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1. fejezet - Az energetika alapjai 

A civilizált emberi élet ma már elképzelhetetlen a megfelelő mennyiségű és minőségű energia felhasználása 

nélkül. Az energia mindenütt jelen van az életünkben. Energiát veszünk magunkhoz a táplálékkal, energiát 

használunk a fűtéshez, a világításhoz, a közlekedéshez. Energia hajtja a gépeket, és minden általunk használt 

tárgy energiát testesít meg. A történelem során az ember egyre több olyan anyagi változást igényelt, ami külső 

energia bevitelét tette szükségessé. Az energiafelhasználás veszteségekkel és környezetszennyezéssel jár együtt. 

Anövekvő igények kielégítése növekvő energiafelhasználással, és ezzel együtt a természeti környezet növekvő 

szennyezettségével jár együtt. Az energia az egyik legfontosabb erőforrássá vált. Kellő mennyiségben és 

alacsony áron áll rendelkezésre, ezért ma a gazdaság működésének alapvető feltétele. Elképzelni is rettenetes, 

hogy milyen változások következhetnek be akkor, ha ez a feltétel nem teljesül. Figyelembe kell azonban 

vennünk, hogy Földünk energiahordozó készletei végesek, és a természeti környezet is tűrőképessége határához 

ért. Mindezek az okok arra késztetnek bennünket, hogy alaposan gondoljuk át energiafelhasználásunk módját. A 

legfontosabb, hogy javítsuk a felhasználás hatékonyságát, ami magával vonja az elfogyasztott energia és a 

kibocsátott szennyezőanyagok mennyiségének csökkenését. 

Energetikáról, hatékonyságról és energiagazdálkodásról csak azután lehet beszélni, ha tisztában vagyunk 

mindazon energiahordozók és energiaforrások alapvető tulajdonságaival, amelyeket felhasználunk. Ebben a 

tantárgyban áttekintjük azokat a gazdasági folyamatokat, aik összefüggésben vannak egy ország 

energiafelhasználásával. Bemutatjuk azokat az összefüggéseket, amik az energiaigényeket meghatározzák. 

Részletesen foglakozunk az energiával, az energiahordozókkal és az energiaforrásokkal. Ismertetjük azokat az 

alapvető természeti törvényeket, amelyek az energiaátalakítási folyamatokat leírják. Részletesen számba 

vesszük az emberiség rendelkezésére álló valamennyi energiahordozót és energiaforrást, megadjuk jellemző 

tulajdonságaikat, felhasználási területüket. Bemutatjuk a különböző energiaátalakítási folyamatokat és az 

átalakított energiahordozókat, valamint azokat a gépeket és folyamatokat, amiknek a segítségével a különböző 

energiahordozókat átalakíthatjuk. Kitérünk az energiahordozók szállításával és tárolásával kapcsolatos 

kérdésekre, továbbá azokra a szervezési technikákra, amelyek a műszaki eljárásokkal kiegészítve elősegítik az 

energiafelhasználás hatékonyabbá tételét. 

Az oktatási egység célja: tantárgyunk, amihez ez a tananyag készült, alapozó jellegű, azokat a szakmai 

törzsanyag keretébe tartozó információkat közvetíti, amelyeket elsajátítva megfelelő szintű ismeretekkel fog 

rendelkezni az energetikai vertikum jellemzőit és működését illetően. 

Az elsajátítás időszükséglete: a tananyag elsajátítása 30 kontaktóra mellett további 30−−40 (a hallgató 

képességeitől függő) órányi önálló tanulást és gyakorlást igényel. Így a tananyag teljes elsajátítása 

hozzávetőlegesen 60−70 órát igényel. 

Előképzettség: a tantárgy elsajátítása nem igényel különösebb előképzettséget, a közoktatásban (középfokú 

oktatásban) elsajátított természettudományos ismeretek részben elegendőek. A további előismeretek a műszaki 

tárgyakban elsajátított kompetenciák. 

Mérési és ellenőrzési pontok és követelmények: 

Átfogó ellenőrzési pontok az egyes modulok lezárásánál tűzhetők ki. Ezen mérföldkövek esetén a teljesítési 

követelmények az alábbiak szerint adhatók meg: 

1. a modulban érintett/definiált fogalmak pontos ismerete (lexikális ismeretek); 

2. a modulban ismertetett fizikai folyamatok matematikai eszközökkel való kezelésének módjai (számítási, 

alkalmazói kompetenciák); 

3. a modulban érintett rendszerek és folyamatok közötti ok-okozati és hatás-válasz kapcsolatok alapos ismerete 

és elemző-értékelő célú felhasználása (fogalmi szintű, absztrakt gondolkodás, logikai összefüggések 

felismerése és alkalmazása). 

A leckék és a témák lezárásánál található önellenőrző kérdések a lexikális és fogalmi gondolkodási, míg a 

számítási feladatok az alkalmazói kompetenciák elsajátításának szintjét mérik, mintegy tükröt tartanak a 

hallgató elé. 
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Az energia az anyag egyik megjelenési formája. A technika lehetővé teszi, hogy ennek egy részét az emberi 

tevékenység szolgálatába állítsuk. Az ezen a tématerületen felmerülő általános műszaki és gazdasági 

kérdésekkel az energetika foglalkozik. Az energia hatékony felhasználásának tervezése és a felhasználás 

koordinálása az energiagazdálkodás feladata. Azenergiagazdálkodás egyik fontos feladata az energetikai 

vizsgálatok elvégzése. Energetikai vizsgálatokon olyan módszereket értünk, amikkel az energiahordozók 

hatékony felhasználását vizsgáljuk. 

Az energiafelhasználás az energiafajták egymásba való átalakulásával jár. Ezekkel a fizikai, kémia, biológiai 

folyamatokkal a természettudományok foglalkoznak. Figyelembe kell azonban venni, hogy az 

energiafelhasználás − az utóbbi két évszázad technikai fejlődésének előfeltételeként és egyúttal 

következményeként − három nagyságrenddel nőtt meg. Ma már közhelynek számít az a hasonlat, miszerint az 

energiaellátás úgy szövi át a társadalmi létet, mint érrendszer az emberi testet. Minthogy az energiaellátás még a 

nem szakember számára is szemmel láthatóan nagy beruházásokkal jár, így ez a tématerületet nem művelhető a 

gazdasági törvényszerűségek figyelembevétele nélkül. Így tehát az energiagazdálkodás a természettudományok 

(matematika, fizika, kémia és biológia), valamint a közgazdaság-tudomány eredményeinek felhasználásával a 

tématerülethez tartozó folyamatokat úgy vizsgálja, hogy figyelme kiterjed a természeti folyamatokkal együtt 

bekövetkező gazdasági (és társadalmi) folyamatokra is. 

A többszörös primer energiahordozó – az árrobbanások, valamint annak a ténynek a kényszerű 

figyelembevétele, hogy az energiahordozók nem korlátlan mennyiségben állnak rendelkezésre −, lényegesen 

megváltoztatta az előállított javak árában a felhasznált energiamennyiség részarányát. 

Minden szakembernek tisztában kell lennie azzal, hogy az általa tervezett alkotással kapcsolatos számítások 

igen jelentős hányadát teszik ki a gazdasági kalkulációk. Ennek megfelelően minden szakembernek az alábbi 

szempontokat kell figyelembe vennie alkotásai tervezésénél: 

• semmilyen közcélú műszaki alkotásnál nem mellőzhetők a gazdasági (hatékonysági) vizsgálatok; 

• a gyakorlathoz szorosan kapcsolódó gazdasági (hatékonysági) vizsgálatokat a tervezőnek magának kell 

elvégeznie; 

• a mélyebb gazdasági vizsgálatokra vonatkozó elveket a műszaki szakembernek legalább annyira értenie kell, 

hogy tárgyalóképes partnere tudjon lenni közgazdász munkatársának. 

1. Bevezetés, alapfogalmak 

Célkitűzések és tartalmi összefoglaló: 

A lecke célja, hogy 

• definiálja az energetika fogalom- és kapcsolatrendszerét; 

• részletesen megmagyarázza az energetikában használt fogalmakat; 

• feltárja az energetika és más gazdasági ágazatok, valamint a társadalom és a környezet közötti alapvető 

kapcsolatokat. 

A lecke három téma köré csoportosítva mutatja be 

• az energetikai szektort és az energetikai vizsgálatok alapvető módszereit; 

• azokat az energiagazdálkodási mutatószámokat és meghatározási módjaikat, amelyek segítségével a makro- 

és mikrogazdasági szereplők energetikai hatékonysága megítélhető; 

• részletesen az energetika és a társdalom, a gazdaság, a technikai (technológiai) és természeti környezet 

közötti alapvető rendszerkapcsolatokat. 

1.1. Energetikai vizsgálatok 

Az energetikai vizsgálatok alapját képező meggondolás nem új. Már több mint száz éve, hogy a mérnökök nagy 

érdeklődést mutatnak az általuk tervezett és megvalósított gépek energiafogyasztása iránt. A villamosmérnök 
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például pontosan meg tudja határozni a villamos gépek energiafelhasználását különböző terhelési állapotokban, 

a gépészmérnök pontosan ismeri a különböző erő- és munkagépek üzemi viselkedését. Ezen túlmenően a 

mérnökök érdeklődése az ipari folyamatok energiaigényével kapcsolatban nem korlátozódik csupán a kisebb 

gépekre. Már a XIX. század közepén a vegyészmérnökök egész üzemeket úgy terveztek, hogy azok 

energiafelhasználása minimális legyen. 

Történelmileg a mérnökök először csak a gyártási folyamathoz közvetlenül kapcsolódó gépek, az egyes üzemek 

energetikai jellemzőivel foglalkoztak. Napjainkban azonban az energetikai vizsgálatok már nemcsak a tényleges 

gyártási folyamatokra terjednek ki, hanem a segéd- és kiszolgáló folyamatokra is, amelyek a korszerű ipar 

fenntartásához szükségesek. Azenergetikai vizsgálatok ilyetén kiterjesztését több tényező is indokolta, ezek 

közül különösen három jelentős. 

Elsőként említhető az, hogy az 1960-as és 70-es évek igen nagy változást hoztak a környezetvédelmi kérdések 

megítélésében, ezek jelentősége egyre nőtt és nő ma is. Egyik ilyen megfontolandó kérdés az, hogy egyre több 

hulladékhő, égéstermék és egyéb, üvegházhatású gáz kerül a levegőbe, ami szerepet játszathat a klíma 

átalakulásában (globális felmelegedés). Az elmúlt időszakban egyre jobban megerősödtek azok a társadalmi 

csoportosulások, amelyek úgy befolyásolták az egyes kormányokat és vállalatokat, hogy azok többet törődjenek 

az energiatermelési és gyártási folyamatok környezetre gyakorolt káros hatásával, és tegyenek meg mindent az 

okozott károk csökkentéséért. Mindemellett a globális klímaváltozás elleni küzdelem, a hatások mérséklése és 

folyamatok jobb megértése érdekében nemzetközi egyezmények (pl. kyotoi klímaegyezmény) és kormányközi 

szervezetek (IPCC: Intergovermental Panel on Climate Change, Éghajlatváltozási Kormányközi Testület) jöttek 

létre. Az Európai Unió 20-20-20-as programja az energetikai hatékonyság 20%-os növelését, az üvegházhatású 

gázok kibocsátásának 20%-os csökkentését, valamint a megújuló energiák részarányának 20%-os növelését 

irányozza elő 2020-ra. Hazánkban a Nemzeti Energiastratégia és a Nemzeti Cselekvési Terv ülteti át a 

gyakorlatba ezeket a célkitűzéseket. 

A második tényező abból az igényből származott, hogy jobban meg kell ismernünk az energiaátalakítás és -

felhasználás folyamatát, mivel a Földön rendelkezésünkre álló hagyományos (kémiai tüzelőanyagok) 

energiahordozók mennyisége véges. Ez az igény előtérbe helyezte azokat a riasztó –és időnként meglehetősen 

borúlátó– jövendöléseket, amelyek a hagyományos olajlelőhelyek kimerülésére vonatkoznak. E jóslatoknak 

további hangsúlyt adott néhány olajlelőhely végeleges kimerülése. Ezek a tényezők –önmagukban– nem 

eredményeztek különösebb változásokat az ipari gyakorlatban, de olyan közhangulatot teremtettek, ami 

rávilágított a harmadik, igen fontos tényezőre: az energiahordozók árának gyors emelkedésére. 

Olyan nagy volt az áremelkedés, hogy az energia hirtelen jelentős tényezővé vált a termékek összköltségében, 

sőt még az üzemeltetésben is, ahol eddig viszonylag jelentéktelen tényező volt. Továbbra is fennáll, hogy az 

iparban a termelési folyamatokban közvetlenül szerepet játszó gépek és folyamatok a legnagyobb 

energiafogyasztók. Bár a kiegészítő műveletek egyedenként csak kevés energiát fogyasztanak, ám az összetett 

termelési folyamatokban igen nagy a számuk, így tekintélyes összenergia-fogyasztást okoznak. Azon 

folyamatokat nevezik általában „kiegészítő” vagy „segéd”-folyamatnak, amelyek közvetlenül nem 

kapcsolódnak a termék előállításához. Ide sorolhatók például az üzemi épületek, a gyári adminisztrációs 

helyiségek fűtése és világítása, az elszívóberendezések működtetéséhez szükséges energia stb. 

A segédfolyamatok (amelyek a termék előállításához közvetlenül nem járulnak hozzá) energiaigényének és 

magának a gyártóberendezésnek az előállításához kapcsolódó energiafelhasználás figyelembevételére vezették 

be a termelés teljes energiaigénye, avagy a bruttó energiaigény fogalmát. Ez az az energia, ami egy termék 

gyártásához vagy egy szolgáltatás teljesítéséhez szükséges összes tevékenységhez kapcsolódik. E tárgy egyik 

célkitűzése annak a bemutatása, hogy a termelés teljes energiaigényét hogyan lehet meghatározni, és főleg 

milyen eszközökkel és módszerekkel lehet értékét a minimálisan szükségesre csökkenteni. Első pillantásra úgy 

tűnik, hogy ez könnyen megvalósítható, azonban már néhány (látszólag egyszerű) folyamat vizsgálatakor is 

hamar kiderül, hogy lényegesen összetettebb feladat, mint ahogy előre elképzelhető. 

Néhány nehézség jól érzékeltethető már egy viszonylag egyszerű, nem ipari tevékenység vizsgálata során is, pl. 

amikor autónkon megyünk bevásárolni egy áruházba. Tegyük fel: ki kell számítanunk egy ilyen út megtételéhez 

szükséges energiát. A fő energiafelhasználást a gépkocsi mozgatásához szükséges üzemanyag-fogyasztás 

jelenti. Azonban az üzemanyag biztosításához további energiafelhasználás szükséges pl. az olajfinomítóban, 

ahol nyersolajból előállítják az üzemanyagot, és ahhoz is, hogy eljuttassák a benzinkúthoz, ahol azt az autós 

megvásárolja. Nyilvánvaló, hogy az autó gyártásához is energiát kellett felhasználni, és nemcsak a gépkocsi 

összeépítése során, hanem a háttériparban is, amely az autógyártáshoz az alkatrészekét és az alapanyagot 

szolgáltatja. Az út megtétele során természetesen az utakat is használjuk, amiknek az építése és karbantartása 

további energiaráfordítást igényel. Ez a felsorolás kiegészíthető még mindazokkal a kiegészítő 
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tevékenységekkel is, amelyek energiafelhasználást igényeltek ahhoz, hogy a gépkocsi vezetője otthonából az 

áruházba mehessen gépkocsiján. E kiegészítő tevékenységek mindegyikéhez szintén kapcsolódik 

energiafelhasználás, aminek egy bizonyos része a vizsgált utazáshoz kapcsolódik. A felsorolt tényezők közül 

néhányhoz csak kis energiafelhasználás kapcsolódik, míg a többihez sokkal jelentősebb. Azalapprobléma, hogy 

ezek közül a kiegészítő tevékenységek közül melyeket vegyük figyelembe az autó üzemeltetéséhez szükséges 

teljes energiafelhasználás meghatározásánál. Ennek eldöntéséhez megfelelően kialakított eljárások szükségesek. 

