

megjelenítő diagram 
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3. fejezet - A gőzkörfolyamatú 
erőművek segédrendszerei 

1. Tápszivattyú 

1.1. A tápszivattyú elhelyezése a táprendszerben 

A 2.4. lecke foglalkozott a tápvíz-előmelegítő rendszer felépítésével. Ott láthattuk, hogy a tápvíz-előmelegítést 

általában felületi előmelegítőkkel oldják meg. Legtöbbször mindössze egy keverő előmelegítőt alkalmaznak a 

rendszerben, amely a táptartályra építve egyúttal a gáztalanítás feladatát is ellátja (2.4.5. téma). Továbbá azt is 

láttuk, hogy 

• minden keverő előmelegítő után egy szivattyúnak kell következnie, 

• a gáztalanítás legkedvezőbb nyomása a 1,5…6 bar nyomástartomány. 

Ebből következik, hogy azt a nyomásnövelést, amit az elméleti körfolyamatban a hőelvezetés és a hőbevezetés 

között kell elhelyezni, két lépésben kell megvalósítani: 

• az első szivattyúzásnak közvetlenül a kondenzáció után kell elhelyezkednie (kondenzátumszivattyú), 

• a második szivattyúzás pedig a táptartályt követi (tápszivattyú). 

Az első szivattyú nyomóoldalán akkora nyomásra van szükség, hogy a tápvíz a kisnyomású előmelegítők és 

összekötő csővezetékek áramlási ellenállását, valamint a szintkülönbséget legyőzve a táptartályba juttassa a 

tápvizet. Itt lényeges tétel a szintkülönbség, mert a tápszivattyú-kavitáció elkerülése érdekében a táptartályt 

néhányszor 10m magasságban kell elhelyezni (lásd következő téma). 

A táptartályt követő tápszivattyúnak kell akkora nyomást előállítania, amely biztosítja az áramlási ellenállások 

legyőzése után is a turbina belépésénél szükséges frissgőznyomást. A legyőzendő áramlási ellenállások: 

• nagynyomású előmelegítők és összekötő csővezetékek áramlási ellenállása 

• a tápházból a kazánhoz vezető tápvízvezeték áramlási ellenállása 

• a kazán tápszelepének áramlási ellenállása (ott a kazánszabályozás érdekében mindig kell egy kis fojtásnak 

lennie) 

• a kazán hőátadó felületeinek víz-gőz oldali áramlási ellenállása 

• gőzvezeték áramlási ellenállása 

Ez – közelítésként – annyit jelent, hogy a tápszivattyú nyomóoldali nyomása 30…40%-kal magasabb, mint a 

megkívánt frissgőznyomás. 

1.2. A kavitáció elkerülése 

Mind a kondenzátumszivattyú, mind a tápszivattyú telített vizet szállít, ezért a szivattyúk lapátjain kavitáció 

léphet fel, ami a lapátozás gyors tönkremenetelét okozhatja. Különösen a tápszivattyú esetén fenyeget ez a 

veszély. 

A kavitáció elkerülhető, ha minden pontban nagyobb a nyomás a közeg hőmérsékletéhez tartozó telítési 

nyomásnál, így nem léphet fel elgőzölgés (p > ps(t)). 

A tápszivattyú táptartály alatti elhelyezkedését a 3.1.2.1. ábra mutatja. 
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3.1.2.1. ábra 

Stacioner esetben a táptartályban levő víz hőmérséklete állandó (t = állandó), ezért joggal feltételezhető, hogy 

ugyanilyen hőmérsékletű a víz a csőben és a szivattyúban is, azon belül a kavitációra kritikus pontban, a 

járókerék belépő éle után is. Ebben a pontban a nyomás a következő tételekből határozható meg: 

• kiindulunk a táptartályban levő telítési nyomásból (ps), 

• ehhez adódik a hozzáfolyási magasságból származó többletnyomás (H.ρ.g), 

• ebből levonandó a gyorsítási nyomásesés a csőbe belépésnél (ρ.w2/2), 

• továbbá a csővezeték és a szerelvények áramlási ellenállása (Δpv), 

• és végül a szivattyú belsejében bekövetkező gyorsulásból adódó nyomásesés (Δpsz). 

Ez utóbbi arányos a fordulatszám 4/3-ik hatványával: 

 

Ahhoz, hogy ne lépjen fel kavitáció, a következő egyenlőtlenségnek kell teljesülnie: 

 

Vagyis a hozzáfolyási magasság megkívánt értéke: 

 

Az összefüggésekben w a víz áramlási sebessége a táptartály és a szivattyú közötti vezetékben, l a cső hossza, d 

az átmérője, ξ pedig a szerelvények és idomok ellenállás-tényezőit jelöli. 

Ennek alapján a kavitáció elkerülése szempontjából előnyös: 

• a kis vízsebesség, 

• nagy hozzáfolyási magasság, 

• sima cső, 
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• kevés idom, szerelvény, 

• a szivattyú kis fordulatszáma. 

Instacioner (terhelésváltozásos) üzemállapotban a táptartály hőmérséklete is változik. A kavitációra veszélyes 

pontban levő víz 

 

idővel korábban indult a táptartályból, és emiatt hőmérséklete 

 

értékkel különbözik a táptartály pillanatnyi hőmérsékletétől, ahol  a táptartály hőmérséklet-változási 

sebessége. A kavitációveszély akkor nő, ha a víz melegebb, mint az aktuális tartálynyomáshoz tartozó telítési 

hőmérséklet, vagyis a  differenciálhányados negatív. Ez a blokkteljesítmény csökkenésekor áll elő. Az ennek 

kompenzálására szükséges nyomástartalék: 

 

Vagyis a megnövekedett kavitációveszély kompenzálására ennek megfelelő többlet hozzáfolyási magasságot 

kell biztosítani, és célszerű a terheléscsökkenési sebesség korlátozása. Az instacioner üzemállapotban a 

kavitáció elkerülése szempontjából előnyös a minél rövidebb csőhossz (ez azonos szempont, mint stacioner 

állapotban) és a minél nagyobb vízsebesség. Ez utóbbi ellentmond a stacioner állapot követelményének, ezért a 

vízsebesség megválasztása gondos mérlegelést kíván. 

1.3. A tápszivattyú szabályozása 

A tápszivattyúnak képesnek kell lennie arra, hogy a maximális gőztermelés + vízveszteség összegénél is 

valamivel nagyobb vízáramot szállítson, mert ez biztosítja a kazánszabályozás beavatkozási lehetőségét. Ez azt 

jelenti, hogy a beavatkozás nélkül elérhető maximális vízszállítást (3.1.3.1. ábra) szinte soha nem használjuk ki. 

 

3.1.3.1. ábra 

A vízszállításnak az ábrán jelölt értékre csökkentésére több lehetőség is van: 
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• Fojtásos szabályozásnál (a 3.1.3.2. ábra bal oldala) a terhelőrendszer jelleggörbéjét változtatjuk egy 

rendszerbe beépített szabályozószeleppel. 

• A fordulatszám-változtatás (a 3.1.3.2. ábra jobb oldala) a szivattyú jelleggörbéjét változtatja meg. 

• Az előperdület-szabályozás a fordulatszám-változtatáshoz hasonló módon változtatja a jelleggörbét és a 

munkapontot. 

• A visszakeringetéses szabályozás (3.1.3.3. ábra) a szivattyúzott víz egy részét visszajuttatja a kiinduló oldalra. 

 

3.1.3.2. ábra 

 

3.1.3.3. ábra 

A 3.1.3.2. ábrán bejelöltük azt a nyomástöbbletet, amennyivel nagyobb nyomáskülönbséget kell fojtásos 

szabályozásnál a tápszivattyúnak előállítania, mint fordulatszám-változtatásos szabályozásnál. Ez közelítően 

evvel arányos többletteljesítmény-igényt is jelent. 

A fordulatszám-változtatásos szabályozás problémája a hajtás módja. Villanymotoros hajtás elvben szóba 

jöhetne frekvenciaváltóval, ezt azonban az energetikai jellemzői miatt nem használják. Lényegében egy önálló 

gőzturbinával (segédturbinával) egybeépített szivattyú jelenthet erre megoldást. 

Az előperdület-szabályozás egy jó elvi lehetőség, sok közegszállításnál alkalmazzák, de tápszivattyúnál nem 

használható. Ennek az az oka, hogy az előállítandó nagy nyomáskülönbség miatt sokfokozatú (6-12 

járókerékből álló) szivattyúkat kell használni, és előperdületet csak az első fokozat előtt lehet változtatni. 

A legnagyobb energiavesztességgel működő megoldás a visszakeringetéses szabályozás. Ezt a lehetőséget csak 

azért szokták beépíteni, mert nagyon alacsony szállított vízmennyiségnél evvel lehet elkerülni a kavitációt, de ez 

csak valamilyen más szabályozási móddal kombinálva használható. 
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A különböző szabályozási módok eltérő munkapontokhoz vezetnek, ennek megfelelően a szivattyú 

teljesítményigénye is eltérő lesz. A szivattyú relatív belső teljesítményigényét a blokkterhelés függvényében a 

3.1.3.4. ábra mutatja be.  

1.4. Villanymotoros hajtás 

Villanymotoros szivattyúhajtásnál a szivattyú belső teljesítménye és a hozzá szükséges tüzelőanyag-

hőteljesítmény arányát (a hajtási hatásfokot) a következő összefüggés írja le: 

 

Ez a 2.1.4. témában szereplő 8 tényezős szorzattól annyiban tér el, hogy itt a háziüzemi transzformátor 

hatásfokát kell figyelembe venni, és a végén megjelenik a tápszivattyút hajtó motor hatásfoka, ami magában 

foglalja a csapágyazás súrlódási veszteségeit is. 

Az utolsó 3 hatásfok (generátor, transzformátor, motor) a turbina-tengelykapcsolótól a szivattyú 

tengelykapcsolójáig terjedő, mechanikai munkából mechanikai munkába villamos áttételen keresztüli átvitel 

veszteségeit veszi figyelembe. Ez általában 0,93…0,95 szokott lenni, vagyis az átvitel vesztesége 5…7%. 

A tápvízellátás biztonsága érdekében tartalék szivattyúkapacitásra van szükség. Ezt általában úgy oldják meg, 

hogy 3 tápszivattyút építenek be, egyenként akkora szállítóképességgel, amennyi a maximális tápvízigény 50%-

ának felel meg. 

1.5. Tápturbinás hajtás 

A fordulatszám-változtatás legegyszerűbben egy hálózati frekvenciától és minden egyéb kötöttségtől mentes 

gőzturbinás hajtással valósítható meg. A közös tengelyre épített gőzturbina és szivattyú az igényeknek 

megfelelő fordulatszámmal járhat, és ezzel gazdaságosabb részterhelések valósíthatók meg. 

Először nézzük a névleges üzemállapotra a szivattyú belső teljesítménye és a hozzá szükséges tüzelőanyag-

hőteljesítmény arányát a villanymotoros hajtásnál alkalmazott gondolatmenettel: 

 

Elmaradtak a villamos áttétel veszteségeit figyelembe vevő hatásfokok, és a főturbina belső és mechanikai 

hatásfoka helyett a tápturbina hasonló jellemzőit kell figyelembe venni. A kazán, a csővezetéki és a 

körfolyamat-hatásfokok nem viselnek megkülönböztető jelzéseket, tehát biztosítani kell azonosságukat. 

A kazánhatásfok esetén ez nem jelent nehézséget, a gőztermelésnek ugyanabban a kazánban kell történnie. A 

csővezetéki hatásfoknak nincs nagy jelentősége, hiszen csak néhány ezrelék veszteséggel kell számolni, és ha a 

körfolyamat azonossága (vagy legalább közel azonossága) teljesül, akkor a csővezetékek jelentős része is közös 

lesz. Azt, hogy miként lehet egy viszonylag kis teljesítményű turbinánál biztosítani az újrahevítéssel és 

bonyolult tápvíz-előmelegítéssel elérhető magas hatásfokot, azt a következő pontban mutatjuk be. 
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Most vizsgáljuk a turbina hatásfokait. A mechanikai hatásfok kis turbináknál általában rosszabb, de ez 

legfeljebb csak néhány tized százaléknyi hatásfokveszteséget okozhat. A belső hatásfoknál – a méret miatt – 

nagyobb hátrányba kerül a tápturbina. A tápturbinás hajtáslánc hatásfok szempontjából akkor lesz egyenértékű a 

villamos hajtással, ha a tápturbina hatásfoka éppen annyival alacsonyabb a főturbina hatásfokánál, mint 

amennyit a villamos áttétel elhagyásával megtakarítunk, azaz 5…7% hatásfokcsökkenés megengedhető. Ekkor 

lesz névleges üzemállapotban a két megoldás azonos hatásfokú. Ebben az esetben névleges terhelésen azonos 

lesz a kétféle hajtás primerenergia-felhasználásra visszaszámolt energiaigénye. Ekkor is megmarad azonban a 

tápturbinás hajtás előnye a részterheléseken, mert a szivattyú belső teljesítményigénye a változtatható 

fordulatszámnak köszönhetően kedvezőbben alakul. Ezt mutatja a 3.1.5.1. ábra bal oldala. Az ábra jobb oldalán 

az ettől eltérő eseteket mutatjuk be. A piros vonal olyan esetet jelez, amikor a tápturbina hatásfokhátránya 

kisebb, mint a villamos áttétel elmaradásából adódó előny és már névleges terhelésen is megtakarítást 

eredményez a tápturbinás hajtás. A kék vonal esetén a hatásfokhátrány nagyobb, de azt láthatjuk, hogy a 

névleges terhelésen mutatkozó kis hátrány mellett részterheléseken így is jelentős előny mutatható ki. Ebből 

következik, hogy a tápturbinás hajtásnak akkor van értelme, ha két turbinahatásfok különbsége csekély és/vagy 

a blokk várhatóan sokat fog részterhelésen üzemelni. 

 

3.1.5.1. ábra 

A jobb belső hatásfok elérése érdekében kis gőzturbinánál célszerű magasabb fordulatszámot alkalmazni, 

esetenként akár a szinkronfordulat (Európában 3000 fordulat/perc) többszörösét is. Ez – az Euler-egyenlet 

értelmében – előnyös a szivattyú egy fokozatában elérhető nyomásnövekedés szempontjából is, így a 

tápszivattyú fokozatszáma lényegesen csökkenthető. Ugyanakkor a magas fordulatszám előnytelen a kavitáció 

szempontjából. A nagyobb kavitációveszély elkerülésére jóval nagyobb hozzáfolyási magasságra vagy 

előtétszivattyúra van szükség. Inkább az utóbbit szokták alkalmazni. Az előtétszivattyús megoldást – a 

Dunamenti Erőmű 215 MW-os blokkjának számaival – a 3.1.5.2. ábra mutatja. 
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3.1.5.2. ábra 

Ebben az esetben a kisfordulatú előtétszivattyú az összes teljesítmény kb. 3%-ával a nyomásnövelésnek is kb. 

ekkora hányadát veszi át a fő tápszivattyútól. Ekkora teljesítmény átvitele egy lassító fogaskerékpáron semmi 

különleges problémát nem okoz. Evvel a megoldással az előtétszivattyúnál mérsékelt hozzáfolyási magasság 

mellett is könnyen elkerülhető a kavitáció az alacsony fordulatszám miatt, a nagy fordulatszámú főszivattyúnál 

pedig már olyan nagy a nyomás, mintha a hozzáfolyási magasságot 60m-rel megemeltük volna. 

Tápturbinás hajtásnál nem lehet a villamos hajtásnál alkalmazott 3 × 50%-os megosztást alkalmazni (csak egy 

tápturbinát akarunk beépíteni), hanem az elterjedt megoldásnál egy 100%-os turbinahajtású tápszivattyút és egy 

villamos hajtású tartalék szivattyút építenek be. A tartalék szivattyú lehet kisebb szállítóteljesítményű, pl. 80%-

os. Annak üzeme esetén a blokk teljesítménye is korlátozott lesz, de a tápturbinás hajtás meghibásodása, kiesése 

sokkal kisebb valószínűségű, mint a villamos hajtásé. 

1.6. A tápturbina kapcsolása 

Az előző témában láttuk, hogy milyen jelentősége van 

• a tápturbina belső hatásfokának, illetve 

• az azonos körfolyamat-hatásfoknak. 

Elfogadható belső hatásfokot csak úgy lehet elérni, hogy a segédturbinának legalább 4-5 MW teljesítményűnek 

kell lennie, annál kisebb gőzturbinák hatásfoka nagyon kicsi. Ez azt jelenti, hogy kb. 200 MW-os vagy nagyobb 

teljesítményű blokkoknál lehetséges a tápturbina beépítése. 

El kell kerülni, hogy a nagyon rövid lapátok miatt nagy résveszteség lépjen fel a turbinánál, ehhez viszonylag 

nagy gőztömegáram és alacsony gőzparaméterek kellenek. Ez első ránézésre ellentmond az azonos körfolyamat 

követelményének, de a tápturbina megfelelő integrálásával az ellentmondás feloldható. 

A leggyakoribb megoldás az, hogy a főturbina egy közepes nyomású megcsapolásából (5-10 barról) táplálják a 

tápturbinát, és kondenzációs turbinaként építik meg. Ekkor a tápturbina gőzkörfolyamatának kezdőparaméterei, 

újrahevítése közös a fő gőzkörfolyamattal, és kondenzátorának csapadéka a főkondenzátor csapadékával 

összekeverve ugyanabba a tápvízrendszerbe kerül. Ennek a megoldásnak további előnye, hogy a gőz számára 

egy többlet kilépő keresztmetszetet biztosítva csökkenti a főturbinából kilépő gőz térfogatáramát és így kilépési 

veszteségét. 

Léteznek más kapcsolások is, de azokat ritkán alkalmazzák. Lehetséges ellennyomású hőszolgáltató turbinaként 

megépíteni a tápturbinát. Ehhez stabil (pl. ipari) hőigény kell, és a tápturbina belépő nyomását is valamivel 

magasabbra kell választani. 

Lehetséges a tápturbina kilépő és esetleg csapolt gőzét egy vagy több tápvíz-előmelegítő fokozat fűtőgőzeként 

felhasználni. 

2. Hűtőrendszerek 

2.1. Közvetlen léghűtés 

A közvetlen léghűtéses kondenzátorok hűtőközege a levegő, melyet ventilátorral áramoltatunk a bordázott 

hűtőfelület mentén. Egy ilyen berendezés kialakítását mutatja a 3.2.1.1. ábra. A közvetlen léghűtés egyetlen 

előnyös tulajdonsága, hogy nem igényel hűtővizet. Emellett számos hátrányos tulajdonsággal rendelkezik. 

Mivel tökéletes – szivárgásmentes – csőcsatlakozás nincs, óhatatlanul jelentős mennyiségű levegő szivárog be a 

kondenzációs térbe, mely lerontja a gőzoldali hőátadási tényezőt. Tekintve, hogy a hűtőközeg gáznemű, a 

hőátviteli tényező értéke messze elmarad a vízhűtéses kondenzátorok értékétől. További komoly üzemviteli 

problémát jelent, hogy a meglehetősen nagy térfogatáramú kondenzálandó gőzmennyiséget milyen úton 

juttassák el a kondenzátorba. Kis átmérőjű csővezeték nagy áramlási sebességet, így nagy áramlási ellenállást 

eredményez, a nagy csőátmérő pedig a beruházási költségeket emeli meg. Mindezen hátrányos tulajdonságok 

következtében a közvetlen légkondenzátorok csekély jelentőséggel rendelkeznek, és komolyabb térhódításukra a 

jövőben sem lehet számítani. 
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3.2.1.1. ábra 

2.2. Folyók vízhozamtartóssága 

Annak megítéléséhez, hogy egy folyó mekkora erőmű számára tud elegendő hűtővizet szolgáltatni, nézzük meg 

egy folyó vízhozam-tartóssági görbéjét (3.2.2.1. ábra). Az ábrán jelölt legfontosabb értékek: 

• LNQ: legnagyobb víz, az eddig észlelt legnagyobb vízhozam 

• KNQ: közepes nagy víz, az évi maximumok átlaga 

• KÖQ: közepes víz, sokévi átlagos vízhozam 

• KKQ: közepes kisvíz, az évi minimumok átlaga 

• LKQ: legkisebb víz, az eddig észlelt legkisebb vízhozam 

(A vízgazdálkodásban hagyományosan Q-val jelölik a m3/s-ban mért vízhozamot.) 
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3.2.2.1. ábra 

Durva, közelítő szabály, hogy vízi műtárgy (duzzasztás) nélkül a vízhozamnak kb. harmadát lehet egy folyóból 

kivenni. Méretezési vízhozamnak a folyó közepes kis vízhozamát (KKQ) szokás tekinteni. Ha a hűtővízigény 

ennek harmadát nem haladja meg, akkor duzzasztás nélküli frissvízhűtést lehet alkalmazni. 

Ennél nagyobb vízigény (kisebb vízhozam) esetén megoldás lehet a duzzasztás (a KKQ 70…90%-áig növelhető 

a vízkivétel), kisegítő visszahűtés (hűtőtorony) létesítése, ami csak kis vízhozam esetén működik, vagy kis 

vízhozam esetén a vízkivétel és az erőművi termelés korlátozása, ami változó hiányként terheli az erőművet. 

2.3. Frissvízhűtés 

Frissvízhűtésnél valamely élővízből (folyóvíz, tenger, tó) kivett hűtővíz csak egyszer halad keresztül a 

hűtőrendszeren, utána visszaeresztik az élővízbe. Ilyenkor mindig felületi kondenzátort alkalmaznak 

hőelvonásra, hogy az igen jó minőségű körfolyamati közeg (gáztalanított és sótalanított víz) ne érintkezhessen a 

csak szűréssel kezelt, magas oldott gáz- és sótartalmú hűtővízzel. 

Kondenzációs gőzerőművek hűtővízigénye igen magas. 1MW hasznos villamos teljesítményre hagyományos 

erőművek esetén 1,2…1,4MW, atomerőmű esetén kb. 2MW elvonandó hőteljesítmény jut. Ehhez a szokásos 

8…10 °C hűtővíz-felmelegedés feltételezésével 30…50kg/s (110…180t/h) hűtővízáramra van szükség. Ez 

például azt jelenti, hogy egy paksi blokk hűtővízigénye megközelíti a Sajó vagy a Rába közepes vízhozamát. 

Frissvízhűtés esetén általában igen nagy a hűtővízszivattyúk teljesítményfelvétele, mert az erőművet 

biztonsággal az árvízszint feletti magasságú rendezett terepen kell elhelyezni. A szivattyúzási munka egy része 

visszanyerhető, ha a felmelegedett hűtővíz visszavezetésénél rekuperációs vízturbinát alkalmaznak. Egy ilyen 

kapcsolást mutat a 3.2.3.1. ábra. 

 

3.2.3.1. ábra 

Folyóvíz- és frissvízhűtés esetén a hűtési célra kivehető mennyiség korlátozott. Amennyiben nem alkalmazunk 

duzzasztást, a kivehető mennyiség a vízhozam kb. 30…35%-a. A korlátozásra azért van szükség, hogy a 

visszaengedett felmelegedett hűtővíz termikus szennyezéssel ne bontsa meg a folyó élővilágának egyensúlyát, 

ne zavarja a hajózást, ne jöjjön létre visszaáramlás, és megfelelő módon el tudjon keveredni a folyó főáramával. 

A visszaáramlás megakadályozására a vízkivételt és a folyó folyásiránya szerint lejjebb fekvő visszavezetést 

egymástól kellő távolságra kell elhelyezni (3.2.3.2. ábra). 
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3.2.3.2. ábra 

Duzzasztással (3.2.3.3. ábra) elérhető, hogy a folyóból kivehető vízáram elérje a mértékadó KKQ vízhozamnak 

akár 70…80%-át is. Ez azonban csak akkor engedhető meg, ha a duzzasztás alatt nincs a vízfelmelegedésre 

érzékeny ökoszisztéma, mert ilyenkor az általánosan alkalmazott felmelegedési korlát (elkeveredés után max. 3 

°C folyófelmelegedés) nem tartható be. 

 

3.2.3.3. ábra 

Duzzasztógát és felette kialakított tározó alkalmazásával a kivehető mennyiség tovább növelhető. Ha 

feltételezhető – és ez többnyire így van –, hogy a kis vízhozamú időszak az év egy összefüggő időszaka, akkor a 
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3.2.3.4. ábra szerinti módon kell a duzzasztás feletti tározó minimális és maximális vízszintje közötti aktív 

térfogatát meghatározni.  

2.4. Hűtőtavas hűtés 

Ha a rendelkezésre álló vízforrás vízhozama nem ér el olyan értéket, ami frissvízhűtéshez elegendő lenne, akkor 

visszahűtéses rendszert kell alkalmazni. Ennek lényege, hogy az egyszer már felhasznált hűtővizet nem 

engedjük el, hanem valamilyen módon visszahűtve a hőelvonáshoz szükséges hőmérsékletre, újra felhasználjuk. 

A visszahűtő berendezések egyik – kevésbé elterjedt – típusa a hűtőtó. Annak érdekében, hogy a frissvízhűtéssel 

közel azonos jellemzőjű hűtővíz álljon rendelkezésre, kézenfekvő megoldás a kondenzációs hőnek a 

környezetbe való elvezetését biztosító hűtőtó létesítése. Hűtőtó létesítése pusztán erőművi hűtővízellátás céljára 

nem minden esetben gazdaságos, ezért érdemes arra törekedni, hogy e nagyméretű tavakat más célokra 

(mezőgazdasági öntözési rendszerek, halgazdaságok) is hasznosítsák. 

A hűtőtavat általában kis vízhozamú folyóra, patakra telepítik, amely nem fedezi a teljes hűtővízszükségletet, 

csupán a tó veszteségeit. Ilyenkor a vízfolyás völgyét alakítják ki tóvá, a folyó átfolyik a tavon, és a hűtővíznek 

kivett rész visszakeringetését oldják meg. 

A hűtőtó a hőt a levegővel érintkező felületén – konvekció és párolgás útján – adja át. A hűtőtavak méretezése, 

hűtőképességének meghatározása meglehetősen összetett feladat, mivel számtalan olyan tényezőt kell 

figyelembe venni, melyek értékét csak – meglehetősen pontatlanul – becsülni lehet. A tóba kerülő hűtővíz a 

hőjét két folyamat során adja le. Az egyik a víz és a levegő között végbemenő hőtranszport. Természetesen ez 

csak akkor vezet hűtéshez, ha a tó vize melegebb, mint a felette áramló levegő. A másik – domináns – 

transzportfolyamat a párolgás, amikor a víz egy részének elpárologtatása hőt von el a tó teljes víztömegéből. 

Magyarországi viszonyok között a párolgás adja a hőelvonás 60…75%-át. 

A hűtőtó hűtőképességét az adott összes felület mellett az áramlási viszonyok javításával, illetve kiegészítő 

hűtőberendezés, ún. szóróhűtő alkalmazásával lehet fokozni. Annak érdekében, hogy a hűtésben minél nagyobb 

vízfelület vegyen részt és ezzel a víz körülfordulási ideje is megnövekedjék, a tavon belüli áramlást 

terelőgátakkal irányítják. A 3.2.4.1. ábra két részlete hűtőtó terelőgátjainak lehetséges elrendezéseit szemlélteti. 
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3.2.4.1. ábra 

A tapasztalati irányelvek szerint a hűtőtó aktív (hűtésben részt vevő) felületét úgy kell kialakítani, hogy 1MW 

erőművi teljesítőképességre kb. 0,01km2 (1ha) hűtőfelület essen. A nagy teljesítőképességű erőművekhez tartozó 

hűtőtavak felülete általában 10…30km2. Ahűtőtó felületnagyságának pontos meghatározása mindig 

gazdaságossági számítás alapján végzendő el. Az eredmény a fenti irányszámtól akár jelentős mértékben is 

eltérhet. 

A hűtőtavas hűtővízrendszer elvi felépítése hasonló a frissvízhűtésű rendszerekéhez, de bizonyos elemek 

elmaradhatnak. A folyamat és a kapcsolási vázlat tehát egyszerűbb. A folyamat szempontjából legfontosabb 

különbség, hogy a tóból kivett hűtővíz gyakorlatilag hordalékmentes, így külön ülepítő beépítése nem 

szükséges. A tóban uralkodó kis áramlási sebességek miatt a hordalék már magában a tóban kiülepedik. Ezt 

esetenként kotrással el kell távolítani. 

Hűtőtónál különös gondot kell fordítani a megfelelő vízutánpótlásra, elkerülendő a sókoncentráció túlzott 

mértékű megnövekedését, ezáltal a tó élővilágának kipusztulását. 

A hűtőtó vízmennyiségének és a víz sókoncentrációjának változását a 3.2.4.2. ábra szerinti vázlat alapján 

vizsgáljuk. A tóban lévő vízmennyiség időbeli változása a 

 

instacionárius mérlegegyenlettel írható le. Hosszabb időszakra alkalmazva a tömegmérleget feltételezhetjük, 

hogy a hűtőtóban lévő vízmennyiség az időben állandó, stacionárius mérlegegyenleteket írhatunk fel. Az első 

mérlegegyenlet a víz tömegmérlege: 

 

ahol mbe a bejövő vízfolyás vízhozama, mcs a hűtőtóba hulló csapadék, mle a vízleeresztés mennyisége, mp az 

elpárolgó vízmennyiség, sz a talajba elszivárgó vízmennyiség, Δme pedig az erőművi vízkivételi többlet, 

amennyivel a kivett vízmennyiség meghaladja a visszaeresztettet. 



 A gőzkörfolyamatú erőművek 

segédrendszerei 
 

 118  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A sótartalomra vonatkozó mérlegegyenlet felírásakor azt kell figyelembe venni, hogy sem a csapadékvíz, sem a 

párolgással távozó vízmennyiség nem tartalmaz sókat. Ennek megfelelően a tó sómérlegét az 

 

egyenlet írja le, ha feltételezzük, hogy a sókoncentráció a tóban homogén eloszlású. A két tömegmérlegből 

kifejezhető a természetes vízfolyásból származó vízmennyiség: 

 

Ha ebben a kifejezésben a tó megengedett sókoncentrációját helyettesítjük be, megkapjuk a koncentrációkorlát 

betartásához szükséges minimális vízhozamot: 

 

Ezt az ellenőrzést elvben minden sófajtára el kell végezni, gyakorlatilag elegendő csak a kritikus sóra. A kritikus 

só az lesz, amelynek a koncentrációja a beérkező vízfolyásban a legjobban megközelíti a megengedett értéket. 

Az összes elpárolgó vízmennyiség két folyamatból származik: a hőátvitel miatti és a természetes párolgásból. A 

hőátvitel miatti párolgás az elvezetendő kondenzációs hőből számítható, a természetes párolgás pedig 

Magyarországon – a lokális viszonyok függvényében – 2000 és 3000 mm/év között lehet. A két párolgás 

összegzésénél azonban figyelembe kell venni, hogy a természetes párolgás természeti körülmények között 

meghatározott érték, a hűtőtó feletti levegő páratartalma pedig ennél nagyobb, így ez az érték valamelyest 

csökkenhet. 

2.5. Hűtőtornyos hűtés 

A nedves hűtőtornyos hűtés lényegében nagyon hasonlít a hűtőtavas hűtéshez, a lényegi eltérés, hogy a hőátadó 

felületet nem a hűtőtó felszíne, hanem a hűtőtoronyba bevezetett, lefolyó víz cseppjeinek vagy vízfilmjének 

felülete alkotja (3.2.5.1. ábra). 



 A gőzkörfolyamatú erőművek 

segédrendszerei 
 

 119  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

3.2.5.1. ábra 

A hűtőtóval szemben előnye, hogy kisebb a területigénye és elmarad a talajba való elszivárgás, hátránya, hogy a 

hűtőtornyot meg kell építeni, és elmaradnak a járulékos (turisztikai, horgászati stb.) előnyök. 

A nedves hűtőtornyok a hűtőlevegő áramlásának módja alapján lehetnek 

• mesterséges szellőztetésű vagy ventilátoros hűtőtornyok (3.2.5.2. ábra), 

• természetes szellőzésű hűtőtornyok (3.2.5.3. ábra). 

 

3.2.5.2. ábra 
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3.2.5.3. ábra 

A természetes szellőzésű (természetes huzatú) hűtőtornyok nem igényelnek a működéshez energiát, viszont a 

megfelelő huzat eléréséhez igen magas (leggyakrabban 50…150m-es) tornyok építése szükséges. 

Alakjuk lehet forgási hiperboloid, csonkagúla vagy henger. Leggyakoribb a monolitikus építésű 

vasbetonszerkezet, hiperboloid alakkal. A hiperboloid forma előnye a héjszerkezetből adódó nagyobb szilárdság 

és ebből következően kisebb anyagfelhasználás (az azonos nagyságú hengeres torony anyagának kb. fele); 

ellenállóbb a szélnyomással szemben, a szél hatása nem befolyásolja túlzott mértékben a hűtőhatást, 

egyenletesebb a huzat elosztása. 

Azokon az erőművi telephelyeken, ahol nem biztosítható megfelelő vízmennyiség nedves hűtőtornyos hűtésre 

sem, olyan kondenzációs berendezést kell üzembe állítani, amely a hűtésre – közvetlen vagy közvetett módon – 

levegőt használ. A közvetlen légkondenzátorok korábban említett hátrányos tulajdonságaik miatt nem tudtak 

teret hódítani. A közvetett léghűtéses rendszerekben a kondenzátor hűtőközege továbbra is víz, viszont ennek 

visszahűtése zárt rendszerben, vízveszteségektől mentesen, levegővel történik. Ilyen rendszer a Magyarországon 

kifejlesztett Heller–Forgó-féle közvetett légkondenzációs hűtőrendszer, melynek elvi kapcsolását a 3.2.5.4. ábra 

mutatja. A rendszer kapcsolása és a keverőkondenzátor alkalmazása Heller László, míg a hűtővíz visszahűtését 

végző apróbordás hőcserélő megalkotása Forgó László nevéhez fűződik. 
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3.2.5.4. ábra 

A nedves hűtőtornyos rendszerekkel összehasonlítva a következő jellegzetességet figyelhetjük meg: az eddig 

vizsgált hűtési rendszerekben kivétel nélkül felületi kondenzátorokat alkalmaztak, míg ennél a rendszernél 

keverőkondenzátort. Ennek magyarázata a következő: a Heller–Forgó-rendszerben a hűtővíz zárt körben kering, 

vízveszteség gyakorlatilag – eltekintve a szivárgásoktól – nem lép fel. Ez a tény lehetővé teszi, hogy a hűtővíz is 

tápvízminőségű legyen. Szintén a keverőkondenzátor alkalmazása mellett szól az is, hogy amíg nedves 

hűtőtornyoknál a hűtővíz hőmérséklete jóval alacsonyabb lehet a hűtőlevegő (száraz) hőmérsékleténél, addig 

ebben az esetben a hűtővíz felületi hűtése miatt annak – a hűtőtoronyból – kilépő hőmérséklete mindenképpen 

magasabb lesz, mint a levegő (száraz) hőmérséklete. Annak érdekében, hogy a kondenzátoron belül újabb 

hőfoklépcső lépjen be a hőelvonási folyamatba, célszerűen keverőkondenzátort alkalmazunk, ahol ilyen 

hőfokrés – elméletileg – nincs. 

Az egész hűtővízrendszer nyomásviszonyait megszabja az a tény, hogy a levegőbeszívás elkerülése végett a 

hűtőelemek legmagasabb pontjában is túlnyomást kell tartani. A hűtővíz és a kondenzátor közötti 

nyomáskülönbséget célszerű egy rekuperációs vízturbinán keresztül hasznosítani. A turbina rendszerint a 

szivattyúval és a szivattyút hajtó motorral közös tengelyen helyezkedik el. 

A hűtőtorony – éppúgy, mint a nedves hűtőtoronynál – lehet természetes és mesterséges szellőzésű. Ennél a 

rendszernél a természetes szellőzés lényegesen gazdaságosabb, így ez a gyakoribb megoldás. 

A nedves hűtőtornyos hűtési rendszerekkel összehasonlítva a Heller–Forgó-féle hűtőrendszer előnyeit a 

következőkben foglalhatjuk össze: 

• A hűtővíz teljesen zárt rendszerben kering, vízvesztesége – gyakorlatilag – nincs. Külön előny, hogy a 

hűtővíz nyomása az atmoszferikusnál nagyobb, így a tömörtelenségek, szivárgások könnyen felismerhetők. 

Az igen kis vízfogyasztás miatt az erőmű telephelyének megválasztása függetleníthető a vízbeszerzési 

lehetőségektől. Ez különösen bányára telepített, alacsony fűtőértékű szénnel üzemelő (pl. hazánkban a Mátrai 

Erőmű), valamint száraz, sivatagos vidékre telepített erőműveknél jelent előnyt. 

• Elmaradnak a hűtővízbeszerzés és -előkészítés berendezései és költségei. 

• A keverőkondenzátor lényegesen egyszerűbb és kisebb, mint az azonos gőzmennyiségre épült felületi 

kondenzátor, így beruházási költsége is lényegesen alacsonyabb. A tápvízminőségű hűtővíz közvetlenül 

érintkezik a kondenzálódó gőzzel, így elmarad a hőátadó felület elpiszkolódása és a tisztítás igénye. 
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• A légkondenzátorból száraz levegő lép ki, így párafelhő-képződés és annak hátrányai (pl. télen az utak 

felfagyása) nem jelentkeznek. 

• A hűtőrendszer minden berendezése és folyamata automatizálható. 

Természetesen az előnyök mellett hátrányos tulajdonságai is vannak e rendszernek, mégpedig a következők: 

• A beépített hűtőfelület nagyságának ésszerű értékei mellett az elérhető kondenzátornyomás magasabb, mint 

más hűtőrendszereknél, ezért a körfolyamat hatásfoka – egyébként azonos paraméterek mellett – alacsonyabb. 

• Az apróbordás alumínium hőcserélők beruházási költsége igen nagy. Ez a tény a hűtőfelület növelésének, így 

a kondenzátornyomás csökkentésének gazdaságossági szempontból hamar korlátot szab. 

• A fagyás okozta károk elkerülése különleges berendezések beépítését igényli. 

• A hűtőtorony hűtőképessége a szél hatására nagyobb mértékben változik, mint a nedves hűtőtoronyé. 

2.6. Kondenzátortisztítás 

A hűtővíz felmelegedése következtében a csövek belső felületén lerakódnak keménységokozó sók (oldhatósága 

alapján elsősorban a CaCO3), iszap és algák, ezért az elvárt hőátvitel biztosítása érdekében a csőtéri felületet 

tisztítani kell. Ezt régebben a blokk állásideje alatt szakaszosan végezték, de gyorsabb lerakódás esetén nem 

lehetett kivárni a karbantartási ciklusokat, és külön leállásokat kellett beiktatni kondenzátortisztítás céljára. 

Lehetséges egyes kondenzátorrészek tisztítása is, ilyenkor nem kell leállni a blokkal, csökkentett terheléssel a 

kondenzátortisztítás idején is üzemelhet részkondenzátorral. 

Korszerűbb megoldás a folyamatos tisztítóberendezés, amelynek a legelterjedtebb típusa a Taprogge-rendszer 

(3.2.6.1. ábra). A kondenzátor-hűtővízben folyamatosan jelen vannak a felületeket dörzsölő, a lerakódásokat 

lekaparó dörzsgolyók. Egy készletben többféle keménységű és felületű golyókat alkalmaznak, az arányokat a 

helyi elpiszkolódási viszonyokhoz lehet illeszteni. 

Evvel el lehet kerülni a kondenzátortisztítás miatti leállásokat, csökkentett terheléseket, és folyamatosan 

tisztított csövek esetén a hőátvitel is kedvezőbb, vagyis alacsonyabb átlagos kondenzátornyomással lehet 

üzemelni. 
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3.2.6.1. ábra 

3. A gőzturbina segédrendszerei 

3.1. Tömszelence- és zárógőz-rendszerek 

A tömszelencék feladata a turbinák tengelyátvezetéseinél a környezetbe elszivárgó gázmennyiség, illetve a 

környezetinél kisebb nyomású helyeken a levegőbetörés minimalizálása. Egy többfokozatú tömszelence vázlata 

látható a 3.3.1.1. ábrán. A tömszelencén minden körülmények között közegáramnak kell áthaladnia, mert 

közegáram nélkül nem alakul ki a szükséges nyomásesés. Azonos geometriai méretek esetén tömszelence-

fokozatonként azonos nyomásviszony jön létre. Az áthaladó gőzáram arányos a szabad keresztmetszettel és a 

fokozatonkénti nyomásviszonnyal. Logaritmikus nyomásskála esetén a fokozatonkénti nyomásviszony 

azonossága azt jelenti, hogy a nyomáslefolyás ábrája egyenes lesz, vagyis az áthaladó gőzáram arányos a 

nyomáslefolyási görbe meredekségével. 
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3.3.1.1. ábra 

A 3.3.1.2. ábra azt mutatja be, hogyan változik egy ilyen nyomáslefolyási görbe meredeksége a tömszelence 

utolsó (környezethez legközelebbi) fokozatánál elhelyezett megcsapolás hatására. A vonal meredeksége a 

nagyobb nyomású tértől a megcsapolásig terjedő szakaszon valamivel megnőtt, vagyis a szökő gőzáram is egy 

kicsit nagyobb lett. A csapolástól a környezetig terjedő szakaszon viszont lényeges meredekségcsökkenés, azaz 

gőzáramcsökkenés következett be. A különbözetet a megcsapolás viszi el. Ennek hatására nagymértékben 

csökken a szabadba távozó gőz mennyisége. 

 

3.3.1.2. ábra 

Egy 3 házas, újrahevítéses gőzturbina tömszelencerendszerét mutatja a 3.3.1.3. ábra. A legnagyobb nyomású, a 

frissgőz belépésénél levő tömszelencén 3 megcsapolást is láthatunk az a.) ábrarészen. Az első megcsapolás – a 

nagynyomású gőzoldalhoz közel – még elegendően nagy nyomású gőzt vezet el ahhoz, hogy az az újrahevítőbe 

vezethető legyen, így mérsékelve a fojtás okozta veszteséget. A második megcsapolás gőzét – hasonló 

megfontolásból – a közép- és kisnyomású ház közötti tömlővezetékbe lehet vezetni. Végül a harmadik – utolsó 

– megcsapolásnál az a fontos, hogy a nyomás atmoszferikus nyomás fölött legyen, de ne sokkal, azért, hogy a 

megszökő gőz minél kevesebb legyen. 
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3.3.1.3. ábra 

A nyomásirányban következő helyen, az újrahevítés előtti és utáni b.) tömszelence is hasonló, de elmarad a 

legnagyobb nyomású megcsapolás. A c.) ábrarész a középnyomású tömszelencénél már csak egy, kb. 1,2…1,5 

bar nyomású megcsapolást mutat. 

Ettől eltérő célja van a d.) ábrarészen látható legkisebb nyomású tömszelencének. Itt a cél a levegőbetörés 

megakadályozása az atmoszferikusnál kisebb nyomású gőztérbe. Ezt egy atmoszferikusnál valamivel nagyobb 

nyomású zárógőz bevezetésével lehet megoldani. Ilyenkor a tömszelence légkör felőli oldalán megfordul a 

nyomáslefolyás-vonal dőlése, és levegőbetörés helyett egy kis pipagőz fogja elhagyni a tömszelencét. 

Mivel a zárógőznél ugyanúgy az 1,2…1,5 bar nyomás a legmegfelelőbb, mint a nagyobb nyomású tömszelencék 

legkisebb nyomású megcsapolásánál, kézenfekvő a két rendszer összekapcsolása. A nagyobb nyomású 

tömszelencék táplálják e rendszert, a kisnyomásúak pedig fogyasztják ebből a gőzt. A mennyiségi egyensúly és 

az optimális nyomás fenntartása érdekében gőzhozzávezetést építenek ki egy legalább 2 bar nyomású 

turbinamegcsapolásból és egy gőzelvezetési lehetőséget egy atmoszferikusnál alacsonyabb nyomású helyre. Ez 

utóbbi hely általában a kondenzátor. 

3.2. A turbinák olajrendszerei 

A gőzturbinák olajrendszere biztosítja a csapágyak kenését és hűtését, a turbina szabályozószelepeinek 

működtetését és a védelmi berendezések működése esetén a gép leállítását. 