Nyilvánvaló, hogy egy teljes rendszer energetikai vizsgálata nem olyan egyszerű dolog, mint ahogy az első 

látásra látszik. Ezért önkényesen döntöttek bizonyos tevékenységek figyelembevételéről vagy kirekesztéséről, 

amivel nagy bizonytalanságok keletkeztek a rendszerenergiákra közölt adatok értelmezésénél. 

Az energiafelhasználás mindig ok-okozati kapcsolatban áll az adott ország gazdasági viszonyaival, ezért amikor 

az országos szintű energiafelhasználást vizsgáljuk, először mindig a makrogazdasági fejleményeket kell 

áttekintenünk. A gazdasági viszonyok és folyamatok elemzése után térhetünk rá az energiaellátás szerkezetének 

vizsgálatára, kezdve a gazdaság különböző szektorainak energiaigényeitől azok kielégítéséig. Az 

energiagazdálkodásban kiemelt jelentősége van a hatékonyságnak (az egységnyi gazdasági érték előállításához 

felhasznált energiamennyiség). Rendkívül fontos, hogy az energiafelhasználás hatékonyságának növelését a 

rendelkezésünkre álló eszközeinkkel növeljük. 

1.2. Energia végfelhasználás és hatékonyság 

Magyarországon a tervutasításos gazdaság egyik öröksége az volt, hogy az energia felhasználásának 

hatékonysága nagymértékben eltért a fejlett országok mutatóitól, mára az értékek lényegében elérték a fejlett 

országok jellemzőit (lásd 1. és 2.ábra!). A mesterségesen alacsony értéken tartott energiaárak és az ipar 

teljesítményének értékelése a kibocsátás mennyisége alapján , tekintet nélkül a minőségre, megnövelte és 

túlhangsúlyozta az energetikai iparágak kínálati oldalát. Ez oda vezetett, hogy magas szintet ért el a gazdasági 

kibocsátás egységére vetített energiafelhasználás, míg a fejlett piacgazdaságokhoz viszonyítva a gazdasági 

fellendülés elmaradása az egy főre jutó energiafogyasztás alacsony szintjében tükröződött. 

Az energiaigényesség, a gazdasági kibocsátás egységére vetített energiafelhasználással megfogalmazva, sokkal 

magasabb Magyarországon, mint az OECD többi tagországában, amit a következő tények magyaráznak: 

• a viszonylag gazdaságtalan energiahordozó-kitermelés (pl.: mélyművelésű szénbányák), 

• a történetileg kialakult alacsony energiaárak és fogyasztói ártámogatások miatti túlzott energiafelhasználás, 

• a gazdasági kibocsátásban az általában alacsony hozzáadott érték és 

• az energiaigényes iparágak viszonylag magas, de csökkenő részesedése. 

Az energiaárak emelésének –ahol lehetséges a piaci szintre, másutt pedig olyan szintre, ami teljesen fedezi a 

költségeket– fő célja az, hogy a beruházások gazdasági megtérülését biztosítsa, mivel ez a leghatékonyabb mód 

az energetikai szolgáltatások megfelelő biztosítására hosszú távon . A gazdaságban az árstruktúra korrekciója 

lehetővé teszi a termelő és szolgáltató társaságok számára, hogy termékük piaci értékébe megfelelően 

beszámítsák a termelési tényezőket és az energiafogyasztást is. A jövőbeni gazdasági növekedés minden 

bizonnyal elvezet az ipari szerkezetátalakításhoz és a hatékonyság jelentős növeléséhez, tekintettel a piac 

jelzéseire. 
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1.1.2.1. ábra 

 

1.1.2.2. ábra 

1.3. Az energetika rendszerkapcsolatai I. 

A fejlődést meghatározó kapcsolatok és kölcsönhatások feltárásához, a döntések meghozatalához a valóságot 

valamilyen egyszerűsített formában leírhatóvá és kezelhetővé kell tennünk, azaz modellt kell alkotnunk. 

Valamennyi emberi döntés a valóságnak valamilyen fokú absztrakciójára, azaz modellre épül. A modellek 

lehetnek tisztán gondolati, az emberek tudatában maradó modellek. Ezek a gondolkozási modellek komplex, 

változékony és szavakkal gyakran ki sem fejezhető modellek. Ahhoz, hogy a gondolkozási modelleket közölni 

lehessen, ki kell azokat fejezni a kommunikáció valamilyen eszközével. A társadalmi, gazdasági és műszaki 

folyamatokat célszerűen matematikai modellekkel írjuk le, amelyeket azok bonyolultsága miatt számítógépes 

modellekké alakítunk és a számítógépes modelleket oldjuk meg. A modern számítástechnikai eszközök lehetővé 

teszik a bonyolult, sok kapcsolatot és kölcsönhatást figyelembe vevő modellek felállítását és megoldását. 

Az 1970-es években a Római Klub kezdeményezésére létrehoztak egy tudósokból és vezető szakemberekből 

álló társaságot, amely az emberiség jövőjével kívánt foglalkozni. E kezdeményezés folyatásaként született meg 

az első világmodell, amelyet a Jay Forrester (az MIT professzora) vezetése alatt álló munkacsoport hozott létre. 
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Az e modelleknél lefektetett alapelvek azonban minden további nélkül alkalmazhatók nemcsak a világ 

egészének leírására, hanem kisebb regionális, nemzeti modellek elkészítésére. 

Ezek az alapelvek a következők: 

• Nem ismeretes olyan műszaki vagy technikai korlát, ami miatt a belátható jövőn belül a népesség alapvető 

szükségletei ne lennének kielégíthetők. Ezek a szükségletek jelenleg a társadalmi-politikai berendezkedés, az 

értékek, a normák és a világszemlélet miatt maradnak kielégítetlenül. 

• A népesség és az anyagi erőforrások felhasználása nem növekedhet korlátlanul. 

• Nem rendelkezünk teljes, minden mértékben megbízható információval arról, hogy a természeti környezet 

milyen mértékben képes megtűrni és kielégíteni a népesség és az anyagi tőke növekedésével együtt járó 

szükségleteket, milyen mértékben képes a szennyezéseket lebontani, semlegesíteni. 

• Ha folytatjuk a jelenlegi –a természeti környezet és a társadalom visszajelzéseire kevéssé odafigyelő– 

magatartásunkat, akkor a jövőbeli szükségletek kielégítése veszélybe kerülhet; növekedhet a szakadék a 

társadalom szegényebb és gazdagabb rétegei között; nehézségeink lesznek egyes természeti erőforrások 

megszerzésében (pl. tiszta ivóvíz); romolhatnak az emberek többségének életkörülményei. 

• Az 1−4. pontban felsorolt megállapítások miatt jelenlegei trendek folytatása nem adja meg a jövő valószínű 

menetét. 

• A jövőbeli állapot nem meghatározott, hanem a jelenleg folyamatban lévő változások és döntések függvénye. 

• A társadalmi, gazdasági és technikai folyamatok tehetetlensége miatt a változtatások valószínűleg kevesebb 

erőfeszítéssel nagyobb hatást érnek el, ha hamarabb lépnek életbe, mint ha később. Ha egy probléma már 

mindenki számára nyilvánvalóvá válik, akkor gyakran már nem lehet megoldani. 

• Tisztán műszaki-technikai változások figyelembevétele nem elegendő a stratégiai tervezéshez és döntés-

előkészítéshez. Figyelembe kell venni a társadalmi és gazdasági átalakulásokat is. 

• A nemzetek (régiók) egymástól való függősége egyre nagyobb az idő előrehaladtával. 

• Ezen kölcsönös összefüggések (esetleg függőségek) miatt a szűken behatárolt egyedi célok elérésére tett 

egyedi intézkedések igen gyakran tévútra vezethetnek. 

• Hosszú távon az együttműködés kedvezőbb a versenynél. 

Az egyes (országos, regionális) energiarendszerek távlati fejlesztését és átalakítását megalapozó tervezési 

tevékenység igen sokrétű lehet. Az egyszerű igénybecslésektől kezdődően az energiarendszereket leíró 

modelleken elvégzett optimáló, dinamikai, árérzékenységi stb. célok kielégítéséig. Rendkívüli jelentőségű 

minden vizsgálatban a pontos ok-okozati viszonyok és kölcsönhatások feltárása. 

Az energia-, kiemelten a villamosenergia-termelő kapacitások létesítése rendkívül tőke- és időigényes, egyben 

importigényes vállalkozás. Ugyancsak erőforrás-igényes az energiaellátással járó nagy szállítási és 

környezetvédelmi feladatok megoldása. Esetenként az energetikai létesítmények leállításával járó utólagos 

tőketerhek is jelentősek. Az energetikai fejlesztések tervezését (és az igénybecslést) –az eddig felsoroltak 

mellett– a következő tényezők és feladatok is indokolják: 

• az energiahordozók szerkezetében bekövetkező strukturális változások; 

• az elavult energetikai berendezések cseréje és pótlása, a technika fejlődése, új technológiák megjelenése a 

gazdaságban; 

• az ipari termékszerkezet átalakulása okozta hatások; 

• a mezőgazdaságban és élelmiszer-előállításban bekövetkező strukturális és technológiai átalakulások; 

• a gazdasági-társadalmi átalakulások indukálta minőségi és mennyiségi energiaigény-változások; 

• a természeti környezet fokozott védelme. 
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Mint a felsoroltakból kitűnik, az energetikai tervezés nem korlátozható pusztán magának az energiaellátásnak a 

vizsgálatára. A folyamatokat és jelenségeket komplex módon, a gazdasági-társadalmi és technikai-természeti 

környezetre is kiterjedően kell vizsgálni. A tervezés során, amikor lehetséges, alternatívák sorát vizsgáljuk meg, 

mindenképpen szem előtt kell tartanunk a biztonságos energiaellátás követelményeit. A biztonságos 

energiaellátás azt jelenti, hogy maradéktalanul ki tudjuk elégíteni a mindenkori igényeket mindig a megfelelő 

minőségű energiahordozóval, továbbá váratlan helyzetek esetére kellő tartalékokkal rendelkezünk. A vizsgált 

alternatívák közül végül majd azt fogadhatjuk el, amelyik az előző két követelmény mellett kielégíti a 

gazdaságosság –a nemzetgazdasági szinten értelmezett legkisebb költség– követelményét. Az e három 

követelményt együttesen kielégítő alternatívák kidolgozásához kellő részletességű ismeretekkel kell 

rendelkeznünk a „gazdaság-társadalom, technika-természet” együttes közötti kölcsönhatásokról. Ezen 

kölcsönhatások feltérképezéshez a dinamikus rendszerelméletet hívjuk segítségül. (Itt jegyezzük meg, hogy a 

korábbi tervezési és igénybecslési eljárások matematikai-statisztikai módszerekkel igyekeztek helyettesíteni az 

összetett reálfolyamatok vizsgálatát, a múlt trendjeit extrapolálták a jövőre.) 

A rendszerelvű megközelítés során folyamatosan haladunk egy egyszerű, csak néhány részrendszert tartalmazó 

modell felől a részrendszerek egyre részletesebb kibontásával az összetettebb, a valóságot minél jobban leíró, 

többszintű, hierarchikusan felépülő rendszerekből álló modellek felé. Ha a részrendszerek felosztását egyre 

jobban finomítjuk, akkor egy határ után a modell már a kezelhetetlenségig bonyolulttá válik, ugyanakkor nem 

biztos, hogy értékelhető többletinformációt fog szolgáltatni egy nála egyszerűbb modellhez képest, ezért meg 

kell találnunk azt a határt, ameddig a részletezést még érdemes elvégezni. 

1.4. Az energetika renszerkapcsolatai II. 

Az energetika makroszintű rendszerkapcsolatait az 1.1.4.1.ábra mutatja. Ezen az ábrán a középpontban az 

energetika rendszere szerepel, és ennek kölcsönhatásait vizsgáljuk a gazdasági, társadalmi, természeti és 

technikai rendszerrel. Mielőtt azonban rátérnénk a kapcsolatok és kölcsönhatások részletes vizsgálatára, 

definiálnunk kell, hogy mit értünk az egyes rendszerek alatt. A következőkben sorra vesszük az egyes 

rendszereket és megadjuk azok jellemzőit. 

A világ vagy egy ország gazdasági életének vizsgálatára általánosan elfogadott szóhasználat a 

gazdaságirendszer vizsgálata kifejezés. A rendszer fogalmának általunk használt definíciója: 

A rendszer elemek (tárgyak) olyan együttese (aggregációja), amit valamilyen formájú kölcsönhatás ill. 

kölcsönös függőség egyesít. Ezekre az aggregációkra környezetük a bemeneteken keresztül képes hatást 

gyakorolni, a bemenő változók közvetítésével. Ugyanakkor az aggregációk hatást gyakorolnak környezetükre a 

kimeneteken keresztül, a kimenő változók közvetítésével. 

A következőkben a gazdasági rendszernek azon jellemzőit soroljuk fel, amelyeket a későbbi vizsgálataink során 

figyelembe veszünk, ill. felhasználunk. 

1. A gazdasági rendszer térbeli kiterjedése megegyezik az adott ország (régió) politikai határai által közrefogott 

rendszerrel. 

2. Az adott gazdasági rendszeren belül csak egyféle pénz van. 

3. A gazdasági vizsgálatok során a piaci érdektörvények mellet figyelembe kell venni mindazon 

peremfeltételeket, amelyeket a gazdasági rendszer irányítására hivatott testületek érvénybe léptetnek. 

4. A gazdasági rendszer a lehető leggyorsabb fejlődési ütem felé törekszik. 

Társadalmi rendszer alatt ehelyütt az embereket, valamint az emberek életét meghatározó szabályok összességét 

értjük. A társadalmi rendszer a gazdasági rendszerhez hasonlóan hatást gyakorol a vele kapcsolatban álló 

rendszerekre. A társadalmi rendszer kiterjedése megegyezik az adott ország határai által közrefogott rendszerrel. 

Nyilvánvaló, hogy a társadalmi és a gazdasági rendszer egymástól igen nehezen választható el, azonban 

vizsgálatainkhoz célszerű e szétválasztást mégis megtenni. 

Technikai rendszer alatt a tudományos-technikai haladást, a kutatást és fejlesztést, valamint mindazon 

eredményeket értjük, amelyek hozzájárulnak az élet minőségének emelkedéséhez. Tehát ide sorolhatók az 

egészségügyi vívmányok is, amelyek növelik a várható élettartamot. Furcsának hathat a technikai rendszer és a 

gazdaság, valamint az energetika szétválasztása, hisz az ipar és az energetika nagyrészt műszaki-technikai 

jellegű rendszer. Az 1.1.4.1.ábra szerinti felosztásban az energetika alatt a „mit?” kérdésre adott választ értjük, 



 Az energetika alapjai  

 8  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

míg a technikai (műszaki) rendszernek a többi rendszert kiszolgáló műszaki és természettudományokat, azaz a 

„mivel?” és „hogyan?” kérdésre adott válaszokat tekintjük. 