Az olajrendszer 3 fő rendszerre bontható: 

• csapágyolaj-rendszer 

• szabályzó olajrendszer 

• biztonsági olajrendszer 

A csapágyolaj-rendszer nyomásigénye 2…3 bar (1…2 bar túlnyomás), a biztonsági és a szabályzó olajrendszeré 

10…30 bar. 
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A csapágyolaj-rendszer feladata a tám- és hordcsapágyak kenése és hűtése, illetve egyéb feladatok ellátása, mint 

például a tengelyemelő rendszer olajjal történő ellátása, fogaskerekek kenése, a hidrogénhűtésű generátoroknál a 

tengelyzár olajellátása. 

Az olajszivattyúk az olajtartályból szívják az olajat, majd szűrőkön és olajhűtőkön keresztül juttatják el a 

csapágyakhoz. A fő olajszivattyú általában fogaskerék-szivattyú, ritkábban centrifugálszivattyú, legtöbb esetben 

közvetlenül mechanikus átvitellel a turbina tengelyéről hajtják. A segéd-olajszivattyú aszinkronmotor által 

hajtott szivattyú, melynek feladata a turbina indításakor és leállásakor az olajrendszer megfelelő 

olajnyomásának biztosítása, illetve a fő olajszivattyú meghibásodása esetén a rendszer olajellátásának 

biztosítása. 

A tengelyemelő olajrendszerének feladata a turbina indításakor a csapágyolaj-rendszerből vett olaj segítségével 

a turbina csapágyainál a fém-fém érintkezés megszüntetése. A szükséges nagy nyomás és kis mennyiség 

eléréséhez többhengeres dugattyús szivattyút használnak, amely a csapágyolajból 100–300 bar nyomást állít elő. 

A tengelyemelő szivattyú akkor indítható, ha a csapágyolaj rendszer nyomása már megfelelő, illetve 

automatikusan indul, ha a turbina kiesik vagy a fordulatszáma egy meghatározott érték alá csökken. 

A vész-olajszivattyú feladata a turbina biztonságos leállításához szükséges csapágyolaj biztosítása a két előbbi 

szivattyú üzemképtelensége esetén. A szivattyú üzembiztonsága érdekében egyenáramú hajtással látják el. 

Az olaj hűtésére használt hűtővíz lehet nyersvíz, szűrt víz vagy csapágyhűtővíz. Az olajhűtőben általában a 

hűtővíz a rézcsövekben, a hűtendő olaj a köpenytérben áramlik. A lehűtött olaj hőmérsékletét 40…50 °C-ra kell 

beállítani. Az olaj hőmérséklete a csapágyakban kb. 30 °C-kal nő meg. 

A biztonsági olajrendszer a turbinát védi, ha valamelyik technológiai érték a meghatározott védelmi értéket eléri 

vagy meghaladja. A biztonsági olajrendszer a fő gőzszelepet zárja le, megakadályozva a gőz további bejutását a 

turbinába. 

A szabályozó olajrendszer feladata hidraulikus szabályozású turbináknál a szabályozási feladatokhoz szükséges 

jeltovábbítás. A szabályozó olajrendszert rendszerint elválasztják a csapágyolaj-rendszertől. 

3.3. Kondenzátor-légszivattyúk 

A turbina tömörtelenségein keresztül betörő levegőt a kondenzátorból a légszivattyúkkal távolítják el. A 

légelszívás különböző típusú berendezésekkel történhet. Legelterjedtebben gőzsugár-légszivattyúkat, ritkábban 

vízsugár-légszivattyúkat alkalmaznak. 

A vízsugár-légszivattyú előnye egyszerűsége, gazdaságossága és az a tulajdonsága, hogy az elszívott keverékből 

a gőzt kondenzálja. Hátránya, hogy ha a hűtővízszivattyú emelőmagassága 12m-nél kisebb, akkor külön 

üzemvízszivattyút (nyomásfokozó szivattyút) igényel (3.3.3.1. ábra(a)); egyébként a hűtővíz-nyomóvezetékről 

táplálható (3.3.3.1. ábra(b)). 

 

3.3.3.1. ábra 
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A gőzsugár-légszivattyúk szerkezete valamivel bonyolultabb, mint a vízsugár-légszivattyúké. Egyrészt azért, 

mert gazdaságos működtetésükhöz legalább két fokozatra van szükség, másrészt az üzemgőz csapadékának és 

kondenzációs hőjének visszanyerésére felületi hőcserélőt (ún. üzemgőz-kondenzátort) kell alkalmazni. A 

gőzsugár-légszivattyúkat a 3.3.3.2.ábra szerint szokták a csapadékrendszerbe kapcsolni. Működtetésére 

10…20bar nyomású gőz szükséges, ez a turbina valamelyik megcsapolásából vehető el. Az itt felhasznált 

gőzmennyiség a frissgőz mennyiségének 0,5…0,8%-a. A gőz lekondenzálását végző hőcserélőt a 

tápvízrendszerbe építik be, evvel részlegesen tehermentesítik az első tápvíz-előmelegítő fokozatot tápláló 

megcsapolást. 

 

3.3.3.2. ábra 

A működtetés alapvető feltétele, hogy az elszívandó gőz-levegő keveréket a kondenzátorban lehűtsük, míg a 

vízsugár-légszivattyúnál erre nincs szükség. Ennek érdekében a kondenzátoron belül egy ún. hidegpontot kell 

létrehozni, ahol az össznyomás azonos a kondenzátor egyéb helyein uralkodó nyomással, de az alacsonyabb 

hőmérséklet miatt a gőz parciális nyomása kisebb, így légcsapdaként működik. Ez biztosítja, hogy az elszívott 

vízgőz-levegő keverékben minél nagyobb legyen a levegő részaránya. 

Az állandó üzemű légszivattyúk mellett ún. indító légszivattyút is alkalmaznak. Ez a berendezés a blokk 

indításakor létesít vákuumot a kondenzátorban és a turbinában. Rövid idő alatt nagy levegőmennyiséget kell 

elszívnia, de csak rövid ideig üzemel. Az indító légszivattyú egyszerű konstrukciójú, kondenzációs hőcserélő 

nélküli, és közvetlenül az atmoszférába szállít. 

4. A kazánok segédrendszerei 

4.1. Tüzelőanyag-ellátás 

Az erőművi technológiák kiemelt fontosságú része az erőmű tüzelőanyag-ellátása. Rendkívül nagy 

anyagmennyiség fogadására, mozgatására, tárolására kell felkészülni. Az évi tüzelőanyag-fogyasztást az erőmű 

teljesítményéből (PKE) a kihasználási óraszám (τBT), az évi átlagos hatásfok ( ) és a tüzelőanyag fűtőértéke (Hü) 

segítségével számolhatjuk: 

 

A jellemző tüzelőanyag-mennyiségek egy 500MW-os erőműre: 

• lignittüzelés: 4…6 millió t/év 

• feketeszén-tüzelés: 1…1,5 millió t/év 

• pakuratüzelés: 400…800 ezer t/év 
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• földgáztüzelés 0,4…1 milliárd m3/év 

Ezek az értékek természetesen a kihasználtság függvényében eltérőek is lehetnek. Érdemes ezt összevetni egy 

ugyanekkora atomerőmű 15…20t/év üzemanyagigényével (ez a szállítókonténerek miatt néhányszor nagyobb 

szállítási igényt jelent). 

Széntüzelésű erőmű  tüzelőanyag-ellátó rendszere a következő részekből épül fel: 

• külső szállítási útvonal a bánya és az erőmű között 

• szénfogadó berendezések az erőmű területén 

• széntárolás 

• szénelőkészítő berendezések (keverő- és törőmű) a tüzelőberendezés (szénőrlő malom és kazán) előtt 

• belső szállítási útvonal az előkészítő és a tüzelőberendezés között 

• segédberendezések (mennyiségmérők, mintavételezők stb.) 

A külső szállítási útvonal a bánya és az erőmű egymáshoz képesti elhelyezkedésétől függően igen eltérő lehet. 

Bányavidékre épített erőműnél – amikor több környező bányából, sok esetben közlekedési utakat keresztezve 

kell a szenet szállítani – legelterjedtebben a sodronykötélpályán haladó csillékkel történő szállítást alkalmazzák. 

A csillék lehetnek azonosak a bányában használt csillével, csak a kerekekkel szerelt gördülő vázról leemelik 

azokat. Ez a szállítási mód néhány kilométerig használható. 

Nagy koncentrált kitermelésnél, pl. külszíni fejtésnél hasonló távolságokra szállítószalagokat lehet használni. 

Nagyobb távolság esetén vasúti, ritkábban közúti szállítás jöhet szóba. Ekkor nagy teljesítményű fogadó-ürítő 

berendezésről kell gondoskodni a zavartalan kitárolás érdekében. 

Sok száz vagy ezer km távolság esetén gazdaságosabb a vízi szállítás. Ehhez tengerparti vagy hajózható folyó 

melletti telephely szükséges. 

Vízlepergető tulajdonságú feketeszeneknél hidraulikus szállítást is szoktak alkalmazni. Evvel néhányszor tíz, 

esetleg pár száz km távolság is áthidalható. Ebben az esetben a szenet a feladás helyén finomra őrlik, majd 1:1 

arányban vízzel zagyot képeznek, és ezt szállítják a csővezetékben. Az érkezés helyén a zagyot először ülepítik, 

majd a besűrűsödött iszapot füstgáz segítségével szárítják, végül a száraz szénport vezetik az erőmű 

tüzelőanyag-előkészítő rendszerébe. 

Az erőműbe érkező szenet megfelelő módon tárolni kell, erre a célra a különféle széntárolók (hombárok) 

szolgálnak. A tárolóknak kell kiegyenlíteniük a beérkezés és a fogyasztás közötti időbeli eltéréseket, és 

biztonsági készletet kell tartani a tüzelőanyag-beszállítás esetleges üzemzavara, közlekedési problémák vagy 

karbantartás miatti leállás esetére. 

A tárolóban lerakott szén minősége a tárolási idő függvényében romlik (az illó rész eltávozása, lassú oxidációs 

folyamatok). Egyes szénfajták (fiatal barnaszenek) öngyulladásra is hajlamosak, ezért gondoskodni kell a szén 

tartósításáról. Ezt elvben két módon tehetjük meg: megakadályozzuk, hogy a szén oxigénnel kerüljön 

érintkezésbe, vagy éppen ellenkezőleg, intenzív légáramlást biztosítva elvezetjük a lassú oxidációs folyamatok 

során keletkező hőt. Az oxigéntől való elzárás hatásos módszere a szén vízzel való elárasztása, ezt azonban 

ritkán alkalmazzák. Száraz eljárások során a viszonylag vékony rétegekben (0,5…0,75m) lerakott szenet 

folyamatos hengerléssel tömörítik, hogy a szemcsék közül kiszorítsák a levegőt, valamint megakadályozzák 

friss levegő bejutását. Az így létrejövő szénrakást garmadának nevezik. A tapasztalat azt mutatja, hogy az 

öngyulladás a garmada szélén jön létre, ezért célszerű minél nagyobb garmadákat rakni, és azokban 

folyamatosan ellenőrizni a hőmérsékletet. Ugyancsak ügyelni kell arra, hogy különböző szénfajták ne 

keveredjenek, mert ez növeli az öngyulladásra való hajlamot. Egyes esetekben, ha a tömörítés nem jelent 

elegendő védelmet az oxigén beszivárgása ellen, a garmadát aszfalt- vagy agyagréteggel vonják be. 

A bányákból beszállított szén nem mindig alkalmas a közvetlen felhasználásra, ezért azt bizonyos mértékben elő 

kell készíteni. Az előkészítés egyrészt a szemcseméret homogenizálását, másrészt a nedvességtartalom 

csökkentését jelenti. A bányákból az erőműbe kerülő szén, amennyiben azt a bányában méret szerint nem 
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osztályozzák, igen változó szemcsenagyságú lehet (a porszéntől kezdve a 300…400mm nagyságú darabokig). A 

nagyobb darabok zavart okozhatnak az erőmű szénszállító berendezéseiben, ezért szükséges, hogy ezeket a 

darabokat kisebb részekre aprítsák. Ennek megfelelően az erőművet törőművel kell ellátni. 

A frissen kitermelt szén nedvességtartalma a szén korától, származási helyétől és egyéb körülményektől 

függően igen tág határok között változhat. Így például amíg a feketeszenek nedvességtartalma 5…8% között 

mozog, addig a lignitek nedvességtartalma elérheti a 40…50%-ot is. A szénportüzelésű kazánok szénőrlő 

berendezéseiben a szén mindig veszít valamennyit a nedvességtartalmából, de esetenként célszerű külön 

szénszárító berendezést létesíteni. A szénszárítás történhet gőz- és füstgázfűtésű berendezésekben. A szárított 

szenet, annak öngyulladásra való fokozott hajlama miatt, rövid időn belül el kell tüzelni. A szénszárító 

berendezések meglehetősen költségesek, ezért alkalmazásukra csak különösen indokolt esetben kerülhet sor. 

Előfordul olyan eset, amikor az erőmű egymástól lényeges eltérő fűtőértékű tüzelőanyagot használ fel. Annak 

érdekében, hogy a kazánban a fűtőérték-ingadozás ne okozzon tüzelési problémákat, a különböző szeneket 

egymással keverni kell. Ez a keverés történhet úgy, hogy a különféle szénfajtákat külön-külön hombárokba 

töltik, majd ezekből egy közös keverő-szállítószalagra adagolják a szenet. 

Az olajtüzelésű erőművek általában lepárlási maradékot (nehézolajat) tüzelnek. A beszállítási útvonal 

olajfinomító közelébe telepített erőmű esetén lehet közvetlen csővezetéki kapcsolat is. Ilyenkor általában 

kísérőfűtéssel ellátott csővezetéket használnak a bedermedés elkerülésére. 

A leggyakoribb beszállítási mód a vasúti tartálykocsiban szállítás. Az erőművekben általában felhasznált nehéz 

fűtőolaj kb. 70...100 °C-on lesz olyan mértékben cseppfolyós, hogy gazdaságosan szivattyúzható, ezért mind a 

szállítótartályokat, mind pedig az olajfogadó állomás elemeit (csővezeték, tárolótartály stb.) megfelelő fűtéssel 

kell ellátni (3.4.1.1. ábra). 

 

3.4.1.1. ábra 

A nehéz fűtőolajakat rendszerint álló hengeres, 1000…10000m3 névleges tároló-térfogatú tartályokban tárolják. 

A tárolótartályokat hőszigeteléssel kell ellátni, valamint folyamatos fűtéssel gondoskodni kell arról, hogy az olaj 

mindvégig szivattyúzható állapotban maradjon. A tárolt fűtőolaj hőmérséklete dermedési és lobbanási 

hőmérséklet között lehet, biztonsági okokból lobbanáspontig soha nem melegítik fel, valamint 0,5%-nál 

nagyobb víztartalom esetén a felhabzás veszélye miatt a tárolási hőmérsékletet nem emelhetik 95 °C fölé. 
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A gáztüzelésű erőművek tüzelőanyag-ellátó rendszerének kiépítése meglehetősen egyszerű, általában egy 

gázfogadó-nyomáscsökkentő állomás kiépítését jelenti, melyet mérő- és biztonsági berendezésekkel látnak el. A 

csatlakozás a nagynyomású gázhálózatra történik, ahol is tárolásról általában a gázszolgáltató gondoskodik. 

A gáztüzelésű erőművi berendezéseket (kazánok, gázturbinák) általában ellátják az olajtüzelés lehetőségével is. 

A biztonsági tüzelőanyag-készletet ilyenkor – a gázszállítások kiesése esetére – tüzelőolaj formájában tárolják. 

Célszerűen könnyű tüzelőolajat kell választani, ez ugyan drágább, mint a nehéz fűtőolaj, de a használatára ritkán 

kerül sor. Ugyanakkor a hőntartás energiaigénye – könnyű tüzelőolajnál alkalmazható alacsonyabb hőmérséklet 

következtében – lényegesen kisebb lehet. 

4.2. Salak- és pernyeeltávolítás 

Széntüzelésnél a tüzelőanyag hamutartalma részben a füstgázzal távozó pernyét, részben a tűztér alján kihulló 

pernyét alkotja. A salak számára a kazán tűzterének alján gyűjtőteret alakítanak ki, ahová a salak lehullik. Jó 

kiégésű tüzelőanyag esetén a salakot hűtött falú salaktölcsérben gyűjtik össze, ahonnan szakaszos üzemű 

vízsugárral kimosatják. Rosszabb kiégésű tüzelőanyag (pl. lignit) esetén a tűztér alján a még magas éghető 

tartalmú salak egy utóégető rostélyra hullik, ahol folytatódik az éghető részek kiégése. Ezt követően a salakot 

vízzáron keresztül távolítják el a kazán aljából. 

A salak eltávolítása a kazánházból szállítószalagon vagy zagy (salak-víz keverék) formájában történik. A 

régebbi, hígzagyos rendszereknél kb. 1:10 arányú salak-víz keveréket készítettek, és ezt a vízszerűen szállítható 

zagyot csővezetéken keresztül szállították ki az erőmű közelében levő zagytérre. Az újabb, víztakarékos 

sűrűzagyos rendszereknél kb. 1:1 arányú keveréket használnak. Ehhez speciálisan tervezett és épített 

zagyszivattyúkat és zagyvezetékeket használnak. Ennél a rendszernél fokozott figyelmet igényel a helyes 

tervezés és üzemeltetés, annak érdekében, hogy a kiülepedéseket, eldugulásokat és a túlzott kopásokat el 

lehessen kerülni. 

A szálló pernye zömét a pernyeleválasztóban eltávolítják a füstgázból. A leválasztott pernyét hidraulikus vagy 

pneumatikus szállítással szintén a zagytérre juttatják. A hidraulikus szállítás, a salakszállításhoz hasonlóan, 

vízzel keverve történik, a pneumatikus szállítás lehet nagy sebességű fúvatás, de energiatakarékosabb megoldás 

a fluidizációs szállítás. 

A 3.4.2.1. ábra a visontai Mátrai Erőmű salak-pernye rendszerének felépítését mutatja be. A salakeltávolítás 

sűrűzagyos formában, a pernyeszállítás fluidizációs csatornákban és fluidizációs pernyeemelőkön keresztül 

történik. A pernye egy részét az építőanyag-ipar adalékként használja fel, elszállítása vasúton történik. 
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3.4.2.1. ábra 

4.3. Füstgáz- és levegőventilátorok 

A kazánventilátorok szerepe a kazán égési levegőjének bejuttatása a tűztérbe és esetenként a füstgáz szállítása a 

tűztértől a kéményen keresztül a légkörbe. 

A hagyományos elrendezésnél egy levegőventilátor (nyomó ventilátor) és egy füstgázventilátor (szívó 

ventilátor) található. A két ventilátor üzemét úgy kell összehangolni, hogy együttesen legyőzzék a levegő-

füstgáz huzam – általában 200…400 vízoszlop-milliméternyi – áramlási ellenállását, és közben a tűztérben 

néhány vízoszlop-milliméternyivel alacsonyabb legyen a nyomás a környezetinél (3.4.3.1. ábra). Ennek a 

depressziós tűzterű megoldásnak az az értelme, hogy a tűztér esetleges tömörtelenségein és a figyelőnyílásokon 

keresztül ne forró gázok áramoljanak a környezet felé, hanem inkább egy kis levegőbetörés legyen a kazánba. A 

forró füstgázok kiáramlása energiaveszteséget, a falazat károsodását és balesetveszélyt okozhatna. 
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3.4.3.1. ábra 

Ennek a megoldásnak nagy hátránya, hogy a füstgázventilátor sokkal mostohább körülmények között dolgozik, 

mint a levegőventilátor. A magasabb hőmérséklet miatt gyorsabb az elhasználódása, és a teljesítményfelvétele 

sokkal nagyobb, mint egy ugyanakkora nyomáskülönbséget legyőző levegőventilátoré. Ugyanis nemcsak a 

szállítandó tömegáram nagyobb (a levegőhöz adott tüzelőanyag miatt), hanem a magasabb hőmérséklet miatt a 

fajtérfogat és a ventilátor teljesítményfelvétele is a szállított térfogatáramtól függ. 

Ugyanazt a nyomáskülönbséget levegőoldalon mintegy 2/3-nyi teljesítménnyel meg lehet oldani, és ez az erőmű 

önfogyasztásában nem elhanyagolható csökkenést eredményez. Ennek megoldását látjuk a 3.4.3.2. ábrán. A 

nyomott tűzterű kazánnál a teljes áramlási ellenállást a levegőventilátor győzi le, ehhez azonban a tűztérben 

akkora túlnyomásnak (100…200 v.o.mm) kell uralkodnia, amely elegendő a hátralevő huzamrész áramlási 

ellenállásának legyőzésére. Annak ellenére, hogy túlnyomás van a tűztérben, el kell kerülni a forró füstgáz 

kifújását, és ehhez gáztömör tűzteret kell készíteni. Ezt membránfalas kazánszerkezettel (egymáshoz hegesztett 

csövekkel) és fedett figyelőnyílásokkal lehet elérni. A kazán valamivel drágább lesz, de az önfogyasztás 

csökkenése miatt megéri. 
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3.4.3.2. ábra 

A ventilátor típusának kiválasztásánál az egyik leglényegesebb szempont a szabályozhatóság megoldása. A 

legáltalánosabban használt perdületszabályozás axiális ventilátoroknál egyszerűbben kivitelezhető és szélesebb 

terheléstartományban alkalmazható. A másik szempont a hatásfok. Az axiális ventilátoroknál kb. 85%-os 

hatásfok érhető el. A hátrahajló lapátozású radiális ventilátorok hatásfoka csak 1-2%-kal lehet jobb, de kevésbé 

széles tartományban szabályozhatóak. Az előrehajló lapátozású radiális ventilátorok – bár méretük kisebb lehet 

– mindkét szempontból hátrányban vannak. 

Fontos a ventilátorok biztonságos méretezése, nehogy egy erőművi blokknál a ventilátor alulméretezettsége 

okozzon teljesítménykorlátozást. A méretezés alapja a kazán tüzeléstechnikai számítása, amelyből 

meghatározható a szükséges tüzelőanyag-tömegáram ( ), az elméleti fajlagos levegőszükséglet (Lo) és az 

elméleti fajlagos füstgázmennyiség (Vo). A hőmérsékletek figyelembevételével: 

 

A levegőbelépésnél szükséges λbe légfelesleg-tényezőt a tökéletes égés igénye alapján lehet meghatározni. 