Természeti rendszer alatt az embert körülvevő természetet, szabad természeti erőforrásokat (víz, levegő, 

ásványkincsek, alap-energiahordozók és -energiaforrások) és az ember által létrehozott környezetet (lakóhely) 

értjük, valamint ide soroljuk a mezőgazdasági termelésbe bevont földterületeket is. 

A rendszerek e módon történő felosztásának az a magyarázata, hogy vizsgálataink során az energetikát 

helyezzük a középpontba, és az energetika mint rendszer kapcsolatait vizsgáljuk a többi rendszerrel. Ennélfogva 

az 1.1.4.1.ábrán feltüntetett rendszerkapcsolatok nem teljesek, hiszen az ott feltüntetett alrendszerek egymással 

is igen szoros kapcsolatban állnak. 

 

1.1.4.1. ábra 

A rendszerek közötti kapcsolatok vizsgálatához egy ennél részletesebb modellre van szükség, ami meg is nevezi 

ezeket a legfontosabb kapcsolatokat. Az 1.1.4.2.ábra szerinti kapcsolatrendszer már alkalmas arra, hogy néhány 

alapvető kölcsönhatást definiáljunk. Ezek a fontosabb kapcsolatok a következők. 

A gazdasági-társadalmi rendszer termelőszektora tőke, munkaerő, természeti erőforrások és energia 

felhasználásával termékeket és szolgáltatásokat állít elő. Az előállított javak egy részét a fogyasztószektorban 

értékesítik, más részét az energetika használja fel. A termelés során keletkező felbomló és fel nem bomló 

szennyeződések a környezetbe jutnak. Az energetika energiahordozók és -források, munkaerő és tőke 

felhasználásával nemesíti, átalakítja, majd eljuttatja a felhasználókhoz az energiahordozókat. Ezen átalakítási 

folyamat eredményeképpen jelentősen szennyezi a környezetet. A természeti rendszer megpróbálkozik a 

gazdasági, társadalmi és energetikai rendszer által kibocsátott szennyezők elbontásával. A szennyeződés 

mértékétől függően csökken a rendelkezésre álló természeti erőforrások mennyisége. 
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1.1.4.2. ábra 

Az legfontosabb kapcsolatokat nagyvonalakban a következőképp lehet szavakban megfogalmazni 

(természetesen szem előtt tartva ezek erősen nemlineáris voltát): 

1. A népesség növekedését (a születési és a halálozási ráta közötti különbséget) a népsűrűség, a táplálkozási 

színvonal, a környezetszennyeződés és az élet minősége befolyásolja alapvetően. E négy tényező 

bármelyikének növekedése csökkenti a születési rátát. A halálozási ráta csökken a táplálkozási színvonal és a 

fizikai életminőség növekedésével és növekszik a népsűrűség és a környezetszennyezés növekedésével. 

2. Az élet minősége az anyagi erőforrások nagyságától és termelékenységétől függ. 

3. A termelés folyamatosan felhasználja a nem megújítható erőforrásokat. Minél inkább csökken az erőforrások 

mennyisége, kitermelésük annál több tőkét (és energiát) igényel, így a tőke termelékenysége csökken. 

4. A mezőgazdasági termelés a földtől és a mezőgazdaság tőkeberuházásaitól függ. 

5. A termelési folyamatból kikerülő szennyeződéseket a természet fokozatosan ártalmatlanítja. A szennyeződés 

mennyiségének növekedése csökkenti a felbontóképességet. 

2. Energetika – életminőség – fenntarthatóság 

Célkitűzések és tartalmi összefoglaló: 

A lecke célja, hogy 

• bemutassa az energetika, az energiafelhasználás és a fizikai életminőség közötti kapcsolatot; 

• részletesen megmagyarázza a fenntarthatóság fogalmát és követelményeit. 

A lecke két téma köré csoportosítva 

• bemutatja az életminőség jellemzésére alkalmas mutatót és kapcsolatát az energiafelhasználással; 

• ismerteti a fenntartható fejlődés fogalmát és a fenntarthatóság kritériumait. 

2.1. Energetika és életminőség 

Az energetika és az energiaellátás igazi célja az emberi élet minőségének javítása. Ez egy olyan folyamat, ami 

lehetővé teszi az emberek képességeinek kiterjedését, és azt, hogy teljes és méltósággal eltöltött életet éljenek. A 

gazdasági növekedés a fejlődés fontos része, de nem válhat öncélúvá, és a gazdaság nem növekedhet 

korlátlanul. Bár az emberek fejlesztési céljai eltérőek, néhányuk lényegében mégis egyetemes. Ezek: a hosszú és 
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egészséges élet, magas szintű oktatás, a megfelelő életszínvonalhoz szükséges javak elérhetősége, politikai 

szabadság, szavatolt emberi jogok és erőszakmentesség. A fejlődés akkor az igazi csak, ha életünket e 

szempontok mindegyike szerint jobbá teszi. 

Az elmúlt történelmi korokban a társadalom fejlettsége meghatározta az egy főre eső átlagos 

energiafelhasználást, ugyanakkor szoros kapcsolat mutatható ki az élet fizikai minőségét jellemző mutatók és az 

energiafelhasználás mértéke között. Az 1.2.1.1.ábra azt szemlélteti, hogy minél sokrétűbbek az ember 

társadalmi (civilizációs) kapcsolatai és igényei, úgy annál több energiát igényel ezeknek a struktúráknak a 

fenntartása . Ezt a kapcsolatot fogalmazza meg White törvénye is, miszerint 

C=k × E × T, 

ahol k egy skálázási együttható, E az energiafelhasználás mértéke, T a technológiai fejlettség szintje és C a 

szocio-kulturális fejlettség (a társadalmi jólét) szintje. A mai tendenciák is alátámasztják ezt az 1947-ben 

megfogalmazott tételt. 

 

1.2.1.1. ábra 

Az emberi élet minőségét az ENSZ Fejlesztési Programja (United Nations Development Programme) által 

használt humán fejlettségi mutatóval (Human Development Index, HDI) lehet kifejezni, ami egy szintetikus 

mutató, és ami az 1.2.1.2.ábrán feltüntetett mennyiségeket veszi figyelembe. Értéke 0−1 között változhat. 

A HDI és az energiafelhasználás között nagyon szoros a kapcsolat, különösen a magas technológiai színvonalat 

igénylő villamos energia vonatkozásában. Ezt a kapcsolatot az 1.2.1.3.ábra szemlélteti. Ezek a tények is 

alátámasztják a White-törvény érvényességét. 
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1.2.1.2. ábra 

 

1.2.1.3. ábra Forrás: World Energy Assessment: Overview 2004 Update. United Nations Development 

Programme Bureau for Development Policy (BDP) www.undp.org/energy  

2.2. Fenntarthatóság, fenntartható fejlődés 

A fenntartható fejlődés fogalma 1987-ben a Brundtland-Bizottság (World Comission on Environment and 

Development) Környezet és Fejlődés Világbizottság, WECD) közzététele után terjedt el széles körben. A 

Bizottság az ENSZ felhívása nyomán alakult meg, az ENSZ-közgyűlés 1983. őszi 38. ülésszakán elfogadott 

38/161. számú határozat értelmében. Elnöke Gro Harlem Brundtland, az akkori norvég miniszterelnök lett. A 

http://www.undp.org/energy
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bizottság létrehozása szerinte azért volt fontos, mert a problémák megoldásával eddig olyan intézeteket bíztak 

meg, amelyek nem tudtak megbirkózni azokkal. 

A Bizottság eredetileg a harmonikus fejlődés, ill. az ökológiailag fenntartható fejlődés kifejezést javasolta, 

mivel a harmonikus fejlődés az alapszükségletek kielégítésével együtt a jobb életkörülmények elérésének 

lehetőségét teremti meg mindenki számára, ésmegkívánja azoknak az értékeknek a támogatását, amelyek révén 

a fogyasztási szint az ökológiai határokon belül marad. 

A Bizottság a környezetvédelem mellett az emberi szükségletekre helyezte a hangsúlyt. Olyan 

alapszükségletekkel foglalkozott, mint az élelmiszerekhez való hozzáférés, az egészséges ivóvíz vagy az 

egészség megőrzése. A gazdasági növekedésnek tehát két elő feltétele van: 

• a népességnövekedés jelentős csökkenése, 

• a természeti erőforrások használatának csökkentése piaci mechanizmusok bevonásával, pl. olyan ökoadók 

bevezetése, amelyek a valóságos környezeti költségeket a gazdasági tevékenységbe szervezik. 

A fenntartható fejlődés röviden olyan fejlődés, ami biztosítja a jelen szükségleteinek kielégítését anélkül, hogy 

lehetetlenné tenné a jövő generációk szükségleteinek kielégítését. A fogalom tágabb értelmezés szerint jelenti a 

fenntartható gazdasági, ökológiai és társadalmi fejlődést is, de szokás használni a szűkebb, környezeti 

jelentésben is (értsd az időben folyamatos, optimális erőforráshasználat és környezeti menedzsment), a 

fenntartható fejlődésre korlátozva a fogalom tartalmát. 

Ez utóbbi, szűkebb értelmezés szerint a fenntartható fejlődés érdekében fenn kell tartani a természeti erőforrások 

által nyújtott szolgáltatásokat, és meg kell őrizni a minőségüket. 

A természeti erőforrásoknak a fenntartható fejlődés szempontjából három csoportját szokás megkülönböztetni 

(1.2.2.1.ábra): 

• megújuló természeti erőforrások (víz, biomassza stb.); 

• kimerülő, azaz nem megújulók (ásványok); 

• részben megújulóak (talajtermékenység, hulladékasszimiláló-kapacitás). 

 

1.2.2.1. ábra 

A fenntartható fejlődés követelményei a következőkben összegezhetőek: 
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• a megújuló természeti erőforrások felhasználásának mértéke kisebb vagy megegyező legyen a természetes 

vagy irányított regenerálódó (megújuló) képességük mértékével; 

• a hulladék keletkezésének mértéke/üteme kisebb vagy megegyező legyen a környezetszennyezés 

befogadóképességének mértékével, amit a környezet asszimilációs kapacitása határoz meg; 

• a kimerülő erőforrások ésszerű felhasználási üteme, amit részben a kimerülő erőforrásoknak a megújulókkal 

való helyettesíthetősége, részben a technológiai haladás határoz meg. 

A fenti elvek megsértése erőforrás-szűkösséghez vezet, feltéve, hogy: 

• a környezet nyújtotta szolgáltatások és javak alapvetőek, nélkülözhetetlenek a gazdasági rendszer számára; 

• léteznek nem kielégítő helyettesítési lehetőségek az újratermelhető tőke és a környezeti funkciók között; 

• a környezeti funkciókat a technikai haladás adott mértéke nem növeli. 

A fenti három kritérium bizonyos óvatosságot takar. A közgazdászok ugyanis már számtalanszor tévedtek 

amiatt, hogy nem vették figyelembe a technikai haladás nyújtotta új lehetőségeket. Így például évtizedek óta 

visszatérő fenyegetettségként jósolták egyes ásványi eredetű nyersanyagok, köztük például a réz hiányát, 

közben pedig kiderült, hogy a réz tökéletesen helyettesíthető, sőt számos korábbi felhasználási területén nem is 

alapvetően fontos a gazdaság számára. A távközlésben a digitális jelek továbbítására az üvegszálak sokkal 

alkalmasabbak, mint a rézvezetékek, ezáltal a nagyvárosok alól a réz telefonkábelek felszedhetőek, és a rezet 

más területen újrahasznosíthatják. 

Számos más példát is hozhatnánk a technikába vetett hitünk növelésére, ez azonban nem jelenti azt, hogy a 

technika mindenre nyújt megoldást, különösen azt nem, hogy a megoldás mindig időben érkezik. A gazdasági 

fejlődésnek két komponense közül az egyik: az ember technológiai leleményessége az energia és más 

erőforrások felhasználására szinte kimeríthetetlennek tűnik; a másik komponens: a készletek ezekből az 

erőforrásokból, amikből ezt a leleményességet kamatoztathatjuk, nagyon is végesnek látszanak. A készletek 

csökkennek, és romlik a minőségük. A helyzet nem katasztrofális, de több mint figyelmeztető. 

A fenntartható fejlődést mint kifejezést gyakran bírálják. Ezt azzal indokolják, hogy a két fogalom 

összeférhetetlen egymással. Ha egy tevékenység fenntartható, akkor gyakorlatilag vég nélkül folytatható. 

Amikor egy fogalmat meghatározunk, azt mindig az adott tudásunk szerint tesszük. Ebből a szemszögből nézve 

a fenntartható fejlődés a következőt jelenti: a természetet megóvó megközelítést kell alkalmazni olyan 

tevékenységek esetén, amik a környezetre hatást gyakorolhatnak. Alaposan tanulmányozni kell az ilyen 

tevékenységek hatásait, és gyorsan kell tanulni a hibákból. A cél az emberi élet minőségének javítása, az eltartó 

ökoszisztémák teherbíró képességének határain belül. A Környezet és Fejlődés Világbizottság (WCED) 

meghatározása szerint a „fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit anélkül,hogy 

károsítaná a jövőbeli generációk képességét saját szükségleteinek kielégítésére.” 

Beszélhetünk néhány rokon értelmű kifejezésről is: 

A fenntartható használat csak a megújuló erőforrásokra vonatkozik. Azt jelenti, hogy olyan arányban 

használjuk azokat, ami megújulási képességükön belül marad. 

A fenntartható gazdaság a fenntartható fejlődés terméke, megőrzi a természeti erőforrásalapot. Alkalmazkodás 

révén és a tudásban, szervezésben, műszaki hatékonyságban bekövetkező tökéletesedésén keresztül 

folyamatosan fejlődhet. 

A fenntartható társadalom a következő kilenc alapelv szerint létezik: 

1. az életközösségek tisztelete és védelme; 

2. az emberi élet minőségének javítása; 

3. a Föld életképességének és sokféleségének megóvása; 

4. a nem megújuló erőforrások felhasználásának minimalizálása; 

5. a Föld teherbíró képességének határain belül maradó növekedés; 
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6. az egyéni magatartás és szokások megváltozatása; 

7. a közösségek képessé tétele arra, hogy saját környezetükről gondoskodjanak; 

8. a fejlesztés és természetvédelem integrálására szolgáló nemzeti keretek kialakítása; 

9. világméretű (globális) együttműködés kialakítása. 

2.3. Környezet és fejlődés: nemzetközi programok 

Kyotói Jegyzőkönyv 

Az éghajlatváltozás elleni küzdelem csak globális összefogással lehet sikeres. Ezt az összefogást testesíti meg az 

1992-ben, Rióban megszületet Éghajlat-változási Keretegyezmény (UNFCCC), amely azóta is összefogja, 

koordinálja a nemzetközi törekvéseket az éghajlatváltozás terén. A keretegyezménynek ma már gyakorlatilag 

minden ENSZ-tagállam részese, így valóban a teljes Földet átfogó egyezményről van szó. A részes felek évente 

egyszer üléseznek, ekkor születnek meg azok a döntések, amelyek az országok konszenzusos véleményét 

tükrözik. 

A döntések előkészítéséhez a Meteorológiai Világszervezet (WMO) és az ENSZ Környezetvédelmi Programja 

(UNEP) által életre hívott Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) 5−6 évente ad ki ún. értékelő 

jelentéseket. A 2. értékelő jelentés után, ami meglehetősen pesszimista képet vetített előre a XXI. századra, 

megkezdődött a Kyotói Jegyzőkönyv előkészítése. Ez már konkrét üvegházhatású gáz (ÜHG) 

kibocsátáscsökkentési célokat is tartalmazott. A jegyzőkönyvben a 34 legfejlettebb ország vállalta a 2008–2012 

közötti időszakra kibocsátásaik csökkentését átlagosan 5,2%-kal az 1990-es bázisévhez képest. A jegyzőkönyv 

2005. február 16-án lépett életbe, de már azt megelőzően megindultak a találgatások a 2012 utáni időszak 

csökkentési céljairól. 

Az IPCC harmadik jelentése (2001) a korábbiaknál is szomorúbb képet festett a jövőről. 2100-ig 1,4 és 5,8°C 

közé tehető a földi átlaghőmérséklet növekedése. Az azóta megjelent tanulmányok azonban 2 fokos 

melegedéshez rendelik a katasztrofális éghajlatváltozás kritériumát. Amennyiben ezt meghaladja a melegedés, 

az katasztrofálisan érinti az emberiséget, az egész földi ökoszisztémát, továbbá a folyamat visszafordítására sem 

marad esély. 

Az EU éghajlatpolitikája 

Az Éghajlat-változási Keretegyezmény céljai alapján az EU szakpolitikai célként elfogadta, hogy a globális 

átlaghőmérséklet emelkedése nem haladhatja meg 2 °C-kal az ipari forradalom előtti szintet. Jelenleg a 2°C-os 

cél a legoptimistább (!) esetben lefordítható úgy is, hogy a hosszú távú ÜHG-koncentráció a légkörben nem 

haladhatja meg az 550 ppm (550 részecske jut egy millió részecskére) CO2-ekvivalenst. A legújabb kutatások 

szerint azonban ez a stabilizációs szint elégtelen a 2°C-os cél eléréséhez. A nagyobb valószínűséghez 400–450 

ppm-es szint szükséges, ami azt jelenti, hogy ezek a számok csak szigorodhatnak! Az ehhez szükséges 

kibocsátáscsökkentés az 1990-es szinthez képest 15–20%-os globális kibocsátáscsökkentést jelentene 2050-re, 

vagy 50−60%-os csökkentést a szokásos üzletmenet-forgatókönyvhöz képest. Elképzelhető, hogy további 

tudományos eredmények tükrében az emberi eredetű ÜHG-kibocsátást a fentieknél nagyobb mértékben kell 

csökkenteni a visszafordíthatatlan és minden szempontból jelentősen negatív hatások elkerülése érdekében. 

Egy 2004-ben elkészült tanulmány szerint, ami öt forgatókönyvet vizsgált meg, az EU 

kibocsátáscsökkentésének az 1990-es szinthez képest 2025 körül 30–45%-os szinten kellene lenni, és 2050-ben 

70–90% körül, amennyiben az EU az 550 ppm-es CO2-ekvivalensszint alatti célt szeretné teljesíteni saját 

hozzájárulása arányában. Ezért – habár még nincsenek meg a konkrét csökkentési célok – 2012 után igen 

komoly szigorításokra kell számítani, amelyek az eddigiekkel szemben már Magyarország számára is komoly 

korlátozásokat, valódi intézkedéseket jelentenek. A 2006-ban induló tárgyalásokon az Európai Unió 

valószínűsíthetően a 2020-ig szóló 15–30%-os csökkentést fogja képviselni. 

A jelenleg meglévő kibocsátáscsökkentési modellek számos alapvető változót kezelnek, amik függvényében 

változik a költsége és a versenyképességi kihatása is. Ezek közül a négy legfontosabb: 

• a kibocsátáscsökkentés globális mértéke (stabilizációs szint meghatározása); 

• a kibocsátáscsökkentés során a kibocsátási jogok elosztásának módszere; 



 Az energetika alapjai  

 15  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• a kibocsátáscsökkentésben részt vevő országok (pl. Egyesült Államok, Ausztrália, fejlődő országok) szerepe; 

• a gazdasági fejlődés szintje és módja. 

Tekintve, hogy a fejlett országok jelentős mértékben fognak importálni kibocsátáscsökkentési egységeket, a 

kereskedelmi rendszer formája meghatározó számukra azok költségeit tekintve. Ennek megfelelően a 

kibocsátáscsökkentési költségek jelentős mértékben emelkednek, amennyiben a fejlődő országok, valamint az 

Egyesült Államok nem, vagy csak részben kapcsolódnak be az erőfeszítésekbe. Szintén kritikus a dinamikusan 

fejlődő és a nagyobb fejlődő országok részvétele a kibocsátáscsökkentési erőfeszítésekben, hiszen nélkülük a 

2°C-os cél nem tartható, és a költségek is magasabbak. 

Az EU szempontjából a jelenleg vizsgált két fő kibocsátáscsökkentési politikai modell („összehúzódás és 

összetartás”, többfokozatú megközelítés) nem eredményez jelentős eltérést az EU–27 hosszú távú vállalásait 

illetően. 

Programok az EU-ban 

Az éghajlatváltozás mérsékléséért folytatott küzdelem jegyében az EU még a Kyotói Jegyzőkönyv életbelépése 

előtt, már 2000 júniusában elindította az Európai Éghajlat-változási Programot (ECCP). A program célja, hogy 

az – akkor még EU–15-ök számára – vállalt –8%-os kiotói célt a lehető legnagyobb költséghatékonysággal és 

környezetkímélő módszerekkel elérje. 2005-ben zárult le a program első fele, amelyben a feltárt 20 €/tonna 

alatti költséggel elérhető technikai csökkentési potenciálra 664–765 millió tonna szén-dioxid-egyenérték 

üvegházhatású gáz adódott. Ez lényegében duplája az EU–15-ök kiotói vállalása szerinti 336 millió tonnának. A 

technikai potenciál kihasználása azonban nagyon sok tényezőtől függ, ezért a rövid távon alkalmazható 42 

intézkedést 3 kategóriába sorolták. 

Az elsőbe az EU−ETS-ről, az épületek energiafelhasználásáról, a bioüzemanyagokról, a hatékony 

energiafelhasználásról és a fluorozott gázokról szóló direktívák által lefedett, hozzávetőlegesen 240 millió tonna 

szén-dioxid-egyenérték tartozik. A második kategóriába tartoznak a kombinált hő- és energiatermelésről, az 

energiaszolgáltatókról, az elektronikai készülékekre vonatkozó minimális hatásfokszabványról szóló direktívák 

által lefedett intézkedések, valamint egyéb hatékonyságnövelő, kibocsátáscsökkentő kezdeményezés révén 

elérhető potenciálok. Ez nagyságrendileg 140 millió tonna szén-dioxid-egyenértéket képvisel. A harmadik 

kategóriába tartoznak az egyelőre még nehezen körülhatárolható, és meglehetősen heterogén képet mutató 

potenciálokat lefedő intézkedések. Ide vehető a megújuló energiával kiváltott hőtermelés, az energiaintenzív 

iparágakkal kötött hosszú távú szerződések, valamint az egyes iparágak által vállalt egyéb önkéntes 

kötelezettségvállalások és a közlekedés területén nagy fejlődésnek indult technológiai újítások mind az 

üzemanyaggyártás, mind pedig a járművek tekintetében. 

Az üvegházhatású gázok Közösségen belüli kereskedelmének rendszere (EU–ETS) 

A rendszer az EU–27 számára előzetes számítások alapján több tízmilliárd euróval csökkenti a jegyzőkönyvben 

foglalt kibocsátáscsökkentési célok végrehajtásának költségét. A költségek további csökkenésével jár az 

irányelvben foglalt rendszer összekapcsolása a Kyotói Jegyzőkönyv alapján létrejövő projektalapú 

mechanizmusokkal. Ennek a kapcsolatnak az eredményeképp a Közösségen belüli ÜHG-kibocsátáscsökkentés 

költsége tovább csökken az emissziókereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó szektorokban. Az EU 

2003/87/EK irányelve az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi 

rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról egy, az EU-ban létrehozandó 

kibocsátáskereskedelmi rendszer alapjait teremti meg. 

Az irányelv módosításával integrálták a kiotói projektalapú mechanizmusokból származó egységek 

kereskedelmét is. Az irányelvhez kapcsolódik a nemzeti kibocsátási egységforgalmi jegyzék létrehozását 

szabályozó rendelet, amely a kibocsátási egységek elektronikus nyilvántartását szolgáló számítógépes rendszer 

funkcionális és technikai specifikációját tartalmazza. A kibocsátáskereskedelmi rendszerben részt vevő 

létesítmények kibocsátásainak nyomon követését, hitelesítését és jelentését szabályozza az EU Bizottság 2004. 

január 29-ei C(2004)130 határozata az üvegházhatású gázok kibocsátásának nyomon követéséről és jelentéséről. 

Az irányelv értelmében az Unióban 2005. január 1-jéig kellett bevezetni a kibocsátáskereskedelmi rendszert, 

amelynek első elszámolási időszaka 2005–2007-ig tartott. 

A megújuló energiaforrások támogatásának formái az Európai Unióban 

A megújuló energiaforrások felhasználásával termelt villamos áram támogatása az EU-ban megengedett, 

formáját az EU-jog nem szabályozza. Legfontosabb formái az alábbiak: 
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• a hálózatba betáplált áram kötelező átvétele és ártámogatása; 

• forgalomképes „zöld” bizonyítványok; 

• adókedvezmények a befektetőknek; 

• befektetési tőketámogatás. 

2.4. Az EU energiastratégiája 

Energiahatékonyság 

Az Európai Unióban hatalmasak a lehetőségek az energiafogyasztás csökkentésére. Becslések szerint a jelenlegi 

energiaigényt költséghatékony módon akár 30%-kal is lehetne csökkenteni, míg az energiahasznosítás 

javításának műszaki potenciálja még magasabb, ezt kiaknázva a jelenlegi energiafogyasztás 40%-át 

megtakaríthatnánk. 2005 nyarán az Európai Unióban az energiahatékonyság szempontjából döntő fontosságú 

jogalkotói munka folyt (direktíva az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energiaszolgáltatásokról). 

Megújuló energia 

2007 márciusában az Európai Unió brüsszeli csúcstalálkozóján a kormányfők megszavazták, hogy 2020-ig az 

EU 30%-kal csökkentse üvegházhatású gázkibocsátását – feltéve, hogy a többi nagy szennyező is tesz hasonló 

vállalást. Ettől függetlenül is vállalta az EU, hogy 20%-kal csökkenti kibocsátását. A csúcstalálkozón döntöttek 

arról is, hogy az EU 2020-ig kötelező érvénnyel növelje a megújuló energiák részarányát az energiamixben 

20%-ra. Ezzel a döntéssel az EU is kinyilvánította, hogy a megújuló energiatechnológiák megbízhatóak, 

kipróbáltan képesek hosszú távon is tiszta, környezetbarát és biztonságos energiát előállítani. Azonban a vállalás 

nem kötelező minden tagországra nézve, csupán a 27 tagállamra átlagosan. A nemzeti vállalások még nem 

történtek meg. Emellett az ágazati célokról sem döntöttek a brüsszeli ülésen. Mind a fűtés és hűtés, mind az 

áramtermelés és a közlekedés terén szükség van jogilag kötelező érvényű ágazati célszámok meghatározására. 

Ez szükséges a stabil gazdasági környezetet kialakítása miatt is, azért, hogy ösztönözze a befektetőket a 

megújuló energiatechnológiák továbbfejlesztésére, illetve egyre nagyobb mértékű alkalmazására. 

Akkor, amikor az európai kormányok teljesen liberalizálják villamosenergia-piacaikat, a megújuló energiák 

növekvő versenyképességének a tiszta energiát termelő berendezések iránti keresletnövekedéséhez kellene 

vezetnie. Politikai támogatás nélkül azonban a megújuló energiák hátrányt szenvednek a világ villamosenergia-

piacainak torzulásai miatt. A hagyományos, környezetszennyező és veszélyes technológiák évtizedeken át 

nagymértékű anyagi, politikai és strukturális támogatást élveztek − és élveznek ma is. Új építésű megújuló 

energia-erőműveknek (a nagy vízerőműveket kivéve) kell versenyezniük régi nukleáris és fosszilis 

erőművekkel. Az utóbbiak marginális költséggel termelnek villamos energiát, mert a fogyasztók és az 

adófizetők már kifizették a kezdeti befektetés kamatait és az amortizáció költségeit is. Politikai tettekkel meg 

kell szüntetni ezeket a piactorzulásokat, és egyenlő feltételeket kell biztosítani a megújuló energiaforrásokat 

hasznosító technológiák számára, hogy előnyeik a környezet, a gazdaság és a társadalom számára teljes 

mértékben kibontakozhassanak. 

Az energiapiac torzulásainak megszüntetése 

A piaci korlátok mellett piactorzulások is akadályozzák a megújuló energiák térnyerését. A piactorzulásokat a 

közvetlen és közvetett támogatások okozzák, valamint az externáliák társadalmi költségei, amelyek jelenleg 

nincsenek belekalkulálva a hagyományos, környezetszennyező és veszélyes nukleáris vagy fosszilis eredetű 

villamos energia árába. Az energiatermelés teljes társadalmi költségeit tükröző energiapiaci árszerkezet alapvető 

hiánya az egyik fő akadály, ami meggátolja a megújuló energiaforrások lehetséges maximális hasznosítását. 

Továbbá a villamosenergia-piac mai általános keretfeltételei teljesen különböznek azoktól, amelyek a szén, a 

gáz és a nukleáris technológia bevezetésekor érvényesek voltak. Több mint egy évszázadon keresztül az 

energiapiacot nemzeti monopóliumok uralták, amelyek esetenként állami támogatásból fedezték beruházásaik 

költségeit. Mivel sok ország villamosenergia-piaca válik egyre liberalizáltabbá, ezek a lehetőségek a jövőben 

nem állnak többé rendelkezésre. A sok évtizedes burkolt támogatási gyakorlat és a sok helyen ma is létező 

támogatási struktúrák miatt az új energiatermelési technológiák, mint például a szélerőművek, relatív 

versenyhátrányban vannak a meglévő erőművekhez képest. 

A környezetszennyező energiatermelés társadalmi és környezeti költségeinek beépítése az energiaárakba 
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A bármely módon termelt energia valódi árának tartalmaznia kellene olyan költségeket is, amelyeket ma a 

társadalom máshol fizet meg. Az egészségkárosító hatások költségeit például az egészségügyben, a helyi és a 

regionális környezet romlása (savas esők, higanyszennyezés) elleni intézkedéseket különböző módokon, 

valamint a klímaváltozás globálisan és helyileg is jelentkező káros hatásainak árát a menekültügytől kezdve a 

katasztrófavédelemig sok helyütt. Pl. minden évben több mint 30000 amerikai hal meg idejekorán erőművek 

környezetszennyezése miatt. A rejtett fizetségek közé tartozik az is, hogy a magas költségek miatt az 

atomerőművek üzemeltetői nem kötnek teljes körű biztosítást egy esetleges nukleáris baleset 

következményeinek felszámolására. Az Egyesült Államokban a Price−Anderson-törvény például évi 3,4 

milliárd dollárban korlátozza az amerikai atomerőművek kártérítési kötelezettségét nukleáris baleset esetén. A 

környezeti károkat elsősorban a forrásuknál kellene helyrehozni. Ez az elv az energiaiparra alkalmazva azt 

jelenti, hogy ideális esetben az energiatermelés nem szennyezhetné a környezetet, és az üzemeltető felelőssége 

kéne, hogy legyen a szabály betartása. 

Pedig aki szennyezi a környezetet, annak kötelessége megfizetni az összes kárt, amit szennyezésével a 

társadalomnak okoz. A hagyományos módokon való villamosenergia-termeléssel 

okozott környezeti hatásokat nehéz számszerűsíteni. Hogyan is lehetne számokban kifejezni azt a kárt, hogy a 

Csendes-óceáni szigeteken elvész egy otthon az olvadó jéghegyek miatt? Mennyibe kerül az emberek 

egészségének, életének veszélyeztetése? A globális felmelegedéssel járó, egyes időszakokban Magyarországon 

is várhatóan súlyosbodó aszályok okozta, vagy éppen a máskor fokozottabban érkező csapadék által elvert 

terményveszteség miatt a gazdáknak járó állami segélyek mekkora részét kéne a szénerőművek üzemeltetőinek 

kifizetniük? 