Általában ennél nagyobb a füstgázkilépésnél értelmezett λki légfelesleg-tényező a falslevegő-betörés miatt. 

Különösen depressziós tűzterű kazánnál lehet nagy az eltérés. 

A biztonságos méretezés megköveteli, hogy minden változót a valószínűsíthetően legrosszabb értékével 

vegyünk figyelembe. A nagy bizonytalanságot hordozó tényezők a következők: 

• tüzelőanyag-összetétel (fűtőérték, tüzelési jellemzők) 

• levegő- és füstgázhőmérsékletek 

• a kazán elpiszkolódása, hatásfokromlása 

• falslevegő-betörés 

• a ventilátor gyártási tűrése 
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A bizonytalanságok miatt elég jelentős túlméretezésre van szükség. Széntüzelés esetén minimum 10%, 

szénhidrogén-tüzelés esetén minimum 5% tartalékkal kell számolni a szállítandó mennyiségben. A levegő-

füstgázhuzam áramlási ellenállása pedig a gázáram négyzetével arányos, a méretezésnél ezt is figyelembe kell 

venni. 

A túlméretezés szükségességéből adódik, hogy a ventilátoroknak szinte soha nem kell a lehetséges maximális 

közegáramot szállítaniuk. Emiatt nagyon fontos a szabályozásuk megoldása. A tápszivattyútól eltérően itt a 

jelleggörbék igen meredeken metszik egymást, ezért a különböző szabályozási módok energiaigénye lényegesen 

nagyobb eltérést mutat. 

A tápszivattyú esetén kedvezőnek mutatkozó gőzturbinás fordulatszám-változtatás a ventilátoroknál nem jöhet 

szóba, mert a teljesítményigény egy nagyságrenddel kisebb. A fojtásos szabályozás nagyon nagy 

energiaveszteséggel jár, viszont a ventilátornál – különösen axiális ventilátornál – előnyösen alkalmazható az 

előperdület-szabályozás. A kedvező u1/u2 viszony viszonylag széles jelleggörbe-tartomány kialakítását teszi 

lehetővé (3.4.3.3. ábra). 

 

3.4.3.3. ábra 

A legtöbb esetben azonban ez a szabályozási tartomány sem elegendően széles, de tovább növelhető 

fordulatszámváltással. Ez lehet pólusszámváltás vagy csillag-delta átkapcsolás. 

Ha ez a szélesebb tartomány sem elegendő, akkor egészen alacsony részterheléseken már csak a fojtásos 

beavatkozás következhet, de az ilyen alacsony részterhelésű üzemállapotok már egyébként is gazdaságtalan 

üzemet jelentenek, ezen a ventilátor nagyobb önfogyasztása már nem tud lényegesen tovább rontani. 

5. Füstgáztisztítás 

5.1. Szilárd szennyező anyagok, pernye 

A szilárd szennyezők döntő többsége a tüzelőanyag nem éghető komponenseiből (hamutartalom) keletkezik. 

Kisebb mértékben és rövid időre – elsősorban olajtüzelésnél – koromképződés is felléphet. 

A magyar energetikai szenek általában 30…45% hamutartalmúak, és szénportüzelésű kazánokban tüzelik el 

őket. Ez az alacsony fűtőértékkel párosulva 10…40 g/m3 porkoncentrációt eredményez a füstgázban. 

Ugyanakkor a levegőtisztaság-védelmi előírások 50…150 mg/m3 koncentrációt engednek meg a kibocsátásnál. 

Ez 99%-nál jobb leválasztási fokot igényel a pernyeleválasztótól. Ezt az értéket csak elektrosztatikus 

pernyeleválasztóval vagy zsákos szűrővel lehet elérni. 

Az olajtüzelésű erőművekben a kőolaj lepárlási maradékát (pakura, gudron) tüzelik el. Ennek hamutartalma csak 

néhány ezrelék, de veszélyes nehézfémeket, fém-oxidokat tartalmaz. Ennek ellenére olajtüzelésű erőművi 

kazánoknál ritkán alkalmaznak pernyeleválasztót. 
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Az elektrosztatikus leválasztóberendezés (3.5.1.1. ábra) a füstgáz áramlási irányával párhuzamosan elhelyezett, 

pozitív polaritású leválasztólemezeket tartalmaz, amelyek között negatív polaritású szóróelektródák vannak. A 

szóróelektródákat nagyfeszültségű (30...100kV) egyenáram táplálja. A szóróelektróda olyan keretre feszített 

huzalokból áll, amelyeken éleket vagy csúcsokat alakítottak ki azért, hogy arról a nagyfeszültség hatására 

elektronok léphessenek ki. A kilépő elektron az elektromos erőtérben nagymértékben felgyorsulva távolodik el a 

szóróelektródától. Az elektron nekiütközve ionizálja a gázatomokat anélkül, hogy befogódna. A pozitív 

gázionok a negatív polaritású szóróelektróda felé közelednek, és ütközés révén újabb elektronok szabadulnak fel 

a huzalból. Eközben az erős elektromos térben a porszemcsék felületén is töltésmegoszlás jön létre. A 

porszemcsék szóróelektróda felőli felületeiről az elektronok elvándorolnak, így az pozitív töltésű lesz. A 

porszemcse pozitív töltésű felületeire tapadnak aztán a szóróelektródából kilépő elektronok és a gáz ionizációja 

következtében keletkező negatív töltésű ionok. Ezáltal a porszemcse teljes felülete negatív töltésű lesz. E 

negatív töltésű porszemcsék az elektromos térben a pozitív töltésű leválasztólemez felé vándorolnak, és azon 

leválasztódnak. 

 

3.5.1.1. ábra 

A leválasztási fokot az alkalmazott térerő nagyságától, a szemcsemérettől és a szemcse anyagától függő ún. 

oldalirányú szemcsevándorlási sebesség és a fajlagos elektródafelület (az elektródafelület és füstgáz-

térfogatáram hányadosa) határozza meg. Az elérhető leválasztási fok általában 99…99.6%, de a 2...3μm-nél 

kisebb szemcséknél rohamosan csökken. 

A gyűjtőelektródák (lemezek) tisztítását szakaszosan, üzem közben végzik rázással vagy a lemezek 

ütögetésével. 

Ennél is jobb leválasztási fok érhető el a zsákos szűrőkkel (3.5.1.2. ábra). Az ábra bal oldala mutatja a bentről 

kifelé áramlással működő zsákos szűrőt, amelynek tisztítása a szűrő kikapcsolása után végezhető. Emiatt a 

folyamatos üzemű kazánoknál a zsákos szűrőket megfelelő tartalékkal, csoportokba foglalva építik be, és egy-

egy csoportot üzemből kivéve végzik a tisztítást. A használat során a zsákok eltömődésével a leválasztási fok 

javul, de lényegesen megnő a zsákok áramlási ellenállása (mint a porszívónál), ami a ventilátor 

teljesítményigényét növeli. A tisztítási periódusokat lehet a zsákok áramlási ellenállásáról vezérelni, de inkább 

előre programozott tisztítási ciklusokat használnak. 

A 3.5.1.2. ábra jobb oldala a kintről befelé áramlással működő zsákos szűrőt mutatja. Ennél a zsákot drótvázzal 

kell merevíteni. A tisztítás üzem közben is lehetséges egy-egy szűrőzsákba befújt nagynyomású 
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levegőimpulzussal. 

 

5.2. Kén-oxidok keletkezése és leválasztása 

Az erőművi szenek és az olaj lepárlási maradéka általában 2…4% ként tartalmaznak. Szén esetén a kén egy 

része (10…40%-a) a hamuban kötött formában távozik, olajtüzelésnél pedig az összes kén kén-oxidokká alakul. 

A kén-oxidok döntő többsége (92...99%) kén-dioxid, a többi kén-trioxid lesz. (Nem rossz közelítés, ha az összes 

kén-oxidot kén-dioxidnak tekintjük.) 

A jelenlegi levegőtisztaság-védelmi követelmények teljesítéséhez kb. 90…95% leválasztási fokú füstgáz-

kéntelenítés szükséges. A legelterjedtebb eljárások a nedves füstgázmosók, ritkábban alkalmaznak száraz vagy 

félszáraz eljárásokat. 

A száraz eljárások közül csak a fluidágyas tüzelésnél lehet megfelelő kéntelenítést elérni. Ekkor a fluidágyba 

mészkövet adagolnak, ami hő hatására elbomlik: 

 

A reakció legkedvezőbb hőmérséklet-tartománya 800…900 °C. Ezután a kalcium-oxid (égetett mész) a 

tüzelőanyag nedvességtartalmából vagy a hidrogéntartalom égéséből származó vízgőzzel reagálva kalcium-

hidroxiddá alakul, majd a kalcium-hidroxid reagál a kén-dioxiddal: 

 

 

Végül a kalcium-szulfit oxigén jelenlétében kalcium-szulfáttá alakul: 

 

A nedves eljárásoknál általában mészkövet (CaCO3) vagy mészhidrátot (Ca(OH)2) használnak abszorbensként. 
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Egy mészköves nedves füstgáz-kéntelenítő eljárás kapcsolását mutatja be a 3.5.2.1. ábra. 

 

3.5.2.1. ábra 

A füstgáz-kéntelenítés kémiai reakciói a következők: 

 

Az abszorpció az előmosóban, a semlegesítés a mosótoronyban, az oxidáció a mosótorony aljában levő 

medencében, a kristályosodás pedig a szárítás során játszódik le. 

5.3. Nitrogén-oxidok keletkezése és leválasztása 

A nitrogén-oxidok (NOx: NO, nitrogén-monoxid és NO2, nitrogén-dioxid) a tüzelés során három módon 

keletkezik: 

• a tüzelőanyag kémiailag kötött (szerves) nitrogéntartalmából, 

• az égési levegő nitrogénjéből termikus NOx-képződési mechanizmussal, vagy 

• az égési levegő nitrogénjéből prompt NOx-képződési mechanizmussal. 

A nitrogén- és oxigénmolekulák (N2 és O2) nem lépnek egymással reakcióba. Erre bizonyíték a Föld légkörének 

összetétele. A tüzelőanyag NOx keletkezésénél a szénhidrogén-molekulák égésekor atomos állapotú nitrogén 

marad vissza, amely kémiailag igen aktív és az O2-kötést feltépve alakulhat nitrogén-monoxiddá. 

A termikus NOx keletkezésénél az oxigén magas hőmérsékletű disszociációja hoz létre atomos oxigént, amely 

reakcióba léphet a nitrogénmolekulákkal. Ennek mértéke erősen függ az égés maximális hőmérsékletétől, a 

legmagasabb hőmérsékletű zónában még meglevő oxigénkoncentrációtól és a legmagasabb hőmérsékletű 

zónában tartózkodás idejétől. 



 A gőzkörfolyamatú erőművek 

segédrendszerei 
 

 138  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A prompt NOx keletkezésénél a hirtelen felmelegedő, oxigénhiányos környezetbe kerülő szénhidrogén-

molekulák krakkolódása indítja be a folyamatot. A széttöredezett molekulából létrejövő, szabad vegyértékkel 

rendelkező gyökök oxigén hiányában a nitrogénmolekulákkal léphetnek reakcióba, és nitrogéntartalmú szerves 

molekulák vagy gyökök keletkeznek. Ezek azután a tüzelőanyag NOx keletkezésénél megismert módon járulnak 

hozzá a nitrogén-oxid-képződéshez. 

A tüzelés során elsődlegesen mindig nitrogén-monoxid keletkezik, és csak a kazán alacsonyabb hőmérsékletű 

huzamaiban alakul 5…10%-a az egészségre sokkal veszélyesebb nitrogén-dioxiddá. A nitrogén-dioxiddá 

alakulás azonban a légkörben is folytatódik. 

Az ismertetett keletkezési mechanizmusokból is látszik, hogy a nitrogén-oxid-képződés mértékét elsősorban a 

tüzeléstechnikai jellemzők határozzák meg. Ebből adódik, hogy a nitrogén-oxid-kibocsátás csökkentését két 

módon lehet elérni: 

• a tüzeléstechnikai paraméterek megváltoztatásával, amivel a képződés mértéke csökkenthető (primer 

eljárások), illetve 

• nitrogén-oxid-leválasztással (szekunder eljárások). 

Valamennyi primer eljárás sarkalatos pontja a légfelesleg-tényező csökkentése. Ezért fontos a tüzelés pontos 

ellenőrzése. 

A tüzelőanyag NOx-képződési mechanizmus csak a légfelesleg-tényező csökkentésével befolyásolható kedvező 

irányban. 

A termikus NOx-képződési mechanizmus ezenkívül mérsékelhető a tűztér legmelegebb pontjaiban a 

csúcshőmérsékletek csökkentésével (pl. többfokozatú levegőbevezetéssel, füstgáz-recirkulációval), inert anyag 

bekeverésével és a tartózkodási idő csökkentésével. 

A prompt NOx-képződés mérséklése elsősorban a tüzelőanyag felmelegedési sebességének csökkenésével érhető 

el. 

A NOx-képződés csökkentésére számos megoldást alkalmaznak. Ezek közül az elterjedtebbek a többfokozatú 

tüzelés, a füstgáz-recirkuláció, az elnyújtott tüzelés, NOx-szegény égők és redukáló gázégő alkalmazása. Ezek 

közül több együtt is használható. 

A szekunder (leválasztási) eljárások közül a szelektív katalitikus redukció (SCR) vált be legjobban. Ennek során 

a leggyakoribb megoldásnál titán-dioxidra felvitt vanádium-pentoxid katalizátoron a nitrogén-oxidokat 

ammóniával reagáltatják. Ennek során nitrogénmolekulák és vízgőz keletkezik. A legfontosabb kémiai reakciók: 

 

A legkedvezőbb hőmérséklet az SCR számára a 350…370 °C közötti tartomány, de semmiképpen nem szabad 

320 °C alá, illetve 400 °C fölé menni. Ezért a nitrogén-oxid-leválasztás sorrendben megelőzi a többi 

leválasztást. Emiatt a katalizátor élettartama erősen függ az alkalmazott tüzelőanyagtól, mert a kén-oxidok és a 

szilárd szennyezők rongálják a katalizátort. A katalizátort gáztüzelés esetén is 8…10 évenként cserélni kell, 

olajtüzelésnél 5…7 év, széntüzelésnél 3…4 év az élettartama. 

5.4. Szén-dioxid-leválasztás 

A szén-dioxid leválasztása a következő technológiai lépcsőket foglalja magában: fosszilis alapon történő 

energiatermelés, CO2 befogása, CO2 szállítása, CO2 tárolása valamilyen geológiai képződményben, tengerben, 

esetleg ásvánnyá alakítása. A befogás-tárolás kettős angol elnevezése (Carbon Capture and Storage) nyomán 

gyakran CCS-technológiák néven említik ezt a módszert. 

Ez egy kidolgozási fázisban lévő eljárás, jelenleg három irányzatát fejlesztik: 

• tüzelés utáni leválasztás 

• tüzelés előtti leválasztás szénelgázosítással 
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• oxigénes tüzelés (oxyfuel eljárás) 

A megvalósításhoz és alkalmazáshoz legközelebb álló változat a tüzelés utáni leválasztás. A füstgáz CO2-

tartalmának leválasztására több eljárást is kidolgoztak, illetve fejlesztenek, ilyenek a kémiai, fizikai, membrános 

eljárások, illetve a kriogén technika. Az alkalmazott leválasztási technológiát nagymértékben meghatározza a 

füstgáz összetétele, ez pedig alapvetően a tüzelőanyag minőségétől és a kazán kialakításától függ. 

Tüzelés utáni CO2-befogással létesített szénportüzelésű kondenzációs erőmű technológiai vázlatát mutatja be a 

3.5.4.1. ábra. A megoldás nagy előnye, hogy megfelelő méretű terület rendelkezésre állása esetén meglévő 

erőművekhez utólag is beépíthető. 

 

3.5.4.1. ábra 

A jelenleg fejlesztés alatt álló folyamatok és további teendők: 

• Mosószerek/anyagok viselkedésének és környezetükre gyakorolt hatásának a leválasztás energiaigényére 

gyakorolt hatásának vizsgálata szénspecifikus feltételek mellett. 

• Részegységek összeillesztése, folyamattesztelés kísérleti és demonstrációs léptékben. 

Jelenlegi ismereteink szerint a szén-dioxid-leválasztás mintegy 6…10%-kal fogja csökkenteni az erőmű 

hatásfokát. Jelenleg a világon a széntüzelésű erőművek bruttó hatásfoka 27 és 45% között változik. A 

hatásfokok viszonylag nagy szórása leginkább a különböző gőzparaméterek, kisebb mértékben a szénminőség, a 

hűtővíz-hőmérséklet és a füstgáztisztító berendezések közötti különbségeknek tudható be. Az alacsony 

hatásfokú erőművek működése olyan helyeken lehetséges, ahol könnyen lehet olcsó tüzelőanyaghoz jutni, 

illetve azokban az országokban, ahol a fejlett technológia alkalmazása jelentős importot gerjesztene. A kis 

hatásfokú erőművek esetében kijelenthető, hogy nincs értelme a CCS-technológiák alkalmazásának, mivel az 

erőmű rossz átalakítási hatásfoka hatással van a plusz energiaigény biztosításához szükséges energiahordozó-

felhasználásra, így az ott keletkező költségekre is. 

Oxigénes tüzelésű (oxyfuel) folyamat folyamatábráját a 3.5.4.2. ábra mutatja be. A megoldás szellemessége 

abban áll, hogy oxigénes tüzelés után az égéstermék – a szennyező anyagoktól eltekintve – gyakorlatilag csak 

szén-dioxidból és vízgőzből áll. Ezért nem kell semmilyen szén-dioxid-leválasztás, csak a vízgőzt kell 

lekondenzálni a keverékből, és visszamarad a (majdnem) tiszta szén-dioxid. 
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3.5.4.2. ábra 

Szükséges további fejlesztések és vizsgálatok: 

• kazántervezés az égéstermék recirkulációjával 

• az égéstermék tisztítása, kondenzáció és vízkezelés 

• a folyamat elemeinek összehangolása 

Szénelgázosítóval kiegészített kombinált ciklusú (IGCC) folyamatot mutat a 3.5.4.3. ábra, tüzelés előtti CO2-

befogással. 

 

3.5.4.3. ábra 

Valamennyi bemutatott eljárás ábráján megjelöltük, hogy melyek a még kidolgozandó lépések, a megoldandó 

technológiai nehézségek. 

Az oxyfuel és IGCC kialakításainál nagyon kritikus tényező a levegőszétválasztás (LSZ) hatékonysága, illetve 

az ahhoz kapcsolódó költségek. Jelenleg a nagyméretű, tiszta oxigént előállító üzemek kriogén (kifagyasztásos) 

levegőszétválasztási technológiával működnek, és napi 3000 tonna oxigén előállítására is képesek. A jelenlegi 

technológiai fejlettség mellett ilyen módon 210kWh/Nm3 fajlagos energiát igényel az oxigéngyártás, ez 

210kWh/t, illetve 0,77GJ/t energiaigénynek felel meg. Jelen pillanatban a tiszta oxigén használatának ez a 

magas energiaigény a legfőbb korlátja. Bizonyos kutatások azonban reményt keltőek a tekintetben, hogy ez az 

energiafelhasználás a közeli jövőben csökkenthetővé válik. Iontranszport-mechanizmusú membránok 

segítségével 147kWh/t energiával lehetne oxigént gyártani ezen kutatások szerint, amely 51%-os 

hatékonyságnövelést jelentene. Egy IGCC típusú szénerőmű esetében ez akár 1-2% abszolút hatásfok-

növekedéshez vezethet, egyidejűleg csökkentve az oxigén-előállítás árát, illetve a LSZ-egység beruházási 

költségeit. 

Az IGCC-k elterjedésének egyelőre gátat szab azok magas költsége. A technológia legtöbb eleme hozzáférhető 

ipari méretekben, a H2-hasznosító gázturbina kivételével. 

Szükséges további fejlesztések: 

• H2-ben gazdag tüzelőanyagú gázturbina, további egységek integrálása 

• a teljes IGCC-technológia műszaki/gazdasági optimalizálása 

• CO shift: (H2O) gőz + CO = CO2 + H2 

A szén-dioxid-leválasztás legalkalmasabb elemeinek, eljárásainak kiválasztása, kereskedelmi léptékű 

megjelenése a 2020-as évekre várható. 
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C. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

elektrosztatikus leválasztó: az elektromos vonzerőt használó pernyeleválasztó 

előtétszivattyú: alacsony fordulatszámú szivattyú a fő tápszivattyú előtt, amely megakadályozza a tápszivattyú 

kavitációját 

frissvízhűtés: olyan hűtési mód, amelynél a hűtővíz csak egyszer halad át a kondenzátoron 

füstgázventilátor: a füstgázt a kazántól a környezetbe szállító gép 

IGCC: szénelgázosítóval egybeépített kombinált ciklus (integrated gasification combined cycle) 

kavitáció: a víz elgőzölgése, majd a hirtelen lekondenzálódás az érintett szerkezetek gyors erózióját okozza 

levegőventilátor: a kazánhoz égési levegőt szállító gép 

oxyfuel: oxigénben tüzelést megvalósító berendezés 

prompt nitrogén-oxid: az égés elején a szerves molekulák krakkolódása révén keletkező nitrogén-oxid 

tápszivattyú: a tápvizet a nagynyomású tápvíz-előmelegítőkön keresztül a kazánba szállító szivattyú, amelynek 

az áramlási ellenállások legyőzése és a frissgőznyomás előállítása a feladata 

tápturbina: a tápszivattyút hajtó segédturbina 

termikus nitrogén-oxid: a levegő nitrogénjéből és oxigénjéből igen magas hőmérsékleten keletkező nitrogén-

oxid 

tömszelence: gőz vagy folyadék átszökését csökkentő szerkezet mozgó gépalkatrészek között 

tüzelőanyag nitrogén-oxid: tüzelőanyag kémiailag kötött nitrogéntartalmából keletkező nitrogén-oxid 

visszahűtéses rendszer: olyan hűtési mód, amelynél a felhasznált hűtővizet lehűtik, és újra és újra felhasználják 

zsákos szűrő: a pernyét szövetanyagon átvezetéssel leválasztó pernyeleválasztó 
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4. fejezet - Gázturbinák erőművi 
alkalmazása 

1. Gázturbinás erőművek 

1.1. Egytengelyes, állandó fordulatszámú, nyílt ciklusú 
gázturbina 

A gőzerőművi energiafejlesztés mellett napjainkban egyre nagyobb teret hódítanak a gázturbinás egységek. 