A „szennyező fizet” elvének bevezetése 

A „szennyező fizet” elve szerepel az Európai Közösség Alapszerződésében. Egy valódi versenypiacon az 

externális költségeket – mint a többi támogatást is – be kell építeni az energiaárakba. Ehhez a kormányoknak 

következetes, a „szennyező fizet” típusú rendszert kell alkalmazniuk. A környezetszennyező áramtermelőkre 

kell terhelni kibocsátásaik hatásainak költségeit, illetve a szennyezők károkozásának megfelelő mértékű 

kompenzációt kell biztosítani az energiahatékonysági projekteknek és a megújuló energiaforrásokat hasznosító 

energiatermelésnek, továbbá az utóbbiakat mentesíteni kell egy alaposan kidolgozandó környezetvédelmi célú 

energiaadó alól. A világ villamosenergia-piacain ezek szükséges, fontos lépések az igazságosabb verseny 

megteremtése érdekében. 

3. Az energia 

Célkitűzések és tartalmi összefoglaló: 

A lecke célja, hogy 

• bemutassa energiaátalakítással kapcsolatos mennyiségi és minőségi korlátokat; 

• megfogalmazza a termodinamika I. és II. főtételét; 

• bemutassa a legfontosabb energiaátalakítási lehetőségeket. 

A lecke két téma köré csoportosítva 

• részletes példákkal illusztrálva ismerteti az energiaátalakítás mennyiségi (I. főtétel) és minőségi (II. főtétel) 

korlátait megjelenítő természeti törvényeket; 

• meghatározásokat ad az energiaátalakításban használt fontosabb fogalmakra. 

3.1. Az energia megmaradásának elve 

Mint általában a legtöbb elvont fogalom, az „energia” sem igazán szemléletes jelentésű. Atudósokban és a 

mérnökökben ezzel kapcsolatban kifejlődik egy érzék, ami a fogalomnak a különböző szakterületen való 

folyamatos alkalmazásához kapcsolódik. A gyakorlati alkalmazások szempontjából úgy tekinthetjük, hogy az 

energiafolyamatokat két alapvető természeti törvény határozza meg, amelyeket gyakran a termodinamika első és 

második törvényének neveznek. A termodinamika első törvényét az energiamegmaradás törvényeként is szokták 

emlegetni, amely azt mondja ki, hogy energiát sem létrehozni, sem megsemmisíteni nem lehet, hanem csak 
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egyik alakból a másikba lehet átalakítani. Ez a meghatározás magában foglalja azt is, hogy az energia számos 

alakban áll rendelkezésünkre, és ezeket az 1.3.1.1.táblázathoz hasonlóan foglalhatjuk össze. Fontos annak 

figyelemmel kísérése, hogy a felsorolás nem egyértelműen meghatározott. A hőt pl. az anyagban az atomok, ill. 

molekulák mozgása hozza létre, tehát tulajdonképpen a mozgási energia egyik formája. Ehhez hasonlóan a 

hang, amit egyébként nem is tüntettünk fel a táblázatban, szintén a mozgási energia egyik formája, hiszen azon 

közeg molekuláinak vagy atomjainak mozgásából ered, amelyben a hang terjed. Az, hogy a hang beletartozik-e 

a táblázatba vagy sem, az önkényes elhatározás kérdése, és a felsorolás bővíthető vagy szűkíthető attól függően, 

milyen részletességre törekszünk, ill. mi a felsorolásunk célja. 

 

1.3.1.1. ábra 

Az 1.3.1.1.táblázathoz hasonló felsorolásoknál könnyű meghatározni azt a folyamatot, ami szerint az energia az 

egyik alakból a másikba átalakul. Néhány esetben az átalakítás egyetlen lépésben megy végbe, ilyen pl. az olaj 

vagy szén vegyi energiájának átalakulása hő- és fényenergiává a levegőben való elégetéskor. 

Más esetekben az eredő átalakulás úgy jön létre, hogy számos közbeeső változás is bekövetkezik. Például egy 

felső víztárolóban levő víz helyzeti energiája úgy alakul át villamos energiává, hogy először mozgási energiává 

alakul át: a víz egy csővezetéken a vízgyűjtőből az erőműig halad; majd a víz mozgási energiáját átadja a 

turbinán keresztül a generátor forgórészének, és a forgórész ezen mozgási energiájának egy része alakul át 

villamos energiává. Az 1.3.1.2. táblázat (energiaátalakítási mátrix) néhány olyan esetre mutat példát, amikor 

egyik energia egy másikba alakul át. A táblázat első oszlopa tartalmazza a kiindulási energiafajtát, a további 

oszlopok pedig azokat a berendezéseket, illetve folyamatokat, amelyek segítségével a kiindulási energiafajtát 

más energiafajtákká tudjuk átalakítani. 

Az 1.3.1.1.táblázatban láthatjuk, hogy valamilyen alapszinthez képest 500m-rel magasabban levő víztárolóban a 

víz kg-onként 0,005MJ energiát képvisel. Ez elvileg a vízből kinyerhető, ha az az esés után az alapszintre jut. 

Viszont 1kg 235-ös uránizotópból –maghasadás útján– 80TJ energia nyerhető. Nyilvánvaló, hogy 1kg 

maghasadásra képes 235-ös uránban lényegesen nagyobb energia áll rendelkezésre, mint az 500m magasan levő 

1kg vízben. Ezt úgy célszerű megfogalmazni, hogy az atomenergia sűrűsége 1kg 235-ös uránban 16 milliárdszor 

nagyobb, mint az 500m magasan levő 1 kg vízben a helyzeti energia sűrűsége. Ez a fogalom igen fontos, mert 

azok az átalakítások, amelyek nagyobb energiasűrűségeket alakítanak át kisebb energiakoncentrációra, 

viszonylag könnyebben megvalósíthatók, mint az ellenkező irányúak. Érdekességképpen megjegyezzük, hogy 

ez a felfedezés szolgált alapjául a termodinamika második alaptörvénye megfogalmazásának, amellyel a 

következő alfejezetben fogunk megismerkedni. 

Az 1.3.1.1.táblázat azt bizonyítja, hogy a kémiai és a nukleáris energiaforrások sokkal nagyobb 

energiasűrűségűek, mint a többi, így nem meglepő, hogy éppen ez a két energia a jelenleg leggyakrabban 

használt. Legelterjedtebben a kémiai energiát hasznosítjuk, mivel ennek felhasználása sokkal egyszerűbb, mint a 

nukleáris energiáé. E két energia relatív energiasűrűségét összehasonlítva azt találjuk, hogy a viszonylag 

legnagyobb energiamennyiség az atomenergiából nyerhető. Azokat az anyagokat, amelyeknek az 

energiasűrűsége nagy, illetve belőlük az energia részben vagy teljes egészében könnyen kinyerhető, 
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üzemanyagként, tüzelőanyagként használjuk. Az ipar ezeket az anyagokat energiaforrásként 

(energiahordozóként) hasznosítja. 

 

1.3.1.2. ábra 

Az 1.3.1.1.táblázat még egy további energiával kapcsolatos jelenségre is utal, arra, hogy egy vonatkoztatási 

szintet kell meghatározni vagy megválasztani, amelyhez a mérési eredményeket viszonyítjuk. Ennek 

szükségessége azért merül fel, mivel abszolút zérus energiaállapot a valóságban nem fordul elő, és így a 

legtöbbnél megtehetjük, hogy az egyes állapotok közötti energiaváltozásokat vizsgáljuk. A víz helyzeti 

energiájának vizsgálatánál a vízszintnek egy alapszinthez viszonyított magasságából kell kiindulni. Ugyanígy a 

hőenergia esetében a referenciaállapotot a környezet állapota jelenti. A többi példában a vonatkoztatási állapotot 

expliciten nem adjuk meg, hanem azt tételezzük fel, hogy a változást az energiaátalakulás előtti állapotra 

vonatkoztatjuk. Például mozgási energia esetében az energiát a nyugalmi állapothoz viszonyítjuk. Röviden 

összefoglalva, az ipari folyamatoknál üzemanyagként olyan energiahordozókat használunk fel, amiknél a nagy 

koncentrációjú energia kisebb sűrűségűvé való átalakítása következik be. Az energia minőségének a 

felhasználás során bekövetkező ezen fokozatos csökkenése alapvető természeti törvény, amelyet a 

termodinamika második alaptörvénye foglal össze. 

3.2. A termodinamika második alaptörvénye I. 

A termodinamika második alaptörvénye valószínűleg a fizikai tudományok egyik legfontosabb alaptörvénye, 

amelyet közvetlen kísérlettel még nem igazoltak. Érvényessége azonban megalapozott, mert sikeresen 

felhasználhatták olyan nagyszámú jelenség lefolyásának előrejelzésénél, amelyek aztán közvetlenül igazolhatók. 

Ez a törvény különösen azért érdekes számunkra a jelenlegi vizsgálatainknál, mert meghatározza azokat a 

feltételeket, amelyek illeszkednek az energiaátalakításokat is magukba foglaló folyamatokhoz, és amelyek 
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meghatározzák az ipari folyamatoknál az energiafelhasználások módozatait. Míg a termodinamika első törvénye 

magára az energiára vonatkozik, addig a második törvény az energia átalakíthatóságára és az átalakítással 

kapcsolatos korlátokra. 

A legmegfelelőbb az lenne, ha a törvénynek olyan egyszerű és világos megfogalmazását adnánk, ami felölelné a 

törvény összes következményét. Számos ilyen megfogalmazás adható. Ha az idevonatkozó szakirodalmat 

tanulmányozzuk, rögtön kiderül, hogy a második törvénynek számos megfogalmazása van. A különböző 

megfogalmazások végül is ugyanarra a következtetésekre jutnak, míg különbözőségük arra utal, hogy a fizikai 

valóságot különbözőképp látjuk. Az általunk itt használt megfogalmazás nem az, ami a termodinamika 

elméletének matematikai felépítésénél általában alapként szolgál. Olyan kiindulást választunk, ami a törvény 

következményének leíró jellegű kezelésénél a legcélravezetőbb. 

Megfogalmazásunk azon a felismerésen alapul, hogy a természetben bizonyos változások emberi beavatkozás 

nélkül is végbemennek. Ezeket a változásokat spontán folyamatoknak nevezik. Jellegzetes példák erre: só 

oldódása vízben; izzó fém lehűlése és a vas rozsdásodása szabadban, levegőn. Fontos kiemelni, hogy amikor 

egy folyamatot spontán folyamatnak nevezünk, akkor meg kell határoznunk azokat a jellemző körülményeket is, 

amiknél a folyamat valóban önmagától megy végbe. Az előbb felsorolt példákat tanulmányozva önkéntelenül 

hozzágondoljuk azokat a körülményeket, amik a szobában vagy valahol a föld felszínén, szabad ég alatt 

uralkodnak, és ahol bizonyos határok között jó közelítéssel meghatározottak a jellemző paraméterek: pl. a 

hőmérséklet, a nyomás és a nedvességtartalom. Így azokat a körülményeket, amik mellett az ún. spontán 

folyamatok nem következnek be, nem nehéz előre megállapítani. Például 1kg 350K-es fémdarab nyilvánvalóan 

meleg egy 290K-es jellegzetes szobahőmérséklethez képest, ezért a fém lehűl. Ugyanez a fémdarab 600K 

hőmérsékletű kemencében viszont lehűlés helyett felmelegszik. Tehát beszélhetünk spontán folyamatokról, de 

figyelembe kell vennünk, hogy a spontán viselkedés speciális állapotokat tételez fel. 

A feltételek meghatározásakor rögtön szembetűnik a spontán folyamatok egy fontos jellegzetessége, mégpedig 

az, hogy ezeket mindig energiafelszabadulás kíséri. A példában szereplő meleg fémdarab lehűlése során hőt ad 

le környezetének, és ez az energia –legalábbis elvben– összegyűjthető és hasznos tevékenységre fogható. 

Kevésbé nyilvánvaló, de a só vízben való oldását is hőfejlődés kíséri. Ha 1kg vízben hőmérőt helyezünk el, és 

az edényt jól hőszigeteljük, kis hőmérsékletemelkedés jelzi, hogy az oldódási folyamat energia 

felszabadulásával jár, noha ez sokkal kisebb mértékű, mint a hűlő fém esetében. A másik véglet a 

szénhidrogének reakciója oxigénnel (égés), amely kétségtelenül spontán folyamat, és a felszabaduló energia is 

igen nagy mennyiségű. 

Ezek a megfigyelések azért fontosak, mert mindegyik felhasználható energiaforrásunk a spontán reakción 

alapul, és az ipari folyamatok összessége a spontán folyamatok során felszabaduló energiák hasznosításain 

alapul, amelyekkel bizonyos eltervezett változást kívánnak megvalósítani. (Például valamilyen termék 

előállítása, víz szivattyúzása, szoba fűtése stb.) Ezt az energiát a termodinamikában általában szabad energiának 

nevezik, és ezzel azt emelik ki, hogy felhasználásra rendelkezésre áll. (Ez természetesen nem jelenti azt is, hogy 

az energia pénzügyi szempontból is szabad, vagyis ingyen van.) 

Ezekből az elméletekből az következik, hogy energia bevezetésre van szükség, ha az előre elhatározott 

változásokat véghez akarjuk vinni, ugyanis az ipari folyamatok legtöbbjének a spontán hatások megfordítása a 

célja. Az ipar számára szükséges lehet a szilárd só kinyerése az oldatból, vagy egy hideg fém felmelegítése, 

vagy a vas előállítása vasoxidból (rozsdából). Ezeknak a műveleteknek mindegyike arra irányul, hogy a spontán 

reakció előtt meglévő eredeti állapotot állítsa vissza. Például, ha a sóoldatból a vizet elgőzölögtetjük, és a gőzt 

lecsapatjuk, a sót és a vizet szétválaszthatjuk. Ha a vasoxidból az oxigént kivonjuk, a vasoxidból visszanyerjük a 

vasat, és ha a hideg fémet forró kemencébe helyezzük, a hőmérséklete emelkedni fog. Ezekben az esetekben 

mindegyik spontán folyamatot megfordítottuk, azonban ennek ára van. 

A három példa mindegyikében energiát kellett a folyamathoz betáplálni, hogy az a fordított irányban menjen 

végbe. Érdemes megjegyezni, hogy más fém-oxidhoz hasonlóan a vas-oxid is elbontható (disszociáltatható) 

fémre és oxigénre – elvileg csupán hevítéssel. Azonban a fém-oxidok disszociációjához szükséges hőmérséklet 

rendszerint igen nagy, ezért nem célszerű fémeket ezzel a módszerrel előállítani. A fém-oxidok gyakran lépnek 

vegyi reakcióba olyán elemekkel, amelyeknek nagyobb az oxigénhez való affinitása, mint az előállítandó fémé. 

A fémoxidhoz adott adalékanyag tehát elvonja az oxigént, és azzal oxiddá egyesül. Így előáll a kívánt fém és az 

adalékanyag oxidja. Az ilyen reakciók rendszerint lényegesen kisebb hőmérsékleten mennek végbe, mint a 

disszociáció. 