Legfőbb előnye a berendezések kis mérete, ami nagymértékű gyártóműi készre szerelést, rövid építési időt és 

alacsony beruházási költséget tesz lehetővé. Emellett a gőzerőművi berendezéseknél lényegesen (közel két 

nagyságrenddel) kevesebb magas hőmérsékletű anyag fajlagosan drágább, lényegesen magasabb hőmérsékletet 

tűrő anyagok alkalmazását engedi meg, így a körfolyamat kezdő hőmérséklete – esetenként jelentősen – 

meghaladhatja az 1000 °C-ot. A hatásfok mégsem lehet magasabb a gőzerőművek hatásfokánál, mert a 

hőelvonás középhőmérséklete sokkal magasabb, mivel nincs állandó hőmérsékletű (halmazállapot-változásos) 

hőelvonás. 

A legelterjedtebb megoldás a környezeti levegőt beszívó és az égőtérben keletkező gázt egy azonos tengelyre 

szerelt turbinában expandáltató nyílt ciklusú gázturbina. Más megoldások is léteznek (pl. kéttengelyes, két 

égőteres, zárt ciklusú), ezek kevésbé elterjedtek. 

E megoldás kapcsolását a 4.1.1.1. ábra, elméleti reverzibilis körfolyamatának T-s diagramját a 4.1.1.2. ábra 

mutatja be. 

 

4.1.1.1. ábra 
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4.1.1.2. ábra 

A nyílt ciklus azt jelenti, hogy a K kompresszor a környezeti levegőből szív és a T turbina kipufogógáza a 

környezetbe távozik. A kettő között elhelyezkedő É égőtérben a komprimált levegőhöz kevert tüzelőanyag ég el 

(hőbevezetés). Ettől megváltozik a munkaközeg összetétele, de ez nem okoz gondot, mert ezt a munkaközeget 

nem kell többet felhasználni. A körfolyamat elvben a környezetben záródik, ez jelenti termodinamikai 

szempontból a hőelvonást, de valójában nyitott marad. 

A szabad levegő beszívása egyben azt is jelenti, hogy a 4.1.1.2. ábra 1 jelű pontja, a környezeti pont adott. Evvel 

az elvi körfolyamatnak csak 2 szabad paramétere marad: a p2 = p3 nyomás és a T3 maximális hőmérséklet. Ezek 

meghatározásával a 4.1.3. téma foglalkozik. 

Az égőtér elrendezése különböző lehet. A 4.1.1.3. ábra bal oldala ún. siló típusú égőt mutat. Ennél a 

megoldásnál egy, esetenként a turbina két oldalán két égőteret helyeznek el. Ennek előnye, hogy kevesebb égőt 

kell készíteni, egyszerűbb a tüzelőanyag-hozzávezetés és az égés szabályozása. Hátránya, hogy a turbinánál 

szükséges körszimmetrikus gázhozzávezetés bonyolult alakú csatornákat igényel. Az ábra jobb oldalán gyűrű 

alakban elhelyezett, sok kis égőtér található. Ez a hagyományosabb – a repülőgép-gázturbináknál is alkalmazott 

– megoldás. 

 

1.2. A gázturbina elméleti és valóságos körfolyamata 

A turbina elméleti körfolyamatát a 4.1.1.2. ábrán már láttuk, a valóságos körfolyamatot pedig a 4.1.2.1. ábra 

mutatja be. 
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4.1.2.1. ábra 

A valóságos körfolyamatnál ugyanúgy adott a környezeti 1 pont. Innen a kompresszor előtti 1* állapothoz a 

levegő egy nyomáseséssel (h = állandó, ideális gáznál T = állandó fojtással) jut el. A nyomásesés oka a levegő 

gyorsulása és porszűrés áramlási ellenállása. Akompresszió nem ideális, vagyis a kompresszió során az entrópia 

nő. Így jutunk el a p3-nál valamivel nagyobb nyomású 2* pontba. A nagyobb nyomásnak az az oka, hogy az 

égőtér áramlási ellenállása után is megőrizzük a p3 nyomást. Innen indul a valóságos, tehát entrópianövekedéssel 

járó expanzió a környezeti po nyomásnál valamivel nagyobb p4 nyomásig. Ez a gázelvezető rendszer áramlási 

ellenállása miatt nagyobb a környezeti nyomásnál. 

Valóságos gázturbinában a turbina és a kompresszor nyomásviszonya – az áramlási nyomásesések miatt – nem 

azonos, ezért kell definiálni a különböző berendezések nyomásviszonyait (a nyomásviszonyt mindig egynél 

nagyobb számként használjuk): 

•  a levegőbeszívás nyomásviszonya 

•  a kompresszor nyomásviszonya 

•  az égőtér (hőbevezetés) nyomásviszonya 

• a turbina nyomásviszonya 

•  a gázelvezetés nyomásviszonya 

A legnagyobb nyomásviszonyt a kompresszornál találjuk, amely felírható a többi nyomásviszony segítségével: 

 

Az áramlási ellenállásokat leíró nyomásviszonyok (dL, dH, dG) általában 1…3% nyomásesést vesznek 

figyelembe, így a három tényező együttes értéke általában 1,03…1,08 között van. 

1.3. A gázturbina paramétereinek megválasztása 
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A valóságos körfolyamat paramétereinek megválasztásánál a maximális gázhőmérsékletet és a nyomásviszonyt 

kell megállapítanunk. 

A T3 hőmérsékletnek felső határt szabnak az alkalmazott szerkezeti anyagok. Itt a gőzkörfolyamatokkal 

ellentétben a munkaközeg hőfoka a magasabb, mert abban zajlik le a hőfejlődés, a legmagasabb hőmérsékletű 

szerkezeti anyagokat (az égőtér fala, turbinalapátok) hűtéssel lehet alacsonyabb hőmérsékleten tartani. 

Az égőtér falát az azt körüláramló komprimált levegő hűti, és nincs nagy mechanikai igénybevételnek kitéve. A 

kritikus elem a turbina első fokozatának lapátozása. A lapátozás lehetséges keresztmetszeteinek jellegét a 

4.1.3.1. ábra mutatja. A bal oldali ábrarészen tömör lapátot láthatunk. Ennek hűtését csak a hővezetés biztosítja, 

az álló lapátozásnál a turbinaház, a forgó lapátozásnál a tengely felé. Ebben az esetben az anyaghőmérséklet 

mindössze 10…20 °C-kal alacsonyabb a munkaközeg (égéstermék) hőmérsékleténél. A középső ábrarészben a 

hűtőcsatornákkal ellátott lapátkeresztmetszetet látjuk. Itt a hőmérséklet-különbség 50…80 °C lehet. A forgó 

lapátozáshoz a hűtőközeg (komprimált levegő) hozzávezetését a tengely furatain keresztül oldják meg. A 

jelenleg legkorszerűbb lapáthűtés az ábra jobb oldalán látható. Itt a hűtőcsatornákból a lapát belépő élénél 

elhelyezett apró furatokon keresztül hűtőlevegőt vezetnek a lapát külső felületére, amit az expandáló gázáram 

végigsodor a lapátozás mentén. Ez az alacsonyabb hőmérsékletű gázáram mintegy 200…300 °C 

hőmérsékletkülönbség kialakulását teszi lehetővé. 

 

4.1.3.1. ábra 

Az 1970-es, 1980-as években uralt 800…900 °C maximális gázhőmérséklet 2000 tájára 1000…1100 °C-ra, a 

2010-es évek elejére 1400…1450 °C-ra nőtt. Eleinte az anyagminőség fejlesztése játszotta a főszerepet, 2000 

után ehhez további kb. 200 °C-ot tett hozzá a lapáthűtés jobb megoldása. 

Maximált T3 mellett a nyomásviszonynak energetikai optimuma van. Ezt a 4.1.3.2. ábra alapján lehet belátni. Az 

ábra valós expanzió és kompresszió feltüntetésével, de a kis áramlási ellenállások elhanyagolásával mutatja be a 

T-s diagramban a különböző nyomású körfolyamatokat. 
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4.1.3.2. ábra 

A d = 1 nyomásviszonynál nyilvánvalóan a 0 hatásfokból indulunk. Ez a nyomásviszony növelésével nőni fog, 

egészen alacsony nyomásviszonyoknál gyengébb, majd egyre jobb hatásfokok következnek. Az ábra magasabb 

izobárjainál a hatásfok már nem javul, sőt negatív tartományba is átmehet. Határesetben, amikor olyan nagy a 

nyomásviszony, hogy a kompresszorkilépésnél elérjük a megengedhető hőmérsékletet, nulla hőbevezetés 

mellett kapunk negatív hasznos munkát. Ez -¥ hatásfokot jelent. 

A hatásfokot a nyomásviszony függvényében a 4.1.3.3. ábra mutatja. Látható a hatásfok javulása, majd 

csökkenése és negatívba fordulása a nyomásviszony függvényében. A hatásfok maximumánál találjuk az 

optimális nyomásviszonyt. Minél magasabb a megengedett hőmérséklet, annál magasabb lesz az optimális 

nyomásviszony is. 

 

4.1.3.3. ábra 

Az 1000…1100 °C-os maximális hőmérsékletű gázturbináknál az optimális nyomásviszony 10…12, 

1400…1450 °C gázhőmérsékletnél már valamivel 20 fölött van. 

Fontos azt is tudni, hogy a turbina eredő hatásfoka jobb, mint a turbinafokozatok fokozati hatásfoka, 

ugyanakkor a kompresszornál az eredő hatásfok rosszabb, mint a fokozati hatásfok. Az eltérés annál nagyobb, 

minél nagyobb a nyomásviszony. Ez indokolja azt, hogy a kompresszort sokkal nagyobb fokozatszámmal építik, 

mint a turbinát. 

1.4. A turbina és a kompresszor hatásfoka 

A gázturbinának fontos tulajdonsága, hogy a turbina és a kompresszor eredő hatásfoka jelentősen eltér 

ugyanezen gépek fokozati hatásfokától. Először vizsgáljuk meg a turbina valóságos expanzióját. A levezetésnél 

végtelen sok elemi expanziójú fokozatból felépítettnek képzeljük el a turbinát. 

A p és dp között állandó  fokozati hatásfokot feltételezve az elemi expanzió 

 

fajlagos hőveszteséget, valamint 

 

entrópianövekedést okoz. Integrálás után ezt kapjuk: 
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A teljes expanzióra felírható fajlagos entrópianövekedés: 

 

Ebből az összefüggésből következik, hogy 

 

a turbina eredő hatásfoka pedig: 

 

A turbina expanzióját, valamint a fokozati és eredő hatásfoka közötti kapcsolatot a 4.1.4.1. ábra mutatja be. 

Látható, hogy az eredő hatásfok mindig, sok esetben jelentősen nagyobb, mint a fokozati hatásfok. 

 

A kompresszor valóságos munkafolyamatát az előző gondolatmenettel analóg módon vizsgálhatjuk. 

A p és dp között állandó  fokozati hatásfokot feltételezve az elemi kompresszió 

 

fajlagos hőmennyiség-megváltozást, valamint 

 

entrópianövekedést okoz. Integrálás után ezt kapjuk: 
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A teljes kompresszióra felírható fajlagos entrópianövekedés: 

 

Ebből  

a kompresszor eredő hatásfoka pedig: 

 

A kompresszor munkafolyamatát, valamint a fokozati és eredő hatásfoka közötti kapcsolatot a 4.1.4.2. ábra 

mutatja be. Látható, hogy az eredő hatásfok mindig, sok esetben jelentősen alacsonyabb, mint a fokozati 

hatásfok. Emiatt szükséges a lehető legmagasabb fokozati hatásfokot elérni a kompresszornál, hogy az eredő 

hatásfok mégse romoljon le nagyon. Többek között ez az egyik oka annak, hogy nagyon sok fokozatból álló 

kompresszort kell építeni. 

 

4.1.4.2. ábra 

1.5. Gázturbina és kompresszor együttműködése 

A gázturbina és a kompresszor együttműködésének vizsgálatához induljunk ki a berendezések jelleggörbéjéből, 

melyeket a 4.1.5.1. ábra mutat. 
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A gázturbina gáznyelését az alábbi összefüggéssel adják meg: 

 

A konstans gépfüggő, az  szorzót pedig a 4.1.5.2. ábra szerinti diagramból vehetjük. 

 

4.1.5.2. ábra 

Ahhoz, hogy a két gép jelleggörbéjét közös diagramba helyezhessük, megfelelő koordinátatranszformációkat 

kell végrehajtanunk. Válasszuk közös koordináta-rendszernek a turbina-jelleggörbe koordináta-rendszerét, így 

azt nem kell változtatni. 

A kompresszor nyomásviszonyát át kell számolni turbina-nyomásviszonnyá. A 4.1.2. témában láttuk, hogy a 

kompresszor nyomásviszonya a három áramlási nyomásveszteség miatt nagyobb a turbináénál. Az arány az 

esetek többségében 1,03…1,08 között van. Evvel a szorzótényezővel kell a koordinátatranszformációt végezni. 

A füstgázáram az égési levegő és a bevitt tüzelőanyag tömegáramának összege, ami a következő formában 

írható fel: 
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Ez az arány adja a vízszintes koordináta transzformációs összefüggését. A jelenlegi gázturbináknál, ahol a T3 

hőmérsékletet 1050…1400 °C közötti értékre kell korlátozni, kb. 2,5…3 körüli légfelesleg-tényezőt kell 

alkalmazni, amely mellett a tüzelőanyag/levegő arány 0,02…0,025. A koordinátatranszformáció tehát egy 

1,02…1,025 értékű konstanst és a beszívott levegő sűrűségét tartalmazza. A közös ábrába összerajzolt 

jelleggörbéket a 4.1.5.3. ábra mutatja. Az emelkedő egyenesek a turbina különböző gázhőmérsékletekhez 

tartozó gáznyelési jelleggörbéinek egyenes szakaszait mutatják, a kompresszornál pedig a lapátállítással elérhető 

legkisebb és legnagyobb jelleggörbét tüntettük fel. 

 

4.1.5.3. ábra 

1.6. A gázturbina teljesítményváltoztatása 

A 4.1.5.3. ábrán már láttuk a közös ábrába összerajzolt jelleggörbéket. A lehetséges munkapontokat a 

jelleggörbék metszéspontjai adják. Ezeket a 4.1.6.1. ábrán mutatjuk be. Legyen a gázturbina égőtér utáni 

névleges hőmérséklete az ábrán T3,0 jelű hőmérséklet. Ekkor a névleges terhelési állapot az A pont lesz, mert ez 

adja a névleges hőmérséklet mellett elérhető maximális teljesítményt. 

 

Részterhelések előállítására elsősorban a kompresszorlapát-állítást kell alkalmazni. Így jutunk el a B jelű 

pontba, ahol a kisebb tömegáram és a kisebb nyomásviszony miatt már jóval kisebb teljesítményt ad a gép. 

Ennél is kisebb terheléseknél a tüzelőanyag-arány csökkentésére, így az égőtér utáni hőmérséklet csökkentésére 

kényszerülünk (C, D pontok). 



 Gázturbinák erőművi alkalmazása  

 152  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A gyártók általában megengedik a gázhőmérséklet rövid ideig tartó növelését a névleges érték fölé. Kb. 40…50 

°C hőmérséklet-növelést bírnak el a lapátok, ez a beavatkozás a túlterheléses Á pontba tolja a munkapontot, de 

ennek következtében jelentősen csökken a gázturbina élettartama (lásd 4.1.11. téma). 

Mivel az égőtér hőmérséklete nem mérhető (nincs homogén hőmérsékletmező), a gázturbinából kilépő füstgázé 

viszont már igen, kézenfekvő, hogy abból következtetnek vissza a tüzelés körülményeire. Az expanzióvonal 

menetének szem előtt tartásával a fent leírt terhelésváltoztatás „a kilépő füstgázhőmérsékletről” jól 

szabályozható. 

Fontos a működés szempontjából a környezeti levegő állapota, hiszen mint láttuk, az égési levegő tömegárama a 

beszívott levegő sűrűségétől, azaz hőmérsékletétől függ. Például 10 °C hőmérséklet-csökkenés 6...7% 

teljesítménynövekedést és 3...4% hatásfokjavulást okoz. Alevegő hőmérsékletének változása hatására 

megváltozó jelleggörbéket és üzemviteli jellemzőket a 4.1.6.2. ábra mutatja. 

 

Egy konkrét, 5MW névleges teljesítményű gázturbinára, névleges gázhőmérsékletre a gyári jelleggörbéket a 

4.1.6.3. ábra mutatja. 

 

1.7. Kéttengelyes gázturbinák 

Stabil gázturbina kéttengelyes felépítésének különböző okai lehetnek, ezek közül kettőt mutatunk be. 

A 4.1.7.1. ábra egy kis teljesítményű kéttengelyes gázturbinát mutat. A kis teljesítményű gázturbinák kisebb 

méretben, olcsóbban és jobb hatásfokkal építhetők meg, ha a fordulatszámuk magas, több tízezer, esetleg 
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százezer fordulat percenként. Ez a magas fordulatszám azonban nem alkalmas más berendezések (akár 

generátor, akár munkagép) meghajtására. A hajtófordulatszám csökkentése lehetséges egy fogaskerék-áttétellel 

is, de az ábrán jelzett kéttengelyes megoldást is lehet alkalmazni. Ennél a kompresszor és a munkaturbina első 

fokozatai a számukra legkedvezőbb, magas fordulatszámon járhatnak, és csak a munkaturbina utolsó 

fokozatának vagy fokozatainak kell a hajtott gép igényének megfelelő alacsonyabb fordulatszámon működnie. 

 

4.1.7.1. ábra 

A kis teljesítményhez tartozó kis gázáram lehetővé teszi a kipufogógáz hőjének hasznosítását egy hőcserélőn 

keresztül. Ennek hatását a körfolyamatra (végtelen felületű hőcserélő feltételezésével) az ábra jobb oldala 

mutatja. Ez a hőhasznosítás lényegesen csökkenti az égőtérbe vezetendő tüzelőanyag mennyiségét, és ezzel 

javítja a hatásfokot. Evvel elérhető, hogy akár a néhányszor 10 kW teljesítménytartományban is el lehessen érni 

25…30% hatásfokot (mikrogázturbinák). 

Egy másik lehetőséget mutat a 4.1.7.2. ábra. Az alacsony hőmérséklettűrésű anyagok időszakában evvel a két 

égőteres, a kompresszorszakaszok közötti visszahűtéssel rendelkező megoldással lehetett viszonylag nagyobb 

teljesítményeket elérni. A kisnyomású tengely fordulatszáma alkalmazkodott a hajtott gép igényéhez (pl. 

generátorhajtás esetén ez volt 3000f/p-es), míg a magasabb nyomású tengely, amelyen a kompresszor használta 

el a turbina teljes teljesítményét, tetszőleges fordulatszámot lehetett alkalmazni. Ilyen volt az inotai erőmű 

hajdani 85MW-os gázturbinája, amelyben a gáz kétszer érte el a 750 °C-os maximális hőmérsékletet.

 

1.8. Zárt ciklusú gázturbina 

A zárt ciklus kizárja a munkaközegben lefolytatott égetést, viszont lehetővé teszi tetszőleges munkaközeg 

választását. Ez előny lehet akkor, ha a munkaközegnek valamilyen szigorú követelménynek kell megfelelnie. 

Ilyen eset pl. az atomerőművi alkalmazás, ahol a magfizikai jellemzőket is figyelembe kell venni. 
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Egy közvetlen reaktorhűtésre tervezett, hélium munkaközegű, zárt ciklusú körfolyamat kapcsolását és T-s 

diagramját mutatja a 4.1.8.1. ábra. A zárt körfolyamatnak nem kell a légköri nyomáshoz igazodnia, ezért 

célszerű nagyobb nyomást alkalmazni, az jobb hőátvitelt és kisebb méreteket eredményez. Ráadásul a 

regeneratív hőcserélőben nagyobb nyomásesés, nagyobb áramlási sebesség engedhető meg, és evvel a hőátvitel 

javítható. Az ábrán jelölt paraméterek mellett kb. 40% hatásfokot lehetne elérni, ezen felül a héliumot 260 °C 

kezdő hőmérsékletről lehűtő hőcserélő hőjének jelentős hányadát hőszolgáltatásra lehetne fordítani. 

 

4.1.8.1. ábra 

Az eredeti elképzelések szerint ez a körfolyamat egy grafitmoderátoros, gázhűtésű reaktorhoz csatlakozott 

volna, de időközben a héliumhűtéses grafitmoderátoros reaktorok fejlesztése leállt, így ez a körfolyamat soha 

nem valósult meg. Jelenleg folyik a IV. generációs atomerőművek lehetséges változatainak kidolgozása, 

amelyek között ismét megjelent a gázhűtési reaktor koncepciója. Itt ismét előtérbe kerülhet egy hasonló 

körfolyamat kifejlesztése. 

1.9. Gőz- és vízbefecskendezés 

A gázturbináknál alkalmazott víz- vagy gőzbefecskendezés célja kétféle lehet. A gázáramhoz közel álló 

nagyságú befecskendezést a gázturbina teljesítménynövelése érdekében alkalmazzák (lásd 4.1.10. téma), a kis 

mennyiségű befecskendezést pedig az égőtérben képződő nitrogén-oxidok mennyiségének csökkentésére. Ez 

utóbbihoz körülbelül a komprimált levegő tömegárama 1%-ának megfelelő víz- vagy gőzáramra van szükség. 

Az 1% befecskendezésnek a turbina főbb jellemzőire gyakorolt hatását a 4.1.9.1. táblázat mutatja. 

 

4.1.9.1. ábra 

Az égőtér utáni hőmérséklet állandó értéken tartása érdekében ilyenkor meg kell növelni a gázáramot is. A 

befecskendezés anyagárama és a többlet tüzelőanyag-áram megnöveli az expandáló közeg mennyiségét és evvel 

a gázturbina hasznos teljesítményét. Ennek mértéke vízbefecskendezés esetén valamivel nagyobb, mert ehhez 

nagyobb többlet tüzelőanyag, vagyis nagyobb gázáram-növekedés tartozik. 
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Ez a nagyobb tüzelőanyag-többlet okozza azt, hogy vízbefecskendezés esetén csökken a gázturbina hatásfoka. 

Gőzbefecskendezés esetén a hatásfok javulása abból adódik, hogy a gőz előállításához szükséges hőt ilyenkor 

nem tekintjük bevezetett hőnek. Ennek oka a 4.1.9.2. ábra szerinti kapcsolásnál az, hogy a gőztermelés 

veszteséghőből történik. 

 

4.1.9.2. ábra 

Miután ez az egyszerű megoldás nem elhanyagolható teljesítménynövekedést eredményez, felmerül a kérdés, 

hogy milyen mértékig fokozható az eljárás. Az bizonyos, hogy a gázturbina az egyre nagyobb 

vízgőztömegáram-részarányra élettartam-csökkenéssel válaszol. A gyártók többsége 1…1,5%-ban maximálja a 

megengedett befecskendezést. 

Akár vizet fecskendeznek be, akár gőzt, mindenképpen sótalanított vizet kell előállítani annak érdekében, hogy 

a fokozott korrózió miatti élettartam-csökkenés korlátok között tartható legyen. 

1.10. Cheng-ciklus 

Ha a gázturbinából kilépő füstgázzal gőzt termelünk, majd azt az égőtérbe visszavezetjük, Cheng-ciklusról 

beszélünk. Ekkor a hulladékhő-hasznosítás lehetővé teszi, hogy a fejlesztett gőz tömegárama a komprimált 

levegő tömegáramának akár 50%-át is elérje. A megoldás hátránya a turbina élettartamának csökkenésén kívül 

az, hogy drága, kezelt vizet kell a folyamatba pótolni, ami a munkavégzés után teljes egészében elvész. 

A Cheng-ciklus komplett változatáról (4.1.10.1. ábra) akkor beszélünk, ha a hőhasznosító hőcserélőben 

póttüzelést is alkalmazunk, és a fejlesztett gőzt nem teljes egészében az égőtérbe visszük, hanem annak 

bizonyos részét valamilyen módozatú hőkiadásban dolgozzuk fel. 

 

A Cheng-ciklust a 4.1.10.2. ábra szerinti üzemi diagram jellemzi. A gázturbina már zéró villamos teljesítmény 

mellett is jelentős hulladékhőt szolgáltat (A pont). Felterheléskor (A-B szakasz) mind a hő-, mind a villamos 

teljesítmény nő. A B-C szakaszon jelenik meg a fejlesztett gőz fokozatos visszavezetése az égőtérbe, ami a 

turbina teljesítményét tovább növeli, miközben a kiadható hőteljesítmény nyilván csökken. A póttüzeléssel az 

A-B-C vonaltól jobbra, míg részterheléssel és gőzvisszavezetéssel a vonaltól balra fekvő területek érhetők el. 

Túlterheléssel, azaz az égőtér utáni gázhőmérséklet növelésével a villamos teljesítmény tovább növelhető. 
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A megoldás előnye, hogy a két kiadott teljesítmény egymástól függetlenül, széles határok között állítható be. 

Ennek különösen szigetüzemű rendszereknél (pl. tengeri olajfúró tornyok) van nagy jelentősége. 

1.11. A gázturbina karbantartása, élettartama 

Amíg áramlástechnikailag a kompresszor a jóval kényesebb gép, a karbantartásra a turbina az érzékenyebb. Itt 

nem a gőzturbináknál megszokott, lapáthossz okozta szilárdsági korlátokba ütközünk, hanem elsősorban a 

magas üzemi hőmérséklettel járó hőfeszültség és a lapátok anyagának elégése veszélyes. 

Hőfeszültség keletkezése a lapátok külseje és belseje között indításkor és leállításkor nagymérvű, amit másképp 

elkerülni nem lehet, csak a terhelési sebességek kíméletes megválasztásával. (A gőzturbina például minden baj 

nélkül elviseli a 100%-os teherledobást, gázturbinánál ez súlyos károsodást okozhat.) 

A lapátok hőmérséklettűrését hőálló (keramikus) bevonatokkal fokozzuk. Ennek nagy hátránya a ridegség, tehát 

itt is a terhelési sebességek korlátaihoz jutunk vissza. Sokat javít a helyzeten az elterjedten alkalmazott furatos 

lapátkonstrukció, amikor a lapátok belülről is hűtöttek, majd a belső csatornából kiáramló levegő a lapát 

legmelegebb felületei előtt is hűtő hatást fejt ki. 

Mivel a gázturbinák zöme csúcserőművi célokat szolgál, az élettartam-gazdálkodás igen fontos. A gázturbinákra 

minden gyártó megadja az általa garantált élettartamot, mely az úgynevezett egyenértékű üzemidő szerint 

számítandó. Definíciója: 

 

ahol  az i-ik indítás után üzemben töltött idő, ki ezen i-ik üzemi periódus üzemállapot-súlyfaktora (névleges 

üzemállapot, gáztüzelés: ~1, részterhelésen sem kisebb, olajtüzelésnél: ~2...5; túlterhelés (Á pont), gáztüzelés: 

~1,5...2). A második szummázás a különböző események hatását veszi figyelembe, benne nj az események 

száma (indítás, leállítás, terhelésváltozás, rendkívüli esetek), cj az események súlyfaktora, amit általában a 

gyártó ad meg. 

Fontos tudni, hogy a gázturbinák általában alkalmasak igen gyors (az elhatározástól a teljes terhelésig 7-15 

perces) indításra is, ennek elhasználódást jellemző cj szorzófaktora azonban sokszorosan meghaladja a normális 

ütemű (20-30 perces) indításét. Ugyancsak nagy igénybevételt jelent a hirtelen, előzetes fokozatos 

teljesítménycsökkentés nélküli leállítás, ami pl. teherledobás miatt lehet szükséges. 

Elvárás, hogy két karbantartás között az egyenértékű üzemidő legalább 7000...8000h legyen. Ezután a gépet 

felül kell vizsgálni, el kell végezni a szükséges karbantartó jellegű tevékenységeket. Általában 3 ilyen periódus 

(~20…25000h) után a legjobban terhelt lapátok teljes cserét igényelnek. 

2. Kombinált ciklusú erőművek 
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2.1. Gázturbinához kapcsolt egynyomású hőhasznosító 
gőzerőmű 

A kombinált gáz-gőz körfolyamatú erőművek gondolatát a gázturbina-körfolyamat magas hőelvezetési 

átlaghőmérséklete (másképp fogalmazva a kipufogógáz magas hőmérséklete) vetette fel. Ha ezt a hőt 

valamilyen gőzkörfolyamatban tudjuk hasznosítani, akkor egyesítettük a gázturbina magas hőbevezetési 

átlaghőmérséklete és a gőzkörfolyamat alacsony hőelvezetési átlaghőmérséklete nyújtotta előnyöket. A 

kombinációnak számos lehetősége van, ezek közül messze a legelterjedtebb a gázturbina kipufogógázához 

kapcsolt hőhasznosító gőzerőmű és annak különböző alváltozatai. Ezért ezt a kombinációt ismertetjük 

legrészletesebben. 

A jelenleg legelterjedtebben használt 1000…1400 °C belépő gázhőmérsékletű gázturbinák kipufogógázának 

hőmérséklete 500…600 °C körül van. Ez elegendően magas ahhoz, hogy kiegészítő tüzelés nélkül is közepes 

(40…60 bar) nyomású gőz legyen termelhető, amely egy gőzkörfolyamatban hasznosítható. Az ilyen módon 

termelt gőzből többlet hőbevezetés nélkül még kb. fele akkora villamos teljesítmény nyerhető, mint a 

gázturbinából, azaz az összes villamos teljesítmény és a hatásfok kb. másfélszeresére nő. Ez 32…36% 

gázturbina-hatásfok mellett már 50% körüli vagy azt is meghaladó kombináltciklus-hatásfokot jelent, ami 

meghaladja a gőzkörfolyamatú erőművek szokásos hatásfokait. 

A legegyszerűbb, egynyomású gőztermelést megvalósító megoldás felépítését a 4.2.1.1. ábra, a körfolyamat elvi 

ábráját T-s diagramban a 4.2.1.2. ábra mutatja be. Az utóbbi ábrán egy hőbevezetési szakaszt láthatunk, 

amelynek átlaghőmérséklete , entrópiaárama pedig . A két hőelvezetési szakasz entrópiaárama , 

illetve , hőelvezetési átlaghőmérséklete pedig . 
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4.2.1.2. ábra 

Fontos tulajdonsága ennek a kapcsolásnak, hogy a gázturbina a gőzerőmű kiesésekor is képes üzemelni, a 

gőzerőmű önmagában azonban nem. 

A kombinált gáz-gőz körfolyamat hatásfoka a 4.2.1.1. ábra jelöléseivel: 

 

2.2. Hőhasznosító kazán hőmérséklet-lefutása 

A két körfolyamat összeillesztését legszemléletesebben Q-T diagramban lehet bemutatni (4.2.2.1. ábra). 

 

Az ábrán a V, G, T jelölések rendre a vízhevítés, gőztermelés, túlhevítés felületeit jelentik. Mind a füstgáz 

lehűlési görbéjének, mind a víz hőközlési szakaszainak meredekségét a közegek fajhője és tömegárama 

határozza meg, mégpedig a  összefüggés szerint. Az ábrán ΔT a minimálisan szükséges hőfokrést 
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jelöli, ami ahhoz szükséges, hogy a hőátvitel gazdaságosan, azaz véges nagyságú felülettel legyen 

megvalósítható. 

A szerkesztés menete a következő: 

• a gázturbina jellemzői (a kilépő gáz összetétele, tömegárama, hőmérséklete) ismeretében megszerkeszthetjük 

a gázlehűlési vonalat; 

• ennél ΔT-nyivel lejjebb berajzoljuk a „tiltott zóna” határát (vékonyabb vonal); 

• felvesszük a gőznyomást, a hozzá tartozó telítési hőmérséklet vonalával elmetsszük a vékony vonalat, ez 

kijelöli a T és G szakaszon összesen átadható hőteljesítményt; 

• ebből a következő összefüggéssel lehet meghatározni a termelhető gőzmennyiséget:  

• ; 

• ennek ismeretében meghatározható a T és V szakaszokon a gőz- és vízhevítési vonal meredeksége; 

• a tápvízhőmérsékletnél lezárjuk a V szakaszt, és vele együtt a hasznosítható hő nagyságát is megkapjuk. 

A füstgázoldali hőmérleg: 

 

Ebből kiadódik a füstgáz THH lehűtési véghőmérséklete. A füstgáz lehűtésének a korróziós szempontok 

(harmatpont) viszonylag alacsony, 80…100 °C-os korlátot szabnak, de evvel a megoldással általában nem 

mehetünk ~160 °C alá, vagyis az elvileg hasznosítható hő egy részét ebben a kapcsolásban elveszítjük. 

2.3. A gőznyomás megválasztása 

A gáz lehűtési véghőmérséklete függ a termelt gőz nyomásától is, ahogy ezt a 4.2.3.1. ábra bemutatja. A 

vékonyabb vonallal rajzolt, alacsonyabb nyomású gőzkörfolyamat esetén csökkenthető a kilépő füstgáz 

hőmérséklete, nő a gőzkörfolyamatba átadott hőteljesítmény, de az alacsonyabb gőznyomás egyúttal 

alacsonyabb hatásfokú gőzkörfolyamatot eredményez. 

 

4.2.3.1. ábra 

A termelt gőz nyomásának hatása a hőhasznosító kazánban a gőzkörfolyamatnak átadható hőteljesítményre, a 

gőzkörfolyamat hatásfokára és a gőzkörfolyamatnak a kettő szorzataként kialakuló villamos teljesítményére a 

4.2.3.2. ábrán látható. Az ábra azt mutatja, hogy a termelt gőz nyomásának növelésével a gőzkörfolyamat 

hatásfoka javul ugyan, de a hasznosítható hőáram csökken. A kettő erdőjeként a gőznyomásnak a közepes 
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nyomások tartományában termikus optimuma van, ami egyben jó közelítéssel a gazdasági optimumot is 

megadja. 

 

4.2.3.2. ábra 

Könnyen belátható, hogy a megcsapolásos tápvíz-előmelegítés ebben az esetben nem javítja, hanem rontja a 

hatásfokot, mert a csapolás(ok)on elvett gőz csökkenti a gőzkörfolyamat villamos teljesítményét. 

A tápvíz gáztalanításáról azonban itt is célszerű a gőzerőműveknél megszokott módon gondoskodni. A 

táptartály telített gőzzel történő fűtését végezhetjük a gőzturbina megcsapolásáról, vagy pedig a hőhasznosító 

kazánban létesített további fűtőfelületekben fejlesztett (általában a légkörinél nagyobb nyomású) gőzzel (4.2.3.3. 

ábra). Ez a megoldás nem változtatja meg a kombinált ciklus egyetlen energetikai jellemzőjét sem, csupán a 

hőhasznosító V jelű szakaszán csökken egy kicsit a közepes hőfokrés (4.2.3.4. ábra). 

 

4.2.3.3. ábra 
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4.2.3.4. ábra 

2.4. Kétnyomású gőztermelés kombinált ciklusban 

A füstgáz jobb lehűtése kisebb nyomású gőz termelésével érhető el. Elérhető, hogy ez ne csökkentse a 

gőzturbina teljesítményét, úgy, hogy alacsonyabb nyomású gőz mellett magasabb nyomású gőzt is termelünk. 

Ezt a megoldást kétnyomású hőhasznosításnak nevezzük, kapcsolását a 4.2.4.1ábra, Q-T diagramját a 

4.2.4.2ábra mutatja be. Összehasonlításként az ábrán vékony vonallal jelezzük az egynyomású kapcsolás 

viszonyait. 
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4.2.4.2. ábra 

A kétnyomású gőztermeléssel a füstgáz lehűtése a bejelölt értékkel javul. A változás előnye úgy is 

megfogalmazható, hogy a víz-gőz felmelegedési szakaszai eredőben a füstgáz lehűlési görbéjéhez közelíthetők, 

csökkentve ezzel a hőátvitelnél a közepes hőfokrést és avval együtt a folyamat irreverzibilitását. 

Szóba jöhet olyan kapcsolás is, amikor a V1 és T2 felületeket a hőfokok szempontjából helyileg felcseréljük, 

vagy pedig egymás mellé (azonos hőmérsékletű zónába) helyezzük. A konstrukciós nehézségeket a termikus 

előnyök ellentételezhetik. 

A lehűlési és felmelegítési görbe tovább közelíthető egymáshoz a nyomásfokozatok számának növelésével. Ez 

azonban csak kisebb hasznot hoz, mert a korróziós szempontok szerint megengedhető gázlehűtést már a két 

nyomásfokozat esetén is el lehet érni, a továbbiak csak az illeszkedést javítják. Háromnál több nyomásfokozatot 

jelenleg még nem használnak. 

2.5. Póttüzelés kombinált ciklusban 

A gázlehűtés javításának másik módja a több nyomás helyett póttüzelés alkalmazása. A gázturbina kilépő 

gázában általában még 14…15% oxigén van, ami lehetővé teszi további tüzelőanyag elégetését a gázturbina és a 

hőhasznosító első hőátadó felülete között. A póttüzeléses hőhasznosítás Q-T diagramját a 4.2.5.1.ábra mutatja 

be. 
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Az ábrából látható, hogy a gőzkörfolyamatnak átadott hőteljesítmény nagyobb mértékben nőtt meg, mint a 

póttüzelés hőteljesítménye, azaz a póttüzelés növekmény hatásfoka 100%-nál nagyobb. 

2.6. Összekapcsolás a gőzerőmű táprendszerében 

Laza kapcsolatot teremt a két körfolyamat között a gázturbina kipufogógázának hőhasznosítása egy gőzerőmű 

tápvízrendszerében (4.2.6.1. ábra). (A laza kapcsolat azt jelenti, hogy bármelyik körfolyamat működőképes a 

másik nélkül is.) Ilyenkor a gőzerőmű nagynyomású előmelegítőit (néha a kisnyomásúakat is) csapolt gőz 

helyett a gázturbina kipufogógázával fűtjük, így a megcsapolásokon ki nem vett gőz továbbexpandál a 

kondenzátorig, és ez adja az összekapcsolás hasznaként jelentkező többlet villamos teljesítményt. 

 

4.2.6.1. ábra 

2.7. Összekapcsolás gőzkazánban 

A gőzkazánban történő összekapcsolásnak lehetséges laza vagy szoros kapcsolatot létrehozó módja is. 
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A gázturbina kipufogógázának hőhasznosítása történhet egy hagyományos felépítésű gőzerőmű kazánjában is 

(4.2.7.1. ábra). Ennél a megoldásnál a kipufogógáz részlegesen kiváltja az égési levegőt, mert magas 

oxigéntartalma a kazánban még hasznosítható. Ez laza kapcsolat a két körfolyamat között, hiszen mindkét 

körfolyamat működőképes a másik nélkül is. 

 

4.2.7.1. ábra 

Igen szoros kapcsolatot valósítanak meg – mint az elnevezése is utal rá – a fluidágyas széntüzeléssel vagy 

szénelgázosítással megvalósított integrált széntüzelésű kombinált ciklusú erőművek. Ezek közül itt a fluidágyas 

tüzelésű változatot mutatjuk be, a szénelgázosítós megoldásra az 5.1.4. témában találhatunk példát. 

A kombinált ciklusokkal elérhető igen jó hatásfok és az energetikai célra használható szenek – 

szénhidrogénekhez hasonlítva – jelentősebb készlete arra készteti a tervezőket, hogy szénfelhasználásra 

alkalmas kombinált ciklusokat alakítsanak ki. A 4.2.7.2. ábra egy ilyen lehetséges kapcsolást mutat be. Ebben a 

megoldásban a szén elégetése egy nyomás alatti örvénylő fluidágyas kazánban történik. A fluidágyban történik 

meg a gőzkörfolyamat hőtermelése, így a hőmérsékletkorlát betartásához nem kell magas légfelesleg-tényezőt 

használni. Ezt követően rendkívül jó leválasztási fokú pernyeleválasztó állít elő gázturbinába vezethető 

tisztaságú gázt. Itt is alkalmazható a gázturbina kipufogógázának hőhasznosítása a gőzkörfolyamat 

tápvízrendszerében. Esetenként – a gázkörfolyamat hatásfokának emelése érdekében – a pernyeleválasztó és a 

gázturbina között földgázzal még ráfűtenek a munkavégző gázra. 
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További szénfelhasználási próbálkozások folynak külső széntüzelésű gázturbinával, nyomás alatti 

szénelgázosítás és gázturbina összekapcsolásával és más megoldásokkal, mindegyiket kapcsolódó 

gőzkörfolyamattal kiegészítve. Természetesen a szénfelhasználás mindegyik technikai megoldása igen szoros 

integrációt jelent, de ezeknél az üzemrészek önálló működtetésének kérdése értelemszerűen fel sem merül. 
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D. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

Cheng-ciklus: nagy mennyiségű gőz égőtérbe vezetését is lehetővé tevő, villamos energiát és hőt egyaránt 

szolgáltató, rugalmas üzemű hőkörfolyamat és berendezés 

egyenértékű élettartam: a gázturbina különböző üzemállapotait és eseményeket figyelembe vevő mutató, amely 

jellemzi az elhasználódás mértékét 

egytengelyes gázturbina: olyan gép (gázturbina), amelyben a kompresszor, a turbina és a generátor egy 

tengelyen helyezkedik el 

hőhasznosító kazán: a gázturbina kipufogógázának hőtartalmát részlegesen hasznosító hőcserélő 

kétnyomású gőztermelés: két különböző nyomású gőz előállítása a hőhasznosító kazánban 

kéttengelyes gázturbina: olyan gázturbina, amelyben az egységek két tengelyen helyezkednek el – általában 

csak az egyik tengelyen van generátor, mindkét tengelyen turbina, kompresszor lehet egy vagy két tengelyen 

kombinált ciklusú erőmű: gáz- és gőzkörfolyamatot egyaránt tartalmazó, azokat összekapcsoltan alkalmazó 

erőmű 

nyílt ciklusú gázturbina: környezeti levegőt beszívó és a kipufogógázt a környezetbe eresztő gázturbina 

nyomásviszony: valamely részegység előtti és utáni nyomások aránya, gázturbináknál mindig egynél nagyobb 

törtként használjuk 

póttüzelés: a gázturbina kilépése és a hőhasznosító kazán között (esetleg a hőhasznosító kazán elején) 

elhelyezett újabb hőbevezetés tüzelőanyag elégetésével 

túlterhelés: a névlegesnél magasabb terhelésű üzemállapot 

utánkapcsolt hőhasznosító erőmű: gázturbinát és a gázturbina kipufogógázának hőtartalmával termelt 

gőzkörfolyamatot tartalmazó, kombinált ciklusú erőmű 

zárt ciklusú gázturbina: nem levegő munkaközegű gázturbina, a munkaközeg zárt körben kering 
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Javasolt szakirodalom a modulhoz 
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5. fejezet - Fejlesztési irányok 

1. Gőzkörfolyamatú erőművek 

1.1. A gőzparaméterek növelése 

Mintegy 100 évvel ezelőtt a frissen elterjedő gőzturbinák igen alacsony paraméterekkel üzemeltek. A 10…15 

bar gőznyomás (ahogy akkoriban mondták, a 10…15 légkörös gőz) és 300…380 °C gőzhőmérséklet volt a 

jellemző. Az akkori legfeljebb 10 MW-os gőzturbináknál a résveszteség növekedésének veszélye miatt nem is 

lett volna célszerű nagyobb gőznyomás alkalmazása (5.1.1.1. ábra). 

 

5.1.1.1. ábra 

Az 1940-es évekre a szerkezeti anyagok fejlesztése (5.1.1.2. ábra) és a gépnagyságok növekedése már lehetővé 

tette a paraméterek lényeges növelését. A gőzhőmérséklet megközelítette az 500 °C-ot, ehhez maximum 

80…100 bar nyomást lehetett alkalmazni, ennél nagyobb nyomásnál ugyanis újrahevítés nélkül már nagyon 

magas lett volna a gőz végnedvessége. 
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5.1.1.2. ábra 

A következő előrelépést az újrahevítés megjelenése hozta az 1950-es végén, az 1960-as években. Ez a 

gőzhőmérséklet már nem túl jelentős növelése mellett (520…550 °C) is lehetővé tette a gőz végnedvességének 

olyan mértékű csökkentését, hogy az ne korlátozza a frissgőznyomás növelését. A korlátot a gőzkazánok 

természetes cirkulációja jelentette. Ahhoz, hogy a természetes cirkuláció működjön, nagy sűrűségkülönbség kell 

a telített víz és a telített gőz között. A nyomással a kritikus nyomás (221bar) felé közeledve a sűrűségkülönbség 

rohamosan csökken, ezért 170…185 bar dobnyomásnál (ez frissgőzben kb. 10barral alacsonyabb nyomást 

jelent) meg kellett állni a nyomásnöveléssel. Némi továbblépési lehetőséget nyújtottak még a 

kényszercirkulációjú, majd a kényszerátáramlású kazánok. 