3.3. A termodinamika második alaptörvénye II. 
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A spontán folyamatok megfordításához szükséges összes szabad energiának nem kell okvetlenül tüzelőanyagok 

elégetéséből vagy villamos energiából származnia. A legtöbb kémiai eljárásnál a reagensek egyik vegyületből a 

másikba átalakulnak, és a reakciók egy része energiát emészt fel, míg a másik részénél energia szabadul fel, 

mint a szén vagy olaj elégetésekor. Alegtöbb, kémiai reakciókat is magában foglaló ipari folyamatnál igen 

gyakran egyszerre több reakció is végbemegy ugyanazon a tartályon belül. Ha az egyik reakció során energia 

szabadul fel, azt felhasználhatja egy másik, energiát elnyelő folyamat. Ilyen elrendezésben a külső forrásból − 

pl. tüzelőanyag elégetéséből − származó, az egész folyamat energiaigényét fedező energia kisebb lesz, mintha az 

energiát elnyelő folyamat elszigetelve menne végbe. 

Egyszerű gyakorlati példával illusztrálhatjuk ezt. Nagy tömegű alumíniumtermelés a Hall és Heroult 1886. évi 

felfedezésének köszönhető: az olvadt kriolit (Na3AlF6) jó oldószere az alumínium-oxidnak (Al2 O3), ami az 

alumínium természetes előfordulási formája. A keletkező oldatból az alumínium elektrolízissel kinyerhető az 

oldat jelentősebb mértékű elbomlása nélkül. Az elektrolízis 1250K-en következik be az alábbi egyenlet szerinti 

reakciónak megfelelően: 

 

A szabadenergia-változás ezen reakció során +0,84MJ, ahol is a pozitív előjel a megegyezés szerint arra utal, 

hogy a folyamat energiát igényelt. Első pillanatban úgy tűnhet, hogy ennek az energiának teljes egészében 

villamos energiából kell a folyamatba kerülnie. Azonban az elektrolizáló kádnál használt grafit-anódnál kiváló 

oxigén a következő egyenlet szerint reakcióba lép a szénnel, és így széndioxid keletkezik: 

 

Ezen reakció során a szabadenergia-változás –0,4MJ, mikor is a negatív előjel a megegyezés szerint energia 

felszabadulására utal. Az elektrolizáló kád belsejében lejátszódó eredő folyamat az előző két egyenlet 

összegeként írható fel: 

 

A szabadenergia-változás ennél az összetett reakciónál 0,84−0,4=0,44MJ. A végeredmény az, hogy a 

grafitanód-elektróda lassú elégésével a külső energiaigény majdnem a felére csökken ahhoz képest, amikor az 

anód más anyagból készül. Most érthetjük meg a legjobban a termodinamika második alaptörvényének 

megfogalmazását. Minden spontán folyamat (reakció) energiafelszabadulással jár, míg ezen folyamatok 

ellenkező irányú megvalósításához energiát kelt betáplálni. 

Ez a törvény egyben azt is jelenti, hogy olyan körülmények között, amik mellett egy adott folyamat spontán 

megy végbe, ugyanez a folyamat az ellenkező irányban már nem spontán reakció. Ha egy meghatározott reakció 

nem spontán az adott állapotjelzők mellett, akkor azokat meg kell változtatni úgy, hogy a folyamat spontán 

legyen. Ezen állapotjelzők megváltoztatásához azonban energia betáplálására van szükség. A törvény ilyen 

megfogalmazása mellett az ipar célkitűzéseit úgy foglalhatjuk össze, mint a feltételek, az állapotok olyan 

befolyásolását, amelyek mellett az elvárt változások már spontán folyamatként játszódnak le. A feltételek 

befolyásolása a gyakorlatban éppen a fizikai állapotok megváltoztatását jelenti, például ahhoz, hogy elősegítsük 

egy fémdarab felmelegítéséhez szükséges spontán hőáramlást, nagyobb hőmérsékletről kell gondoskodnunk. 

Vagy pedig a fizikai állapotok megváltoztatásával együtt szükséges lehet a kémiai környezet megváltoztatása is, 

pl. amikor egy meghatározott kémiai reakciósorozat elősegítésére vegyszert (katalizátort) adagolunk. 

A spontán változások elvének megismerése elősegítheti a bepillantást azok közé a tényezők közé, amik a 

gyakorlatban az energiafelhasználást befolyásolják. Minden ipari tevékenység gépek használatán alapul. Itt a 

gép megnevezést meglehetősen tágan értelmezzük: nemcsak a mechanikus szerkezeteket értjük alatta, hanem 

olyan egységeket is, mint pl. a villamos vezetékek, a kemencék és az atomreaktorok. Az egyszerűség kedvéért 

egy mechanikai gépcsoportot vizsgálunk, mert ez működése közben könnyen megfigyelhető hatásokat okoz. 

Megfelelő példa erre egy tengelyre felerősített lendkerék, amelyet valamilyen módon megtámasztunk. 

Tételezzük fel, hogy ezt a kereket kezünkkel mozgásba hoztuk, vagyis mozgási energiát közöltünk vele! Attól 

kezdve, hogy a kerék mozgásba jött, többé már senki sem nyúl hozzá. Egy idő múlva a kerék nyugalomba kerül. 

Teljesen mindegy, hogy milyen intézkedéseket foganatosítunk, csökkentjük a tengely csapágyazásának, 

megtámasztásának súrlódását vagy a levegő közegellenállását, az elkerülhetetlen végeredmény: a kerék minden 

esetben meg fog állni. A spontán folyamat jelen esetben a kerék állandó lassulása. A termodinamika második 

törvényének általunk használt megfogalmazásából is következik, hogy a kerékben levő kezdeti, mozgási energia 
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valamilyen módon a kerékből eltávozik, spontán módon hővé alakul át a csapágyakban, ill. a környező 

levegőben levő molekulák hő- és mozgási energiájává alakul át. Ha ez a lendkerék egy nagyobb, állandó 

fordulatszámmal üzemelő gép alkatrésze, akkor a spontán veszteségi folyamatokat ellensúlyozni kell, és ez a 

második törvény értelmében csak úgy valósítható meg, ha energiát közlünk a géppel. 

A spontán, energiaveszteséget okozó folyamatok nem korlátozódnak a mechanikus szerkezetekre. Veszteség 

keletkezik, ha áram folyik át vezetékekben, a vezetékek ellenállása miatt, és ez a veszteség is hővé alakul, azaz 

növekszik a vezeték hőmérséklete. Ugyanígy, hőveszteség lép fel a kemencékben a kemence falának hővezetése 

miatt. Mindkét példánál az energiaveszteségi mechanizmusok létezése igazolható, ha az energia betáplálását 

megszüntetjük, és így az egység ahhoz az eredeti állapothoz tér vissza, amely eltérő lesz attól, ami az 

energiabetáplálás mellett fennállt. Tehát a kemence ki fog hűlni és a villamos áram nem fog tovább folyni. 

A felsorolt példákban jelentkező veszteségek spontán természeti jelenségek (súrlódás, áramköri elemek 

ellenállása és hővezetés) következményei. E veszteségek nagysága a gépek körültekintő tervezésével és gondos 

üzemeltetésével csökkenthető, azonban a veszteségek teljesen nem szüntethetők meg. Ez vezet a sokat 

emlegetett igazsághoz: nem lehetséges 100%-os hatásfokkal működő gépet szerkeszteni. Ezek a veszteségek is 

kizárják az örökmozgó készítésének lehetőségét. 

3.4. A termodinamika második alaptörvényének jelentősége 

A termodinamika második alaptörvényének fontosságát az ipari gyakorlat szempontjából most még átfogóbban 

is értékelhetjük. Olyan világban élünk, ahol az ipar termékeit lényegében a Föld felszínén, kb. 290K 

hőmérsékleten 1bar nyomásnál stb. kell felhasználnunk. Azonban jó néhány terméket igényelünk, amik ezen 

feltételek mellett a természetben nem fordulnak elő. Más szóval: nincsenek olyan spontán folyamatok, amelyek 

az igényelt termékek kialakításához vezetnének. Ezért olyan körülhatárolt térrészeket kell kialakítanunk, ahol 

bizonyos spontán változások létrehozásához a feltételek megvannak. Ezeket a meghatározott, körülhatárolt 

térrészeket gyáraknak nevezzük. A szükséges feltételeket gépek − pl. a kemencék, öntőberendezések − 

segítségével valósítjuk meg. A gyártás után a termékeket a gyárakból visszajuttatjuk a mindennapi életbe, a 

gyáron kívüli felhasználásra. 

Egy külső megfigyelő megvizsgálhatja az anyagokat, mielőtt azok a gyárba kerülnek, és leírhatja azokat a 

változtatásokat, amiket a gyár végre akar hajtani. Ha ismeri azt a fizikai törvényt, ami a kívánt eredményt 

meghatározó hatást irányítja, akkor ki tudja számítani az energiafelhasználást is. 

Vizsgáljuk azt az egyszerű példát, aminél egy fémtömböt olvadásig melegítenek, majd formába öntenek, hogy 

ott a fém adott alakot kapjon. Ez a folyamat két fizikai hatás megvalósítását igényli: a fém hőmérsékletét először 

is az olvadáspontig kell növelni, majd ezt követően meg kell olvasztani. 

A hőmérséklet emeléséhez szükséges energiát a tömeg, a fajhő és a hőmérséklet-változás szorzata adja. A fajhő 

az anyagra jellemző tulajdonság, és az egységnyi tömegű anyag hőmérsékletének 1K-nel való emeléséhez 

szükséges energia. Ha az anyag már elérte az olvadási hőmérsékletét, akkor a megolvasztásához szükséges 

energia a megolvasztandó tömeg és az olvadáshő szorzataként számítható. Az olvadáshő a tömegegységnyi 

anyag megolvasztásához szükséges energia. Az említett jellemzőket néhány fémre az 1.3.4.1.táblázatban adtuk 

meg. 

Egy fél kilogramm tömegű alumíniumöntvénynél, aminek a kiindulási hőmérséklete 290K, az öntés 

energiaszükséglete –az 1.3.4.1. táblázatadatait felhasználva: (az olvadáspontig való felmelegítéshez szükséges 

energia)+(a megolvasztáshoz szükséges energia)=0,5×913× (932-290)+0,5×397000J=293073+98500J= 

=491573J=0,49 MJ. 

Ez az energia kerül majd az atmoszférába vezetéssel, áramlással és sugárzással, amikor az öntőformába öntött 

anyag ismét szobahőmérsékletre hűl. Ez az a minimális energiaigény, ami a jelen esetben az adott változáshoz 

szükséges. Ez a példa ipari szempontból kissé triviális, de annak bemutatására alkalmas, hogy bármilyen 

változáshoz számítható egy minimális energiaigény. Ehhez hasonlóan: ha az előre tervezett változás számos 

kémiai reakcióból áll, akkor minden részreakció esetén részletesen ismerni kell előre az energiaváltozást ahhoz, 

hogy a teljes folyamat minimális energiaszükségletét meg tudjuk határozni. Ilyen számítások útján 

meghatározott energiát nevezik a reakció minimális termodinamikai energiaigényének. 

Visszatérve az alumíniumöntvény készítésére vonatkozó példánkhoz, egy gyáron belüli megfigyelő is 0,49MJ-

nak határozhatja meg a folyamathoz szükséges minimális energiát. A gyárban azonban az alumínium 

hőmérsékletének spontán növeléséhez szükséges körülhatárolt feltételek kialakításával más spontán folyamatok 
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is kiváltódnak. Például az alumínium megolvasztásához 932K-en üzemelő kemencéről kell gondoskodni. Mivel 

ezt a készüléket (a kemencét) jóval alacsonyabb hőmérsékletű levegő veszi körül, spontán hőenergia-veszteség 

lép fel vezetés, hőátadás és sugárzás formájában. Az üzemeltető tervezheti úgy a berendezését, hogy az általa 

meghatározott fő folyamaton kívül minél kisebb legyen a spontán folyamatok száma, azonban a termodinamika 

második alaptörvényének következtében sohasem küszöbölheti ki ezeket a mellékfolyamatokat és a hozzájuk 

kapcsolódó energiaveszteségeket. Végül is bele kell nyugodnia abba, hogy mindig több energiát kell a 

kemencébe vezetni az elméletileg kiszámított 0,49MJ-nál ahhoz, hogy a tervezett termék elkészüljön. Ezzel 

kialakul az ún. gyakorlati energiaszükséglet, ami mindig nagyobb lesz, mint a minimális termodinamikai 

energiaszükséglet. 

 

1.3.4.1. ábra 

Ennek az egyszerű példának a segítségével belátható, hogy minden egyes ipari folyamathoz két energiaérték 

rendelhető. Az egyik energia az ideális (veszteségmentes) esetet figyelembe vevő minimális termodinamikai 

energiaszükséglet, a másik pedig a tényleges körülményeket és veszteségeket, a segédfolyamatok által 

felhasznált energiamennyiséget is magában foglaló gyakorlati energiaszükséglet. E két energiamennyiség 

ismeretében meghatározhatjuk az egyes folyamatok energetikai hatásfokát: 

 

Az összefüggésben Ee az elméleti, Egy pedig a gyakorlati energiaszükséglet. A két energiamennyiség különbsége 

pedig a folyamat energiaveszteségét adja meg: 

 

Mielőtt elhagynánk a reakciókat beindító szabad energiák szerepéről szóló területet, gondoljuk át alaposabban 

két korábban már tárgyalt példát: az alumíniumöntvény előállításáról szólót és a vasoxid redukcióját vassá. Az 

öntésnél a változás előidézéséhez szükséges teljes energiát először közölni kellett a fémmel, majd ezt követően 

az öntvény visszaadja azt lehűlése során a környezetének. A vas előállításánál a 7,35MJ/kg a minimális 

termodinamikai energiaszükséglet, ami a vas-oxid vassá való alakításához szükséges. Ez állandóan szükséges, 

ahányszor a reakció végbemegy, és nem jut vissza a környezetbe, csak akkor, ha az 1kg vas teljes egészében 
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újraoxidálódik. Ez úgy is felfogható, hogy az 1kg vas 7,35MJ energiát hordoz magában –potenciális 

energiahordozóként–, ez az energia később felszabadítható, ha újra oxigént tartalmazó környezetbe kerül! 

4. Energiahordozók és -források 

Célkitűzések és tartalmi összefoglaló: 

A lecke célja, hogy 

• bemutassa energiaigények kielégítéséhez rendelkezésre álló kimerülő energiahordozókat, keletkezési 

módjukat és kitermelési, ill. átalakítási technológiájukat; 

• ismertesse a megújuló energiaforrásokat és hasznosítási lehetőségeiket; 

• további, az energiaátalakítással kapcsolatos fogalmakat definiáljon. 

A lecke három tématerület köré csoportosítva 

• részletesen bemutatja a fosszilis (szén, kőolaj és földgáz) energiahordozók keletkezési folyamatait, 

kitermelési módjait, valamint hasznosítási lehetőségeit; 

• bemutatja a ma használatos nukleáris (fissziós) energiahordozókat és az ehhez kapcsolódó technológiákat; 

• ismerteti a ténylegesen megújuló energiaforrások jellemzőit és energetikai hasznosítási lehetőségeit. 

4.1. Bevezetés és alapfogalmak 

A primer vagy elsődleges energiahordozók a természetben található, eredeti állapotban lévő energiahordozók 

(ásványi szén, kőolaj, földgáz, nukleáris energiahordozók) az energetikai folyamatok kiinduló közegei. A primer 

energiahordozók mintegy 10%-át eredeti állapotukban használják fel a fogyasztók. A fennmaradó 90% egy 

részét kezelésnek vetik alá. A szenet aprítják, osztályozzák; a szénhidrogéneket tisztítják, különböző 

halmazállapotú komponensekre bontják. A kezelés ugyan módosítja, de alapvetően nem változtatja meg az 

energiahordozó sajátosságait. 