Nem sokkal később (1970-es évek) megjelentek a szuperkritikus paraméterű blokkok (SC). Ezeknél lényegében 

változatlan gőzhőmérséklet mellett nem sokkal a kritikus feletti (240…250bar) gőznyomást alkalmaztak. Széles 

körű alkalmazásukra azonban csak 2000 körül került sor. 

A fokozatos anyagfejlesztések után új minőséget hozott 2000 környékén az ún. szuperötvözetek megjelenése 

(5.1.3. téma). Ezek tették lehetővé az ultraszuperkritikus (USC) blokkok megjelenését, amelyeknél a 

gőzparaméterek újabb ugrása következett be. A gőznyomás 300…375bar, a gőzhőmérséklet eleinte 650 °C lett, 

majd napjainkra elérte, esetenként kissé meg is haladja a 700 °C-ot. 

A gőzparaméterek növekedésével természetesen az erőművi hatásfok is gyorsan növekedett: a 100 évvel ezelőtti 

15% körüli értékről az újrahevítés nélküli blokkoknál is 30% környéki értékekre. Újrahevítéssel a szubkritikus 

tartományban 40%-ot értek el (széntüzelés esetén néhány százalékkal alacsonyabbak az értékek). A legújabb 

USC-blokkok már széntüzeléssel is elérik vagy némileg meghaladják a 45% hatásfokot, esetenként megközelítik 

az 50%-ot is. 

A paraméterek további növelése elsősorban az új anyagok kutatásán múlik. A fejlesztések nagy erőkkel folynak, 

de az esetleges új anyagminőségek kifejlesztésének időpontja nem látható előre. 

1.2. USC-blokkok 

Az ultraszuperkritikus blokkok megjelenése nemcsak paraméterváltozást jelentett, hanem a megnövekedett 

gőznyomáshoz alkalmazkodva a hőkapcsolást is némileg módosítani kellett. 

Az első kísérleti USC-blokkok 350…400MW teljesítménnyel épültek, ennél kisebb teljesítmény esetén a nagy 

nyomás miatti kis fajtérfogattal túl alacsony gőztérfogatáramok adódnának. Ma a sorozatban épülő blokkoknál 

inkább a 600…800MW teljesítménytartomány jellemző. 

A frissgőznyomás növelésével megnövekedett az újrahevítési nyomás is. Egyszeres újrahevítésnél a 

szubkritikus blokkok esetén elterjedt 40bar körüli újrahevítési nyomás helyett 60…80bar a szokásos. Ez nem tér 

el attól az ökölszabálytól, hogy az újrahevítési nyomást a frissgőznyomás negyede körül érdemes megválasztani. 

A megnövekedett újrahevítési nyomás kedvezőtlen lenne a gőz végnedvesség-tartalmára, de ezt a kb. 100 °C-kal 

megnövekedett gőzhőmérséklet kompenzálja. 

A hatásfok javítása érdekében lényegesen megemelik a tápvíz-előmelegítési véghőmérsékletet. Míg a 

szubkritikus blokkoknál a 250 °C körüli érték a szokásos, az USC-blokkoknál már általános a 300 °C feletti 

véghőmérséklet. Ennek elérése érdekében már a nagynyomású házon – az újrahevítés előtt – is elhelyeznek egy 

megcsapolást. 

Az üzembiztosság növelése érdekében nem alkalmaznak bonyolult gőzhűtőrendszereket. Legtöbb esetben csak 

egy főáramkörű gőzhűtőt építenek be a legmagasabb hőmérsékletű, újrahevítés utáni első megcsapolás 

gőzáramába, amely így a felülről harmadik előmelegítőt fűti. Evvel az egyszerűsítéssel a blokk veszít ugyan 

néhány század százalékot a hatásfokából, de kiküszöbölik az egyik gyakori meghibásodási forrást. Márpedig 

egy ilyen drága blokknál az üzemkészség javítása elsőrendű gazdasági érdek. 

A magas paraméterek miatt szükséges vastag falú berendezések ellenére igyekeznek minél rugalmasabb üzemre 

alkalmassá tenni ezeket a blokkokat. Egy sok atomerőművet (tipikusan alapüzem) és sok megújulót 

(rapszodikus termelés) tartalmazó rendszerben ugyanis a fosszilis tüzelőanyagú erőművekre hárul a 

menetrendtartás és kompenzálás feladata. A hagyományos felépítésű blokkoknál szokásos 2…4%/perc 

teljesítményváltoztatási sebességet sok esetben sikerült 5…7%/percre növelni. 
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Ezeknek a változásoknak a jelentős része látható az 5.1.2.1. ábrán bemutatott Moorburgi Erőmű hőkapcsolásán. 

Meg kell jegyezni, hogy ennek a Hamburg mellett épült erőműnek a gőzparaméterei még a szuperkritikus és az 

ultraszuperkritikus közötti átmenetet képeznek, de hőkapcsolása már az USC jellegzetességeit mutatja. 

 

5.1.2.1. ábra 

1.3. Szerkezeti anyagok fejlesztése 

A kazán csövei – különösen a túlhevítő és újrahevítő csövek – igen magas hőmérsékleten üzemelnek. A csőfal 

hőmérséklete mindig magasabb, mint az előállított gőz hőmérséklete, mert a hő a csőfal felől jut el a gőzhöz. A 

többlethőmérséklet az alkalmazott hőáramsűrűségtől, a csőfal vastagságától és az anyag hővezető képességétől 

függ. A kazánok fejlődése során folyamatosan növekedett a hőáramsűrűség, a nyomás növekedése miatt nőtt a 

falvastagság, az anyagok fejlesztése során pedig a hőállóság növelésével párhuzamosan romlott a hővezető 

képesség. Ezek együttes hatására a néhány évtizeddel ezelőtti 20…50 °C-ról mára néhány száz fokra nőtt a 

többlethőmérséklet. 

Nem sokkal alacsonyabb hőmérsékleten üzemelnek a frissgőz és az újrahevített gőz vezetékei és a gőzturbinák 

gőzbelépés-környezetében levő részei, mint pl. a gyorselzáró szelep, szabályozószelepek, a szabályozó fokozat 

és az ezekhez kapcsolódó turbinaházrészek. Ezeken a helyeken az azonos gőzhőmérséklet mellett legalább a 

többlethőmérséklettel nem kell számolni. 

Az alkalmazott szerkezeti anyagok a múlt század elejére jellemző szénacéltól fokozatosan jutottak el a 

terjedőben levő ún. szuperötvözetekig. 

A XX. század első kétharmadában az egyszerű szénacélokkal kezdődött a kazánépítés, majd a korrózió- és 

hőállóság javítása érdekében különböző ötvözőket adtak az acélhoz. Az így előállított ferrites acéloknál a 

legjellemzőbb nikkel és króm mellett használtak szilíciumot, molibdént, kobaltot és más fémeket is. Jellemzően 

néhány százalék adalékfémmel ötvözték az acélt, az összes ötvöző mennyisége is többnyire 10% alatt maradt 

vagy azt alig haladta meg. 

Nagy előrelépést hozott az ausztenites acélok használata. Az ausztenites korrózió- és hőálló acélokat először a 

Krupp Művek állította elő 1912-ben, majd nem sokkal később az Egyesült Államokban is megkezdték az 

előállítást. Tömeges elterjedésükre az erőműiparban mégis vagy fél évszázadot kellett várni. Ezek vasalapú, 

magas króm- és nikkeltartalmú ötvözetek, a magas hőmérsékleten mutatott kedvező szilárdsági és korróziós 

tulajdonságaik a gőzparaméterek további jelentős növelését tették lehetővé. Néhány jellegzetes ausztenites acél 

összetételét az 5.1.3.1. táblázat mutatja be. 
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5.1.3.1. ábra 

A nagyon magas hőmérsékletet is tűrő, korrózióálló anyagok kutatása az 1940-es években kezdődött, és először 

a repülőgép-hajtóműveknél és a rakétatechnikában használták ezeket. Az energetikában csak az utóbbi 10…20 

évben kezdtek elterjedni, elsősorban az USC-blokkok építésében, de használják ezeket a gázturbinákban és a 

nukleáris technikában is, beleértve a fúziós kísérleti berendezéseket is. Jó szilárdsági tulajdonságaik miatt 

sportautók gyártásánál is használják ezeket az anyagokat. 

A szuperötvözetek legsikeresebb anyagcsoportja a nikkel- és krómalapú Inconel ötvözetcsalád. Néhány 

jellegzetes Inconel ötvözet összetételét az 5.1.3.2. táblázatban foglaltuk össze. Általános jellemzőjük – a hő- és 

korrózióállóság mellett – a nehéz megmunkálhatóság és legtöbbjük esetében a nehéz hegeszthetőség. 

 

5.1.3.2. ábra 

Az Inconel ötvözetcsalád egyes tagjai elég jelentős eltérést mutatnak a többiektől. Így például a maximum 

700…760 °C szerkezetianyag-hőmérsékletig alkalmazható Inconel 718 még jelentős mennyiségű vasat 

tartalmaz. Ez a többi – jóval magasabb hőállóságú – Inconel ötvözetben már nem található meg. 

Az eddigi Inconel ötvözeteknél is jobb jellemzőket várnak az Inconel 740 jelű ötvözettől. Ez alapvetően magas, 

20% körüli kobalttartalmával tér el a többi társától. 
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A különböző ferrites, ausztenites acélok és a nikkelalapú szuperötvözetek tartamszilárdságát az 5.1.3.3. ábra 

hasonlítja össze.

 

1.4. A szén-dioxid-leválasztás lehetőségei 

A jövőben is elkerülhetetlen a fosszilis energiahordozók – elsősorban a szén – felhasználása a villamosenergia-

termelésben. A továbbiakban azt nézzük meg, hogy széntüzelés esetén milyen lehetőségek vannak a szén-

dioxid-kibocsátás csökkentésére, lassan közkeletűvé váló nevén a CCS-eljárás (Carbon Capture and Storage, 

mások szerint Carbon Capture and Sequestration) alkalmazására. 

Eddig három eljárást dolgoztak ki erre a célra: 

• tüzelés utáni leválasztás 

• tüzelés előtti leválasztás 

• oxyfuel tüzelés 

A három eljárás eddig még nem jutott el a fejlesztés azonos szintjére, a legelső áll legközelebb a kereskedelmi 

alkalmazáshoz, a másik kettő még további kutatás-fejlesztést igényel. 

Tüzelés utáni leválasztás (5.1.4.1. ábra) 

Ennek megvalósításhoz közeli állapotát az adja, hogy a hagyományos erőművi körfolyamathoz alig kell 

hozzányúlni. A tüzelés után elhelyezett füstgáztisztító sort (pernyeleválasztó, füstgáz-kéntelenítő, esetleg 

nitrogén-oxid-leválasztás) kell kiegészíteni egy szén-dioxid-leválasztó berendezéssel. 
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5.1.4.1. ábra 

Az egyetlen ok, amiért ez visszahat a körfolyamatra, a szén-dioxid-leválasztás jelentős hőigénye, ami miatt a 

gőzturbinán el kell helyezni egy nagyobb gőzelvételt, ami mennyiségében jóval meghaladja a szokásos tápvíz-

előmelegítési célú elvételeket. 

Az abszorpciós leválasztás működését az 5.1.5. téma mutatja be. 

Tüzelés előtti leválasztás (5.1.4.2. ábra) 

Széntüzelés esetén a tüzelés előtti leválasztás lényegében egy szénelgázosítási folyamat kombinált ciklusú 

körfolyamattal (IGCC, Integrated Gasification Combined Cycle, részletesebben az 5.2.3. téma ismerteti). A 

különlegességét az oxigénben történő elgázosításnál keletkező szintézisgázból a karbon kivonása adja. Ez úgy 

történik, hogy először egy reaktorban a szén-monoxidot szén-dioxiddá alakítják vízgőz segítségével. A 

reakcióegyenlet a következő: 

 CO + H2O = CO2 + H2 

Ezt a CO shift nevű reakciót követi a szén-dioxid kb. 90%-os eltávolítása, ami után a gázturbinába vezetett gáz 

gyakorlatilag tiszta hidrogén (egy kevés szén-dioxiddal szennyezve), ahol levegővel égetik el. 
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5.1.4.2. ábra 

Ebben a technológiában a szénelgázosítás alig különbözik a már alkalmazott szénelgázosítóktól (lásd 5.2.2. 

téma), de új eljárás a CO shift, a szén-dioxid kivonása a szintézisgázból és a hidrogén tüzelőanyagú gázturbina. 

A hatásfok romlása a szén-dioxid-kompresszor önfogyasztása mellett az elgázosítás veszteségeiből és a 

levegőszeparátor nagy energiaigényéből adódik. 

Oxyfuel tüzelés (5.1.4.3. ábra) 

Nagyon szellemes megoldás. Nem igényli a szén-dioxid leválasztását a füstgázból, hanem az összes többi 

komponens eltávolítása után visszamarad maga a közel tiszta szén-dioxid. 

A nitrogént még a tüzelés előtt a levegőszeparátor távolítja el, a szennyezőket hagyományos füstgáztisztító 

berendezések, ezek után vízgőz-széndioxid keverék marad vissza, amiből a vízgőzt kondenzációval eltávolítják. 

 

5.1.4.3. ábra 

Ez az eljárás azonban csak látszólag ilyen egyszerű. Legbonyolultabb eleme a kazán, ahol a tüzelőanyagot 

levegő helyett oxigénnel kell elégetni. Ez extrém magas hőmérsékletet eredményezne, amit a kazánból kilépő 

vízgőz-széndioxid keverék egy részének – mint inert anyagnak – a visszacirkuláltatásával kell mérsékelni. A 

hatásfok romlása a szén-dioxid-kompresszor önfogyasztása mellett döntően a levegőszeparátor energiaigényéből 

adódik. 

A szén-dioxid-leválasztás hatása az erőműre 

Bármelyik leválasztási eljárást is választjuk, az kedvezőtlenül hat az erőmű két legfontosabb jellemzőjére, a 

fajlagos beruházási költségre és a hatásfokra (5.1.4.4. és 5.1.4.5. ábra). A tüzelés utáni leválasztás hatásait már 
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pontosabban lehet előre látni, de a másik két eljárás várható hatása is nagyjából azonosra becsülhető. 

 

 

5.1.4.5. ábra 

1.5. Tüzelés utáni szén-dioxid-abszorpció 

Maga a szén-dioxid-leválasztás történhet abszorpcióval, adszorpcióval vagy membrános eljárással. 

Próbálkoznak még kriogén vagy biológiai elválasztással is. A fejlesztésben legelőrébb az abszorpciós eljárás áll. 

Az eljárás legnagyobb hátránya a rendkívül nagy energiaigény. Az abszorpcióhoz alacsony hőmérséklet kell, ez 

a füstgáz lehűtését igényli, a deszorpcióhoz (regeneráláshoz) magas, 100 °C körüli vagy fölötti hőmérséklet 

szükséges, ami nagy hőönfogyasztást igényel (ehhez kell a nagy gőzelvétel), és a villamos önfogyasztást növeli 
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a hűtőgép mellett a szén-dioxid kompressziója és a sok szivattyúzás. Ez jelentős hatásfokromlást és emiatt 

többlet tüzelőanyag-felhasználást jelent a hasonló, de CCS nélküli erőműhöz képest. 

A leginkább reményteljes, az eddigi kísérletekben legjobban bevált abszorbensek az aminok, azok közül is a 

mono-etanol-amin (MEA, egy olyan módosult etánmolekula, amelyben az egyik hidrogén helyén egy –NH2 

amingyök van, egy másik helyén pedig –OH gyök) vizes oldata. 

Az aminos abszorpciós leválasztás sémáját az 5.1.5.1. ábra mutatja. Előzetes tisztítással a füstgáz SOx -, NOx- és 

pernyetartalmának zömét eltávolítják. Ezután a füstgázt lehűtik. A hűtőből kilépő atmoszferikus nyomású gázt 

olyan mértékben komprimálják, hogy annak nyomása – az atmoszferikus nyomáson üzemelő – abszorber 

nyomásesését fedezze. Az abszorberben a CO2 nagy részét (85…90%-át) elnyeletik. Az abszorbens folyadék 

(híg szolvens) MEA maximum 30%-os vizes oldata. Az abszorber mosószakaszt is tartalmaz, mellyel a fejgáz 

által elvitt MEA mennyiségét (abszorbensveszteséget) csökkentik. A mosás vízzel történik. A mosófolyadékot a 

mosószakasz aljáról (esetleg a deszorpciós oszlop, más néven sztripper fejéről) veszik el. A kilépő 

mosófolyadékot hűtés után az abszorber mosószakaszának tetejére visszavezethetik. Az abszorber aljából távozó 

folyadék (dús szolvens) nyomását szivattyúval megnövelik. Ezt követően a dús/híg kereszthőcserélőben a dús 

szolvenst előmelegítik a deszorber (sztripper) fenekéről érkező híg (szegény) szolvenssel. A sztripperben, mely 

parciális kondenzátorral van ellátva, a dús szolvensből a CO2-t kiforralják. Az ehhez szükséges hőt parciális 

visszaforralóban közlik. Bár a deszorpció szempontjából általában a nyomás növelése nem előnyös, a hatékony 

kiforraláshoz szükséges elég magas (120°C körüli) hőmérséklet csak az atmoszferikusnál nagyobb nyomáson 

biztosítható a visszaforralóban. A sztripper aljáról kilépő, csökkentett CO2-tartalmú folyadék (híg szolvens) 

nyomását szivattyúval megnövelik. Ezután a híg szolvens előbb a kereszthőcserélőben hűl le (előmelegítve a 

dús szolvenst), majd az utóhűtőben hűl tovább, és így kerül ismét az abszorberbe. 

 

5.1.5.1. ábra 

Más abszorber anyagokat is vizsgálnak, de ez a folyamat felépítését lényegesen nem változtatja meg. 

1.6. A szén-dioxid eltárolása 

A szén-dioxid eltárolása két lényeges lépést tartalmaz: az elhelyezés helyére szállítást és az elhelyezést. 

A szén-dioxid környezeti paraméterek mellett gáz-halmazállapotú, de nagy nyomáson cseppfolyósítható. A 

szokásos környezeti hőmérsékleteken (5…30 °C) 30…70 bar nyomás felett válik cseppfolyóssá. Kritikus 

hőmérséklete 31 °C, e felett már csak szuperkritikus folyadékállapotba hozható. 

Ennek megfelelően a szállítására a következő lehetőségek vannak: 

• szállítás gázhalmazállapotban csővezetéken keresztül 
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• szállítás gázhalmazállapotban hajóval 

• szállítás folyékony halmazállapotban csővezetéken keresztül 

• szállítás folyékony halmazállapotban hajóval 

A csővezetéken történő szállítás már ismert más ipari technológiák révén, ez a legköltséghatékonyabb módszer 

nagy mennyiségű CO2-szállítás esetén. Ezek a csővezetékek hasonlóak a gáz- vagy az olajszállító vezetékekhez, 

így nem jelentenek új technológiai kihívásokat. Ehhez hasonlóan a folyékony halmazállapotban hajóval szállítás 

is megoldható az olajtankerek mintájára. 

A CO2 tárolására fosszilis tüzelőanyagok föld alatti lelőhelyein, sósvizes felszín alatti rétegekben (aquiferek), 

valamint az óceánok mélyebb rétegeiben van lehetőség. Kémiai átalakítást követően stabil fém-karbonát 

formában is lerakhatók. 

Jelenleg a szilárd földkéregben való eltárolás látszik a legígéretesebb megoldásnak. Ennek lehetőségeit az 

5.1.6.1. ábra mutatja be. 

 

5.1.6.1. ábra 

Az olaj- és gázmezőknek megvan az az előnyük, hogy tartós tömörségük évmilliókra visszamenően bizonyított, 

továbbá a mezők feltárása és kitermelése révén a kőzetek összetétele, illetve a tároló és lezáró képződmények 

szerkezeti felépítése igen pontosan ismert. A tárolás biztonságára nézve a legnagyobb problémát a régi, 

felhagyott fúrólyukak jelentik, amelyek az olaj- és a gázmezőkben helyenként nagy számban fordulnak elő, 

márpedig az összes korábbi fúrás helyének megtalálása és eltömítése nagy költségráfordítással oldható csak 

meg. A CO2 bejuttatása adott esetben arra is felhasználható, hogy az olaj, illetve gáz kitermelését 

meghosszabbítsa a már lecsökkent rétegnyomással rendelkező telepek esetében (EOR: Enhanced Oil Recovery; 

EGR: Enhanced Gas Recovery). 

Egy másik lehetséges eltárolási mód a tenger alá süllyesztés. Lehetőségeit az 5.1.6.2. ábra mutatja be. 
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5.1.6.2. ábra 

A lesüllyesztés történhet szárazföldről induló csővezetéken, úszó platformról vagy hajóról. A szén-dioxid 

viselkedésében lényeges különbség van attól függően, hogy 2,5…3 km-nél nagyobb vagy kisebb mélységbe 

vezetik. Tengervíz-hőmérsékleten és ilyen nagy nyomásokon a szén-dioxid mindenképpen folyadék állapotú. A 

vízzel ellentétben a szén-dioxid kompresszibilis. 100barnál kisebb nyomáson a szén-dioxid sűrűsége kisebb a 

vízénél, tehát ilyenkor a tenger mélyéről felfelé indul, 300 bar fölötti nyomásnál viszont a sűrűsége nagyobb a 

vízénél, és a mély árkok felé süllyed. A váltás 0 °C hőmérsékleten kb. 130 bar, míg 10 °C hőmérsékleten kb. 

270 bar nyomásnál következik be. 

További lehetőség a szén-dioxid szilárd karbonátokká alakítása (5.1.6.3. ábra). 