Primer vagy elsődleges energiaforrások: a természetben található és munkavégzésre használható erők 

(napsugárzás, szél, áramló víz, tengeri energia, biomassza, geotermális hő). 

A szekunder vagy átalakított energiahordozók a primer energiahordozókból származó, de azoktól lényegesen 

eltérő fizikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkező új energiahordozók. Egyértelműen ide tartozik a kazánban 

fejlesztett gőz, meleg víz, a villamos energia, a koksz, a cseppfolyósított földgáz, a különböző olajtermékek, a 

nukleáris fűtőelemek. 

Fosszilistüzelőanyagok a földkéregben található szén-, olaj- és földgázkincs; tehát az éghető tüzelőanyagok. 

Fissziósüzemanyagok a nehéz atommagok hasításán alapuló, atomreaktorokban felhasznált anyagok (pl. urán). 

Fúziósüzemanyagok a könnyű atommagok egyesítésével járó energiaátalakítás energiahordozói (pl. deutérium, 

trícium). 

Végső energiahordozóknak nevezzük azokat az elsődleges vagy átalakított energiahordozókat, amik közvetlenül 

a fogyasztóhoz kerülnek, ahol hasznos energiává alakítják őket. 

Hasznos energiahordozókkal elégítjük ki a fogyasztók igényeit. Ide tartozik a hő, a mechanikai munka, a fény és 

egyéb sugárzások energiája, az információ és a kémiai energia. 

Az energiahordozó útját a kitermeléstől a végső felhasználásig az 1.4.1.1.ábra mutatja, míg mennyiségi 

folyamatait Magyarország vonatkozásában a 2009. évre az 1.4.1.2.ábra. Az energetikai vertikum kapcsán 

értelmezzük az energiaellátás és az energiafelhasználás hatásfokát (lásd 1.4.1.3.ábra), amely szemléletes képet 

nyújt a nemzetgazdaság általános fejlettségéről. 
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1.4.1.1. ábra 

 

1.4.1.2. ábra Forrás: Magyar Energia Hivatal 
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1.4.1.3. ábra 

A ma ismert elsődleges energiahordozók és -források a 1.4.1.4.táblázat szerint csoportosíthatók. Ez a 

csoportosítás elvi szempontból ugyan kifogásolható, hiszen a kimerülő és megújuló energiahordozók és -

források megkülönböztetése csupán az önkényesen választott (mértékadónak tekintett) időtartamtól függ. 

Tulajdonképpen az energiahordozók és -források minden fajtája újraképződik és folytonosan megújul, csupán a 

kiaknázás ütemén múlik, hogy egy energiahordozó, -forrás abszolút mennyisége a Földön a kimerülés felé tart-

e. Ugyanakkor a megújuló energiaforrások sem garantáltak. 

Az 1.4.1.4.táblázat beosztása logikailag sem töretlen. A napenergia sem egy forrás a sok közül, hanem a Földön 

előforduló energiahordozók és -források szinte kizárólagos forrása. Az idők folyamán szénné és kőolajjá alakult 

szerves maradványok is a Napból nyerték energiájukat. Energetikailag legnagyobb jelentősége a Föld felszínére 

jutó napsugárzásnak van. Ezen elektromágneses hullámok forrása a Napban lejátszódó fúziós reakció, aminek 

teljesítményét 3×108EW-ra becsülik. Ebből az energiaáramból a Földre 0,173EW jut, aminek szinte a teljes 

mennyisége különféle folyamatok lejátszódása után az atmoszférába kerül, majd onnan kisugárzódik a 

világűrbe. 

A Földre érkező napsugárzásnak mintegy 30%-a már a légkörből visszaverődik és szóródva a világűrbe távozik. 

További 17,4%-ot a légkör alkotóelemei nyelnek el (ózon, felhők, vízgőz és lebegő szilárd részecskék). A 

légkör főleg az ultraibolya és infravörös spektrumba eső hullámokat nyeli el, így a földfelszínre jutó 51,6% 

energiahányad a látható fény tartományában a legintenzívebb. A felszín a beérkező teljes sugárzás 4,2%-át 

közvetlenül visszaveri. A felszínt tehát a beérkező sugárzás 47,4%-a melegíti, amiből a felületek arányában 33% 

jut a tengerekre és 14,4% a szárazföldekre. A felmelegedett felszín a hő egy részét infravörös hullámok 

formájában kisugározza, ennek aránya a teljes sugárzás 18%-a. A beeső napsugárzás 46,8%-a elnyelődik és 

hővé alakul át az atmoszférában, a tengerek vizében és a földkéregben. Ez az energiahányad szabja meg a 

bioszféra hőmérsékleti viszonyait és az élet feltételeit. Ez az energiamennyiség különböző folyamatok után az 

atmoszférán keresztül a világűrbe távozik. 
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1.4.1.4. ábra 

A kimerülő primer (elsődleges) energiahordozók köre a társadalmi fejlődés során fokozatosan bővült, ahogy a 

technika előrehaladása újabb források kiaknázása előtt nyitotta meg az utat. Ez a folyamat nemcsak az 

energiabázis bővülése miatt volt jelentős, hanem nagymértékben visszahatott a technika és a termelési 

technológia fejlődésére is. Az energetikai berendezések mindig a legdinamikusabban változó munkaeszközök 

közé tartoztak, a nagy technikai előrelépések többnyire összekapcsolódtak az energetika új vívmányaival. A 

felhasznált primer energiahordozók aránya, az energiahordozó-szerkezet a fejlődés során állandóan változott. 

Hangsúlyozni kell, hogy az újabb energiahordozók mindig előnyösebb gazdasági és műszaki jellemzőik miatt 

kerültek előtérbe, és sohasem azért, mert a korábban hasznosított energiaforrások kimerültek. Az 

energiaszerkezetnek ez az átalakulása ma is folyik és a jövőben is folytatódni fog, bár ma már egyre inkább 

előtérbe kerül az egyes energiahordozók kimerülése miatti szerkezetátalakítás is. 

Az emberiség hosszú ideig csupán saját fizikai munkavégző képességére volt utalva. Az emberi izomerő 

meglehetősen kis teljesítményt reprezentál, átlagértéke 50−100W, és csak rövid ideig tudja ennek többszörösét 

kifejteni. A fizikai munkavégzés egy napi lehetősége (1,5−3,0MJ) 100g szén hőegyenértékét is alig éri el. Bár 

sok munkafolyamatnál ma sem nélkülözhető az ember fizikai munkája, részesedése a világ energiamérlegében 

elhanyagolhatóan kis értékre csökkent. Magyarország munkaképes lakosságának összesített elméleti 

munkavégző képessége 3PJ/év körüli érték, ami az ország energiamérlegének negyed százalékát sem teszi ki, a 

ténylegesen végzett fizikai munka pedig ennél egy-két nagyságrenddel kisebb. Atechnikailag fejlett 

társadalmakban teljesen elvesztette jelentőségét az állati izomerő is. Asok gondozást és táplálást igénylő 

igásállatok néhány 100W-os teljesítménye valaha nagy segítséget jelentett a mezőgazdaságban és a 

közlekedésben, de ma már csak a fejlődésben elmaradt országokban játszanak szerepet. Az emberi és állati 

izomerő a XIX.század elején még a világ energiaigényének számottevő részét fedezte, a XX.század elejére 

aránya már néhány százalékra csökkent, és napjainkban már egy ezreléket sem ér el. Hasonló fejlődés jellemzi a 

magyar energiamérleget is. 

Az energetikai potenciál első jelentős bővülését a tüzelőanyagok megjelenése jelentette. Akezdet a növényi, 

állati és háztartási hulladékok, valamint a tűzifa elégetése révén nyert hő hasznosítása volt. Ezek a 

tüzelőanyagok ma már csupán a gazdasági fejlődésben elmaradott országokban játszanak számottevő 

energetikai szerepet, néhol a felhasznált tüzelőanyagoknak a felét is meghaladja a mezőgazdasági hulladék 

(szárított trágya, növényi maradékok). A tűzifa hosszú ideig a legfontosabb volt a tüzelőanyagok között, de 

később már nem tudott eleget tenni az ipari fejlődés igényeinek, napjainkban ismét reneszánszát éli, elsősorban 

a lakosság fűtési energiaigényeinek kielégítésében, de szerepet kap az erőművek villamosenergia-termelésben 

is. 

A világ tüzelőanyag-felhasználásában a tűzifa ma csupán 2−4%-ot tesz ki, a hulladékok részesedése pedig még 

ennél is kisebb. Ezért ezek most már kívül is esnek az energetikai statisztikai megfigyelés körén, és minthogy 

nem tárgyai nemzetközi árucsere-forgalomnak, „nem kereskedelmi tüzelőanyagok”-nak minősülnek. A 

hulladékok hasznosítása a fejlett társadalmakban ismét előtérbe kerül, azonban az így nyerhető energia szinte 

melléktermék, a fő feladat a szemét eltüntetése. 
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Napjaink legfőbb elsődleges energiahordozói –a szénhidrogének, az olaj és a földgáz– együttesen a világ 

energiaigényeinek mintegy kétharmadát biztosítják. A tudomány egyre újabb energiaforrásokat tesz 

hozzáférhetővé az emberiség számára. Az energiaellátás fokozódó gondjai és terhei világszerte az érdeklődés 

előterébe állították az új energiaforrások kutatását. Jelentős összegeket fordítanak a kutató-fejlesztő tevékenység 

szervezettebbé és célratörőbbé tételére. Nagy reményeket fűznek a napsugárzás és a Föld kérgében levő hő 

nagyarányú hasznosításához, aminek az elvi lehetőségét kis léptékű, speciális berendezések már bizonyítják. 

Szinte észre sem vettük, hogy megkezdtük a gravitáció kiaknázását is, hiszen az első árapály-erőművek már 

néhány éve üzemben vannak. Még nem sikerült létrehozni stabil, szabályozott fúziót, de a nagyarányú kutató 

tevékenység biztosan pozitív eredményre fog vezetni, ami újabb, hatalmas energiaforrások kiaknázása előtt 

nyitja meg az utat. 

Valószínű, hogy a tudomány még sok meglepetést tartogat az energetika számára is. Ki merne ma jóslásokba 

bocsátkozni, hogy további években milyen új utakat fog feltárni a fizika? Azt viszont már a jelenlegi 

ismereteink alapján is kijelenthetjük, hogy a társadalmi fejlődés energetikai háttere hosszú időre biztosítható. 

4.2. Fosszilis energiahordozók I.: Szén 

A Földön a legbőségesebben rendelkezésre álló tüzelőanyag a szén. Ez teszi ki a gazdaságosan kitermelhető, 

ismert ásványi tüzelőanyagok mintegy 85%-át. A földkéregben felhalmozódott széntelepek hosszú földtani 

korszakok alatt alakultak ki. A szénképződés (1.4.2.1.ábra) első fázisa a tőzegesedés, amikor a víz alá került 

elhalt növények nagy molekulái mikroorganizmusok hatására, hosszú idő alatt lejátszódó biokémiai folyamatok 

közben kisebb molekulákra bomlanak le. A nedvesség és kevés oxigén jelenlétében lejátszódó folyamat során a 

bomlástermékek egy része gáz alakban vagy vizes oldatban távozik, a szilárd maradék a tőzeg. Minél fiatalabb a 

tőzeg, annál inkább felismerhető a növényi szerkezet. 

Frissen fejtve nedvességtartalma igen nagy, a 85−90%-ot is elérheti, ezért nyersen nem is tüzelhető el, mert az 

égéskor felszabaduló hő főleg a víztartalmat párologtatná el. Levegőn szárítva a nedvességtartalom 20−25%-ra 

csökkenthető, ekkor fűtőértéke 15,5−17,5MJ/kg a hamutartalomtól függően, ami 6 és 30% között mozog. Kis 

sűrűsége (0,1−0,8kg/dm3) és nagy nedvességtartalma miatt nem szállítható, rossz tüzelőanyag, ezért csak helyi 

hasznosítása fordul elő ott –főleg erőművekben–, ahol nagy mennyiségben és kedvező körülmények között 

található. A tüzeléstechnikai problémák korlátozzák az építhető kazánok méreteit, a megvalósítható 

blokknagyság felső határa 300−600MW. A világ becsült tőzegvagyonának hőegyenértéke 

 

amiből évente 80Mt-át (1EJ) termelnek ki. 

A szénképződés második fázisa a szénülés, amin a hegyképző erők hatására a földkéreg belsejébe került tőzeg 

megy keresztül. A széntelepek elsősorban olyan medencékben alakultak ki, ahova a környezetből kevés egyéb 

hordalék került. E medencék az idők során lassan lesüllyedtek, föléjük más rétegek rakódtak le, majd újabb 

tőzegképződés után a folyamat megismétlődött, így egymás fölött több szénréteg alakult ki. 
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1.4.2.1. ábra Forrás: http://www.sciencephoto.com/media/168975/enlarge és  

http://www.uow.edu.au/eng/outburst/html/Factors/rank.html 

A széntelepek egy része az múltbéli hegységek előtti medencékben található, többnyire kisszámú, de vastag 

rétegben, a rétegvastagság 100m-t is elérhet. Az akkori tengerek partján kialakuló széntelepek viszont 

rendszerint sok, egymás felett elhelyezkedő vékony rétegből állnak, szélsőséges esetben több száz réteg is 

előfordul (pl. a Saar-vidéken 300), a rétegek vastagsága néhány méter, köztük üledékes kőzet helyezkedik el, a 

szénmedence mélységbeli kiterjedése több kilométert is elérhet. A Föld mélyében uralkodó nagyobb nyomás és 

magasabb hőmérséklet hatására a kisebb molekulasúlyú vegyületek polimerizálódnak és kondenzálódnak, így 

alakul ki a kőszén nagy molekulasúlyú, bonyolult vegyületekből álló kolloidszerkezete. 

A szénülés fázisának lefolyása függ az egyes geológiai korok növényi anyagának összetételétől és az adott 

helyen a földkéregben uralkodó viszonyoktól. Minél hosszabb ideig tart a szénülés, annál nagyobb a karbon 

aránya a többi összetevő rovására az elemi összetételben (lásd 1.4.2.2.táblázat és 1.4.2.3.ábra). Egyúttal nő a 

szén fűtőértéke is. Mindezek következtében a szenek összetétele, kémiai és fizikai szerkezete nagyon különféle, 

szinte telephelyről telephelyre változik. A kőszén 5000-nél nagyobb molekulasúlyú, szénvázas szerves 

vegyületekből áll. Ezek szerkezetét még nem sikerült feltárni (a karbonnak mintegy 70%-a benzolgyűrűkben 

helyezkedik el), de a szenet alkotó szerves vegyületeket eredeti állapotban elkülöníteni sem sikerült, ezért az 

összetételt vegyületcsoportokkal jellemzik. A huminitek a növényi sejtfalat alkotó lignin átalakulási termékei, az 

oxinitek kis fűtőértékű, rideg, a kitinitek nitrogéntartalmú szerves elegyrészek, a bituminitek pedig a 

legértékesebb összetevők. Ez utóbbiak oldószerrel kivonható közepes molekulasúlyú vegyületek, ha 

részarányuk jelentős, a szenet bitumendúsnak nevezik. 