 

5.1.6.3. ábra 
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A karbonátképző reakciók segítségével stabil, szilárd halmazállapotba hozott szén-dioxid tárolása veti fel a 

legkevesebb környezetvédelmi kérdést, de a procedúra, energiafogyasztása miatt, a legdrágább tárolási módnak 

számít. További nehézség, hogy a szilárd ipari hulladékok között viszonylag kevés olyan – zömében bázikus 

kémhatású – hulladék található, amelyik alkalmas reakciópartner lenne a karbonáttá alakításhoz. 

2. Gázturbinás erőművek 

2.1. Anyagfejlesztések 

A gázturbinák lapátjai rendkívül nagy igénybevételnek vannak kitéve. A kerületi erő hajlító, a centrifugális erő 

húzó igénybevételt okoz, a turbina lapátjai rendkívül magas (vörös izzási) hőmérsékleten dolgoznak, a lapátok 

és lapátközök váltakozása pedig erős vibrációt okoz. Terhelésváltoztatáskor, különösen az indítás és leállás 

során, nagyon gyors hőmérséklet-változás terheli a lapátokat, ami nagy hőfeszültségeket ébreszt. 

A korszerű lapátanyagok nikkelbázisú szuperötvözetek króm, kobalt és rénium összetevőkkel. Az összetétel 

gondos megválasztása, kikísérletezése mellett nagy szerepe van az anyag kristályszerkezetének is. Magas 

hőmérsékleten jelentős szilárdságjavulást eredményezett az irányított kristályosítás (directional solidification, 

DS), amely az öntésnél alkalmazott hűtési módszerrel eléri, hogy az ötvözet kristályai egy irányba álljanak. Ez a 

megfelelő irányban mérsékli a kristályközi szilárdságcsökkenést. A legnagyobb szilárdságot egykristály (single 

crystal, SC) lapátoknál lehet elérni, ahol egyáltalán nincsenek kristályhatárok a lapáton belül. 

Hatékony korrózióvédelmet és hőállóság-javulást lehet elérni hőszigetelő hatású, keramikus jellegű bevonat 

(thermal barrier coatings, TBC) alkalmazásával. A 0,05…0,1 mm vastagságú, alumínium-oxid-tartalmú réteget 

magas, 1000 °C körüli hőmérsékleten viszik fel a lapátanyagra, a diffúzió révén több, változó összetételű réteg 

jön létre az alapanyagtól a borítás külső felületéig. A rossz hővezető képességű keramikus anyag önmagában is 

kb. 100 °C-kal képes növelni a nikkelalapú ötvözet és az azt körüláramló forró gáz közötti hőmérséklet-

különbséget. 

A munkaközeg hőmérséklet-növelésének fontos eszköze ennek a hőmérséklet-különbségnek a növelése. A 

hőszigetelő bevonat mellett ennek hatásos eszköze a lapáthűtés, szerepéről a 4.1.3. témában már szóltunk. A 

fejlesztés fő iránya a lapát hosszirányú átáramlásától az ún. filmhűtés irányába történő elmozdulás és annak 

minél jobb megoldása. A hagyományos hűtésnél a kompresszor megfelelő fokozatából vett hűtőlevegő a tengely 

furatain jutott a lapáttőhöz, és a lapátban kialakított hosszirányú csatornán átáramolva a lapátvégen lépett ki 

(5.2.1.1. ábra bal oldala). A fejlesztés abba az irányba halad, hogy a lapátban kialakított levegőút egyre 

összetettebb formájú, és a csatornákon átáramló levegő egyre több, egyre sűrűbben elhelyezett apró 

csatornácskán keresztül kijusson a lapát felszínére, és ott egy hűvösebb levegőréteget hozzon létre a forró gáz és 

a lapátanyag szétválasztására (az 5.2.1.1. ábra jobb oldali megoldásai). 



 Fejlesztési irányok  

 180  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

5.2.1.1. ábra 

Az 5.2.1.2. ábra egy korszerű lapáthűtési kialakítást mutat be. A kis anyagvastagság előnyös a termikus 

tranziensek elviselése szempontjából, rugalmas gázturbinaüzemet tesz lehetővé, viszont rendkívül nagy 

anyagszilárdságot követel. 

 

5.2.1.2. ábra 

A legnagyobb hőigénybevételnek csak a turbina első vagy első két fokozata van kitéve, utána az expandáló gáz 

hőmérséklete már alacsonyabb. Ezért ezeket – az elég drága – megoldásokat csak ezeknél a fokozatoknál 

alkalmazzák. Az 5.2.1.3. ábra egy ilyen forgórészt mutat, ahol csak az első fokozatnál alkalmaztak 

kerámiabevonatot. 
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5.2.1.3. ábra 

A legújabb gázturbináknál sok esetben a munkaközeg hőmérséklete már meghaladja a szuperötvözet olvadási 

pontját, és csak a hőszigetelő bevonatnak és a lapáthűtésnek köszönhető, hogy ezt el tudja viselni. 

2.2. A szénelgázosítás folyamata 

A szénelgázosítás nem új eljárás (gondoljunk csak a XIX. században fénykorát élő városi gáz gyártására), de 

hosszú időre feledésbe merült. Reneszánszát az hozta el, hogy a szűkös szénhidrogén-készletek mellett egyre 

inkább szénre kell alapozni a fosszilis alapú villamosenergia-termelést, és a legjobb hatásfokot kombinált 

ciklusokkal lehet elérni, ahol gázalakú tüzelőanyagra van szükség. 

A szénelgázosítás a szén átalakítása gáz-halmazállapotú tüzelőanyaggá a szén tökéletlen elégetésével. Történhet 

levegővel (generátorgáz), vízgőzzel (vízgáz), levegő-vízgőz eleggyel vagy levegő helyett oxigénnel. 

A szénelgázosítás egy igen komplex folyamat, sok egymástól függő reakció jellemzi. A gáz előállítása két 

részből áll: kigázosítás (illó távozása) és elgázosítás. A kigázosítással nyerhető termékek leginkább a 

hőmérséklettől függenek. 260–760 °C között főleg fenolok, olajok, kátrányok és metán keletkezik. 760 °C felett 

ezek tovább bomlanak, és főleg H2 és CO lesz a gázban. A kigázosításhoz általában a szén egy részének 

léghiányos elégetéséből származó hőt használják fel. 

A szénelgázosításhoz is a karbon részleges elégetését használják oxigénhiányos (redukáló) atmoszférában, 

valamint a karbon és a vízgőz reakcióját. Ez leegyszerűsítve a 

C + H2O ð CO + H2 

reakciót jelenti. Ez egy endoterm folyamat, amelynek hőigényét a szén részleges elégetése fedezi. Eközben a 

léghiányos égetésből is keletkezik szén-monoxid. A keletkező gáz, a szintézisgáz CO-ban és H2-ben gazdag, 

közepes fűtőértékű gáz. A két fő komponens mellett még számos más kísérőkomponenst is találunk. Ha az 

elgázosítás levegővel történik, akkor nagy mennyiségű nitrogén is lesz a gázkeverékben, ami a fűtőértéket 

erősen csökkenti. Oxigénnel való elgázosítással a nitrogén koncentrációja minimális értékre szorítható. 

 

5.2.2.1. ábra 

A szén fűtőértékének kb. 10%-át használjuk fel fixágyas reaktornál a szénelgázosításra. Ez az arány fluidágyas 

reaktornál 20%, szálló poros reaktornál 30%. A fűtőérték többi része a gázállapotú termékben jelenik meg. 

Ez az arány leginkább az elgázosítás hőmérsékletétől függ. A szálló poros reaktort kell a legjobban hűteni, a 

magas elgázosítási hőmérséklet miatt. A hűtéssel elvont hő egy része is hasznosítható, például olyan módon, 

hogy avval gőzt fejlesztünk, ami a gőzturbinán hasznosulhat. Ez a hűtéssel elvont hő azonban az energetikai 

hatásfokot mindenképpen csökkenti. 

Léteznek csak gázt gyártó és poligenerációs eljárások is. A poligeneráció során a szénből a kigázosítás során 

nemcsak generátorgázt, hanem egyéb folyékony és szilárd termékeket is kinyerünk. Feketekőszén esetében csak 

a kis hőmérsékletű lepárlásnak, az úgynevezett „svélezésnek” lehet nagyobb jelentősége, hiszen folyékony 

melléktermékekből itt több termelődik, mint a hagyományos kokszolás során. A magas hőmérsékletű kokszolás 

csak ott lehet versenyképes, ahol kohókokszra igény van, és az ehhez megfelelő, jó sülőképességű szén 

beszerzése sem okoz gondot. Az erőművi felhasználásnál csak éghető gázt akarunk előállítani, így 

poligenerációs eljárásokat nem alkalmaznak. 

http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/HalmAll.htm
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Tuzelany.htm
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Foldlegk.htm
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/GenerGaz.htm
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Goz.htm
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Vizgaz.htm
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Foldlegk.htm
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Goz.htm


 Fejlesztési irányok  

 182  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Fixágyas elgázosítót erőművi célra nem alkalmaznak. Egy fluidágyas és egy szálló poros (Texaco rendszerű) 

reaktort az 5.2.2.2. ábra mutat be. 

 

5.2.2.2. ábra 

2.3. Szénelgázosításos kombinált ciklusok (IGCC) 

A szénelgázosítók fejlesztésének a kombinált ciklusokban való alkalmazásuk igénye adott új lendületet. Az 

alkalmazás általános vázlatát az 5.2.3.1. ábra mutatja. Ennek az általános elrendezésnek számos alváltozata 

létezik, illetve áll fejlesztés alatt. Közös jellemzőjük, hogy az elgázosítás szorosan integrálódik a 

körfolyamathoz. Innen származik az elterjedten használt IGCC rövidítés (Integrated Gasification Combined 

Cycle). 

 

5.2.3.1. ábra 
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Az alváltozatok a következő jellemzőkben mutathatnak eltérést: 

• milyen típusú elgázosítót használnak 

• az elgázosításhoz levegőt vagy oxigént használnak 

• az elgázosításhoz vizet vagy gőzt adagolnak 

• az elgázosítás környezeti nyomáson (ezt ma már alig használják) vagy a kompresszor(ok) utáni nyomáson 

(10…50 bar) történik 

• a keletkezett gázt forrón vagy hidegen tisztítják 

• milyen gáztisztító rendszereket használnak 

Különösen fontosak a gáztisztító rendszerek. A gázturbinák alapesetben kén- és hamumentes tüzelőanyagot 

igényelnek (lásd 4. modul), evvel szemben a szénből előállított gáz sokféle szennyezőt tartalmaz, köztük 

kénvegyületeket és pernyeszemcséket. E fő komponensek mellett – a szén összetételétől függően – még számos 

más szennyező is megjelenhet, amelyek már igen kis mennyiségben is a gázturbina károsodását okozhatják, pl. 

alkálielemek, halogének és higany vegyületei. 

A gáztisztító beruházási költsége, élettartama és a tisztítási fok szempontjából előnyös a hideg gáz tisztítása, 

ehhez azonban a keletkező forró szintézisgázt le kell hűteni. Ez még akkor is energetikai veszteséget okoz, ha a 

lehűtéskor elvont hőt (vagy egy részét) valamilyen módon visszavezetik a körfolyamatba. Ezért a fejlesztések 

inkább a forró füstgáztisztítók irányába mutatnak. 

A hideg gáztisztítók nedves mosással gyakorlatilag minden nemkívánatos szennyeződést jó leválasztási fokkal 

tudnak eltávolítani. A meleg gáztisztításnál kerámiagyertyás szűrőkkel távolíthatók el a szilárd anyagok, az 

elgázosítóba adagolt mészkővel köthetők meg a kénvegyületek és fém-oxid adalékokkal az alkáli- és 

halogénvegyületek. 

Példaként két konkrét IGCC-kapcsolást mutatunk be. 

Az egyik legkorábbi, a Siemens által az 1970-es években épített 170MW-os kísérleti berendezés (Lünen, 

Németország) az 5.2.3.2. ábrán látható. 

 

5.2.3.2. ábra 

A másik a hollandiai Buggenumi Erőmű egyszerűsített kapcsolása (5.2.3.3. ábra), ahol a szénelgázosítás 

oxigénnel történik. 
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5.2.3.3. ábra 

Az IGCC-erőmű alkalmassá tehető arra, hogy a szén-dioxidot leválasszák (5.2.3.4. ábra). Ehhez az szükséges, 

hogy a gázturbina tüzelőanyaga közel tiszta hidrogén legyen. A szintézisgázban az energiatartalom zömét a 

hidrogén és a szén-monoxid képviseli. Ezért a szén-monoxid energiatartalmát hidrogénné kell konvertálni a CO 

shift reakcióval: 

CO + H2O = CO2 + H2 

A reakció közben kb. 41 kJ/mol energia szabadul fel. Ennek a konverziónak a minél jobb és gazdaságosabb 

megoldása a jelenlegi kutatások egyik fő iránya. 

 

5.2.3.4. ábra 

A jelenlegi megoldásoknál a reakciót – annak érdekében, hogy minél kevesebb CO maradjon vissza a gázban – 

két lépésben lehet végrehajtani. A magas hőmérsékletű szakaszban vas-nikkel katalizátor jelenlétében, 350 és 

500 °C közötti hőmérséklet-tartományban, míg az alacsony hőmérsékletű szakaszban cink-, alumínium- és réz-

oxidokat vagy keverékeiket használják 180 és 250 °C között. Az alacsony hőmérsékletű katalizátorok 

tulajdonságai titán-oxid, cérium-oxid hozzáadásával, illetve a felületükre felvitt aranyfilmmel javíthatóak. A 

katalizátor előtt a gázt mindenképpen meg kell tisztítani a kénvegyületektől. 
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Az így nyert gáz két legfontosabb komponense a szén-dioxid és a hidrogén. Ebből kell a tüzelés előtt a szén-

dioxidot leválasztani. Lényegében hasonló eljárások alkalmazhatók, mint a tüzelés utáni szén-dioxid-

leválasztásnál (5.1.5. téma), de lényeges eltérés, hogy itt a szén-dioxid jóval nagyobb koncentrációban van jelen, 

így sokkal kisebb gázáramot kell feldolgozni. 

A szén-dioxid leválasztása után megmaradt tüzelőanyag közel tiszta hidrogén, és ez különleges 

követelményeket támaszt a gázturbina égőterével és turbinalapátjaival szemben. Az első és legfontosabb eltérés, 

hogy a hidrogén lángsebessége sokkal nagyobb mind a földgázénál, mind bármely gázgenerátor tisztított 

gázánál, így az eddigiekben használt égők, különösen azok fúvókái nem alkalmasak a feladatra. A fúvókák 

kiáramlási sebességét nagyságrendileg kell növelni, ehhez nagyobb nyomású tüzelőanyagra van szükség, ez 

pedig szükségessé teszi az elgázosítási nyomás növelését is. A másik nagyon fontos probléma az égőtér hűtése a 

nitrogén-oxidok képződésének mérséklése érdekében. A gázturbinák égőterében eddig is extrém hőmérséklet 

uralkodott; a hidrogén eltüzelése ezt a helyzetet csak rontja, hiszen a fűtőértéke többszöröse a földgázénak, így 

az adiabatikus és valóságos égési hőmérséklete is magasabb. Megoldást jelenthet a levegő és a tüzelőanyag 

nedvességtartalmát a telítési pontig emelni, vagy a levegőbontásból visszamaradt nitrogén egy részét 

felhasználni az égőtér hűtésére. 

Becslések szerint a szén-dioxid-leválasztással épülő IGCC-erőmű hatásfoka 6…8%-kal lesz alacsonyabb, mint a 

leválasztás nélkülié, de a szén-dioxid-kibocsátása egy nagyságrenddel csökkenhet. 

2.4. Nagy hatásfokú kombinált ciklusú erőművek 

A kombinált ciklusú erőművek produkálják már ma is a lehető legjobb hatásfokú villamosenergia-termelést. A 

hatásfok javításának tartalékai azonban még nem merültek ki. 

A legújabb – már üzembe helyezett vagy még csak tervezett – kombinált ciklusú erőművekben már a 

legkorszerűbb anyagokból felépített, igen magas, akár 1500 °C-ot is elérő égőtér utáni hőmérsékletet alkalmazó 

gázturbinákat építik be. Ennek egyik következménye, hogy önmagában a gázturbina is jobb hatásfokú lesz: az 

1000 °C körüli gázhőmérséklettel elérhető 32% gázturbina-hatásfok 1250 °C környékén 36%-ra, 1500 °C 

környékén pedig már 40%-ra javul. A hőmérséklet és vele együtt a nyomásviszony növelése eredményeként alig 

megnövelt gázárammal – azaz alig növelt mérettel – a gázturbina teljesítménye is rohamosan nő, ma már 

közelíti a 400 MW-ot. Az égőtér utáni hőmérséklet növelésével nő a gázturbina utáni kipufogógáz hőmérséklete 

is. Ez lehetővé teszi magasabb gőzparaméterű gőzkörfolyamat alkalmazását. 

A hatásfokjavítás másik nagyon fontos iránya a gáz- és a gőzkörfolyamat minél jobb illesztése, a hőhasznosító 

kazán hőátvitelénél a lehető legalacsonyabb hőfokrés megteremtése. A 4.2.4. témánál már láttuk, hogy milyen 

mértékben javítja a körfolyamatok illesztését az egynyomású helyett kétnyomású gőztermelés. Ennek 

továbbfejlesztése a háromnyomású gőztermelés. Ekkor a legnagyobb nyomás eléri a szubkritikus tartományban 

alkalmazható legmagasabb, 170…180 bar nyomást is. A kipufogógáz magas hőmérséklete és az új 

anyagminőségek megjelenése lehetővé teszi akár 600 °C gőzhőmérséklet elérését is. Ilyen kezdőjellemzők 

esetén természetesen már újrahevítésre is szükség van. Az újrahevítés és a középnyomású gőztermelés azonos 

nyomáson történik, és a magas kipufogógáz-hőmérséklet, valamint a hőátadó felületek párhuzamos elrendezése 

a hőhasznosító kazánban lehetővé teszik, hogy itt is tartsák a magas gőzhőmérsékletet. A kisnyomású 

gőztermelés 4…6 bar nyomása lehetővé teszi, hogy a hőhasznosító kazánból kilépő gáz hőmérsékletét a 

harmatpont elkerülését még biztosító, lehető legalacsonyabb értékre szorítsák le. A kisnyomású gőznél már nem 

lenne értelme a magas gőzhőmérsékletnek, mert akkor az expanzió végpontja átcsúszhatna a túlhevített mezőbe, 

ami mind termodinamikai szempontból, mind a kondenzátor üzeme szempontjából rendkívül hátrányos lenne. 

A jelenlegi villamosenergia-rendszerekben, amelyekben általában jelentős hányadot tesznek ki az 

atomerőművek és az időjárásfüggő megújuló energiaforrásokat (nap- és szélenergia) hasznosító erőművek, a 

rendszer rugalmasságát vízerőműveknek és kombinált ciklusú erőműveknek kell biztosítaniuk. Ez két 

követelményt állít a kombinált ciklusú erőművekkel szemben: 

• széles terhelési tartományban kell tudniuk üzemelni, illetve 

• gyorsan kell tudniuk teljesítményt változtatni. 

Ezért a legújabb fejlesztések lehetővé teszik a kb. 20% minimális terhelést és a 6…8%/perc 

teljesítményváltoztatási sebességet. Egy ilyen blokk általában alkalmas arra, hogy egy éjszakai leállás után fél 

órán belül elérje a teljes teljesítményét. 
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Egy ilyen korszerű kombinált ciklusú blokkot, a bajorországi Irschingi Erőmű Siemens gyártmányú 4. blokkját 

mutatja be az 5.2.4.1. ábra. Az egytengelyes, 609 MW maximális teljesítményű erőmű gázturbinája 375MW-os, 

1500 °C égőtér utáni hőmérséklettel rendelkezik. A világon elsőként érte el a 60% feletti (villamos) hatásfokot 

nem kapcsolt energiatermelésű erőműként. A blokk fő paramétereit és a hőhasznosító kazán felületelrendezését 

az 5.2.4.2. ábra mutatja be. 

 

5.2.4.1. ábra 

 

5.2.4.2. ábra 
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E. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

aquifer: a szén-dioxid eltárolására alkalmas sósvizes felszín alatti réteg 

ausztenites acélok: magas hőállóságú, általában 16…25% krómot és 8…25% nikkelt tartalmazó, korrózióálló 

acélok 

CO shift: a szén-monoxidot víz hozzáadásával szén-dioxiddá és hidrogénné alakító reakció 

CCS: Carbon Capture and Storage; szén-dioxid leválasztása és eltárolása 

DS: directional solidification; irányított kristályosítás 

EGR: Enhanced gas recovery; szén-dioxid lesajtolásával fokozott földgázkitermelés 

EOR: Enhanced oil recovery; szén-dioxid lesajtolásával fokozott olajkitermelés 

ferrites acélok: közepes hőállóságú, általában 8…12% krómot tartalmazó, korrózióálló acélok 

IGCC: Integrated Gasification Combined Cycle; kombinált ciklusú erőművi körfolyamatba integrált 

szénelgázosítás 

Inconel: a szuperötvözetek egyik elterjedten alkalmazott ötvözetcsaládja 

MEA: mono-etanol-amin, az egyik szén-dioxid-elnyeletésre alkalmas reagens 

oxyfuel tüzelés: tiszta oxigénben történő égetés 

SC: single crystal, egykristályos szerkezet 

szén-dioxid-abszorpció: a szén-dioxid elnyeletése valamilyen reagenssel 

szubkritikus gőzerőmű: olyan gőzerőmű, amelyben a nyomás alacsonyabb a víz kritikus nyomásánál (221 bar) 

szuperkritikus gőzerőmű: olyan gőzerőmű, amelyben a nyomás magasabb a víz kritikus nyomásánál (221 bar), 

általában 240…260 bar 

szuperötvözetek: nikkelbázisú (> 50%), nagy szilárdságú és nagyon magas hőállóságú ötvözetek 

TBC: thermal barrier coatings; hő- és korrózióvédő keramikus bevonat a gázturbinalapátokon 

ultraszuperkritikus (USC) gőzerőmű: olyan gőzerőmű, amelyben a nyomás sokkal magasabb a víz kritikus 

nyomásánál (221 bar), általában 280…375 bar 
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6. fejezet - Önellenőrző feladatok 

1. Önellenőrző feladatok 
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