 

1.4.2.2. ábra 

 

1.4.2.3. ábra 

A kőszén többnyire sávos szerkezetet mutat, ami mikroszkóp alatt, de gyakran szabad szemmel is 

megfigyelhető. A sávokat jellegük szerint csoportosítják: a kéreg- és levélrészekből képződött üvegfényű vitrit 

hamutartalma kicsi, jól kokszolható; a durit fénytelen, nagy hidrogén- és hamutartalmú, gázfejlődésre hajlamos; 

http://www.sciencephoto.com/media/168975/enlarge
http://www.uow.edu.au/eng/outburst/html/Factors/rank.html
http://www.uow.edu.au/eng/outburst/html/Factors/rank.html
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a klárit az előbbi kettő közötti átmeneti típus; a rostos szerkezetű fuzit üres sejtek maradványaiból keletkezett, 

főleg karbon- és oxigéntartalmú, rideg, porlékony sávféleség. E legfontosabbakon kívül más struktúrák is 

előfordulnak, például az egészen fiatal barnaszenekben a nehezen őrölhető, rostos jellegű xilit. 

Koruk alapján fekete- és barnaszeneket különböztetünk meg. A jó minőségű feketeszenek anyagát a karbonkori 

(300−350millió évvel ezelőtti) mocsárerdők szolgáltatták. E kor buja, főleg zsurlókból, páfrányfélékből, 

korpafüvekből álló, elhalt növényzete az altalaj lassú süllyedése és a vízszint emelkedése közben folyamatosan 

tőzegesedett, majd a későbbi kéregmozgások hatására betemetődött. Hazánk mecseki feketeszene fiatalabb, a 

jurakori (150−200millió év), tengerparti mocsarakból keletkezett. Magyarország széntelepeit az 1.4.2.4.ábra 

mutatja. A barnaszenek jóval később képződtek, főleg az eocénkor (60−75millió év) sűrű láperdeiből, 

amelyeknek a növényzete hasonló volt a mai kor trópusi, szubtrópusi és mérsékelt égövi növényeihez. Az 

eltőzegesedett rétegek később süllyedés és a hordalékok következtében kerültek a földkéreg mélyébe. A 

magyarországi barnaszenek is nagyrészt ekkor keletkeztek, a Pannon-tenger part menti öbleinek növényzetéből, 

kisebb mennyiségben találtunk krétakori (75−125millió év) szeneket is. 

 

1.4.2.4. ábra Forrás: OECD IEA: Energy Policies of IEA Countries. Hungary 1999 Review 

A barnaszenek és feketeszenek megkülönböztetése megállapodás kérdése. A magyar szabvány –a nemzetközi 

gyakorlatnak megfelelően– a két széntípus határát 23,87MJ/kg égéshővel jelöli ki, amit az egyensúlyi 

nedvességtartalmú (durva nedvesség nélküli) és hamumentes mennyiségre kell vonatkoztatni. 

A tüzeléstechnikai gyakorlatban a hamutartalmat is magában foglaló mennyiségre vonatkoztatott fűtőértéket 

veszik figyelembe a szenek minősítésénél, így viszont a kategorizálás kevésbé éles. A feketeszén és a barnaszén 

választóvonala 17−20MJ/kg körül helyezkedik el. A barnaszenek közül a 40%-nál kisebb bányanedvességűeket 

kemény barnaszénnek, az ennél nagyobb bányanedvességűeket pedig lágy barnaszénnek nevezik, a 

mindennapos szóhasználatban az első csoportra a barnaszén, a másodikra a lignit megnevezés használatos. A 

lignitek fűtőértéke többnyire 10MJ/kg alatt van. 

A lignit a legfiatalabb szén, amelynek szerkezete még erősen fás. Nagy nedvesség- és hamutartalma miatt 

fűtőértéke is alacsony (3,5−10MJ/kg), viszont előnye, hogy nagy mennyiségben található nem túl vastag 

takarórétegek alatt. Ezért külfejtéssel viszonylag egyszerűen kitermelhető. Rossz tüzeléstechnikai tulajdonságai 

miatt csak nagy erőművekben lehet gazdaságosan eltüzelni. 

Összetételük és tulajdonságaik alapján a barnaszenek között a szárítva széteső, földes, egyenetlen törési felületű, 

darabos, kagylós törésű, majdnem fekete szurok-, illetve a nagy bitumentartalmú bitumenes barnaszéntípusokat 

szoktak megkülönböztetni. Külső megjelenése alapján földes, lágy, fénytelen és fényes megjelölés is 

használatos. A barnaszenet alkotó krisztallitok sok micellából állnak, azokhoz kolloidálisan kötött víz, valamint 

jó néhány szerves és szervetlen vegyület kapcsolódik. Ez a barnaszén hasznosításánál számos nehézség forrása. 
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A feketeszenek fűtőértéke 17−33MJ/kg. Ezek között szintén több típust különböztetnek meg. A hosszú lángú 

szén sok illó anyagot tartalmaz, rosszul kokszolható, lángkemencék ideális tüzelőanyaga. A gázszén kisebb 

lánggal ég, könnyen gyullad, főleg gázfejlesztésre előnyös, gyengén kokszolható. A kovácsszén jól kokszolható, 

főleg a kovácsolásnál használják. Akokszszén (zsírszén) a többi feketeszénnél lágyabb, szilárdsága is kisebb, 

viszont jól összesülő, nagy szilárdságú kokszot lehet belőle előállítani. A sovány kőszén kevés illó anyagot 

tartalmaz, nem sülőképes, rosszul kokszolódik. A legidősebb szénféleség az antracit, illótartalma egészen kicsi, 

teljesen homogén (sávosságot sem mutat), rideg szerkezetű, fénye üveges, nem kokszolható. 

A feketeszén szerkezete az előrehaladottabb szénülés következtében (1.4.2.2.táblázat) sokkal homogénebb, mint 

a barnaszéné. A bányászott szénben a felhasználás szempontjából különféle kedvezőtlen alkotók találhatók. 

Ezek közé tartozik a nedvességtartalom is, ami annál nagyobb, minél fiatalabb a szén. A barnaszenek erősen 

higroszkóposak, a feketeszenek alig; a nedvességtartalom ligniteknél 50%-ot is elérhet, feketeszeneknél viszont 

a 15%-ot már nem haladja meg. A szénben levő víz egy része, a durva nedvesség, könnyen eltávolítható (ha a 

szenet szétterítik és állni hagyják, magától is elpárolog). A kolloid szerkezetű szénben kapilláris csatornák 

vannak, az ezekben adszorpciósan és kapillárisan kötött higroszkópos nedvességet csak 100°C feletti szárítással 

lehet eltávolítani. A víztartalom egy kis részét a szervetlen vegyületek hidrátvize alkotja. 

A szén eltüzelésénél az a hő, ami a víz elpárologtatásához szükséges, és az, amit az égéstérből távozó gőz 

elszállít, csökkenti a hasznosítható hőmennyiséget. A távozó nedvesség a kémiailag aktív anyagokkal agresszív 

vegyületeket alkot, amelyek –különösen a harmatpont alá hűlve– meggyorsítják a szerkezeti anyagok 

korrózióját. Ezek miatt a szenek nedvességtartalma a berendezések méretezésénél lényeges tényező. A szenek 

nemcsak tüzelés útján hasznosíthatók, hanem más technológiákban is, mint amiket az 1.4.2.5.ábra mutat. 

 

1.4.2.5. ábra 

A legtöbb szénben jelentős mennyiségű kén is található. A barnaszenek kéntartalma átlagosan 0,5−2,5%, de 

kedvezőtlen esetben 5%-ot is elérhet. A kén többféle módon fordul elő a szénben. A szerves kén a kőszenet 

alkotó szerves molekulákba beépülve található. A szulfid kén, legtöbbször pirit formájában, összefüggő vékony 

rétegeket és ereket képez. A szerves kén és a szulfid kén együttesen az éghető kén, ami elégetéskor vagy a 

lepárlás során gáz alakban távozik. Nem ez a helyzet a szulfát kén esetében, ami legtöbbször gipsz vagy 

vasszulfát alakjában van jelen. A tüzelésnél kialakuló magas hőmérsékleten a kén − ma még teljesen nem 

tisztázott − komplex reakciókban vesz részt, egy része a hamuban megkötve visszamarad, nagyobb része 

azonban kén-dioxid formájában a füstgázban eltávozik. A kén lekötése a salakban és a pernyében a bázikus 

hamualkotók (CaO, MgO) mennyiségétől függ; ha ezek sztöchiometriai aránya a kénhez viszonyítva 1−2 között 

mozog, porszéntüzelésnél az éghető kén 8−20%-át lekötik, fluidizációs tüzelésnél viszont a megkötés mértéke 

50−80%-ra nő. Akorábban említettek szerint nagy légfeleslegnél némi SO3 is képződik, ami a nedvességgel 

kénsavat alkot. Ezeket a reakciókat egyes fémek katalizálják. 

A szenek eltüzelésekor keletkező szilárd maradék a hamu; e ballasztanyag az összes bányászott szénnek több 

mint negyed részét teszi ki. A szénben levő hamu többletsúlyt és többletmunkát okoz a szén szállításánál, 

őrlésénél és mozgatásánál, energiát igényel a salak és pernye eltávolítása is, és ezek a komponensek hőt is 

elszállítanak a tűztérből. Mindez az energetikai hatásfokot rontja. A hamu egy része, a szabad hamu, a 

bányászat során a szénhez keveredett, rendszerint palás meddő kőzetekből képződik; ezeket az alkotókat 
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mechanikai vagy más fizikai eljárásokkal el lehet különíteni a széntől. A szabad hamu mennyisége a bányászat 

és szénelőkészítés technológiájától függ. A hamu másik része a kötött hamu, ami a kőszénben finoman eloszló, 

mechanikai vagy más fizikai eljárásokkal el nem távolítható, sokféle szervetlen vegyületből képződik. A kötött 

hamu mennyisége a szén keletkezési körülményeitől függ, a szén jellemzői közé tartozik. A szén jellegétől 

függően a száraz szénre vonatkoztatott hamutartalom 2 és 60% között mozog, a leggyakoribb hamuképző 

ásványok az agyag és a kaolin, de előfordul pirit, mészpát, vaspát, ankerit, dolomit, hematit, kvarc stb. is. 

A jó minőségű szenek hamujában többnyire a savas alkotók (Si, Al) dominálnak. Minél gyengébb a 

szénminőség, rendszerint annál több a lúgos összetevő (Ca, Mg, Na). Ez befolyásolja a hamu kémhatását és 

későbbi viselkedését. A magas hőmérsékleten a szenekben levő szervetlen vegyületek egy része megváltozik; 

oxidáció, vegyületek lebomlása és más reakciók során alakul ki a visszamaradó hamu. Megjegyzendő, hogy 

egyes szenekben olyan nyomelemek (As, Pb, Hg stb.) is előfordulhatnak, amik az emberre mérgező hatásúak. 

Ezek koncentrációja azonban rendszerint elhanyagolhatóan kicsi, a környezetbe jutva sem veszélyeztetik az 

egészséget. Aggodalomra okot adó feldúsulásuk csak ritka, kivételes feltételek között fordulhat elő. Hasonló a 

helyzet az egyes szenekben található uránvegyületekkel is. 

Az 1.4.2.2.táblázat a száraz, szilárd tüzelőanyagok elemi összetételét mutatta be, tükrözve, hogy a szénülés 

előrehaladtával hogyan nő a karbon aránya és csökken az egyéb elemeké. Az 1.4.2.6.táblázat a szilárd 

tüzelőanyagok átlagos strukturális összetételét tünteti fel. Ebben látható, hogy a tüzelőanyagok korától függően 

hogyan csökken az illó anyagok, a nedvesség és a hamu mennyisége a szénszerkezet javára. 

 

1.4.2.6. ábra 

A szénbányászkodás leghatékonyabb módszere a gépesített külfejtés (1.4.2.7.ábra). Ez a technológia nemcsak 

azért vonzó, mert a balesetveszély minimális, és kevés munkaerővel nagy termelékenység érhető el, hanem azért 

is, mert így lehet a szénvagyont a legnagyobb mértékben kiaknázni. Ezért ahol a szénrétegek nem fekszenek 

mintegy 100m-nél mélyebben, és a környezetvédelmi követelmények nem teszik lehetetlenné a felszín 

szükséges mértékű megbolygatását, ott külfejtés kialakítására törekszenek (a külföldi gyakorlatban már 

250−300m-es művelési mélység is előfordul jó szénminőségnél). A külfejtések beruházási költsége a termelt 

szén mennyiségére vetítve mintegy feleakkora, mint a mélyművelésé. A fűtőértékek különbsége miatt a 

hőértékre vetített fajlagos beruházás külfejtéses lignitnél magasabb, mint mélyműveléses barnaszénnél. 
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1.4.2.7. ábra Forrás: http://hampage.hu 

A külfejtés a termőtalajréteg eltávolításával kezdődik, amit a későbbi felhasználáshoz külön tárolnak. Ezt követi 

a fedőréteg letakarítása, amit a szén kifejtése után visszahelyeznek. Akülfejtés akkor gazdaságos, ha a fedőréteg 

és a szénréteg vastagságának arányát kifejező letakarási arány a szén minőségétől függően nem nagyobb 5−8-

nál. Ma már megkövetelik a leművelt bánya helyreállítását, a táj esztétikai rendezését, a felszín rekultiválását 

mezőgazdasági célra, víztárolók kialakítását stb. A külfejtések kitermelési együtthatója (a kitermelt és az elvileg 

kitermelhető szénmennyiség aránya) 0,8−0,9. Veszteséget egyrészt az okoz, hogy a fejtés határán elvékonyodó 

szénréteget már nem gazdaságos lefejteni, másrészt, hogy a fejtés geometriai viszonyait a gépek paraméterei 

szabják meg. A gépek időnként meddőt is fejtenek a szénnel együtt, ami a szénminőség és a fűtőérték erős 

ingadozását okozza. A külfejtéses bányákat nagy kapacitással gazdaságos kiépíteni. Enagy teljesítményekhez 

nagy kapacitású, különleges gépi felszerelés kell. Kemény fedőkőzetnél mozzanatos, puhábbnál folytonos 

működésű fejtőgépeket használnak. Nagy kapacitású berendezéseket igényel a nagy anyagmennyiségek 

szállítása és rakodása is. 

A jó minőségű szenek gyakran a földkéreg mélyebb rétegeiben vagy külfejtésre egyéb okból alkalmatlan 

körülmények között találhatók. Ezért a világon felhasználásra kerülő szén jelentős részét mélyműveléses 

bányákból nyerik. A XX.század harmadik negyedében a szénhidrogénforrások bőségesen biztosították a 

tüzelőanyagokat, úgy tűnt, hogy a mélyműveléses szénbányászat fokozatosan háttérbe szorul. Katalizálta a 

folyamatot, hogy a balesetveszélyes mélyművelés vonzereje csökkent, és számos országban a szükséges 

munkaerő biztosítása is gondot okozott. Az energiahelyzet változása miatt ismét szükségessé vált a mélyebben 

fekvő szénvagyon kiaknázása. Ez együtt jár a mélybányák nagyarányú gépesítésével és részleges 

automatizálásával, amit nemcsak a munkaerőgondok enyhítése, a biztonság fokozása, hanem a versenyképesség 

növelése is megkövetel. 

A széntermelés annál gazdaságosabb, minél közelebb vannak a szénrétegek a talaj felszínéhez. A műszaki 

lehetőségek a mélyművelés alsó határát jelenleg 1200m-ben korlátozzák. (Magyarországon az átlagosnál 

magasabb kőzethőmérséklet miatt ez mintegy 800m). Az ennél mélyebben elhelyezkedő –nagyon jelentős– 

szénvagyon kiaknázásához lényeges fejlődést kellene elérni a bányatérségek szellőztetési technikájában, és jóval 

nagyobb teherbírású támszerkezeteket kellene kifejleszteni a bányaterek biztosítására. E kérdések egyelőre 

nincsenek előtérben, mert a földkéreg felsőbb rétegeiben is óriási szénkészletek találhatók. Optimálisan a 

közepes (1−3m) vastagságú szénrétegeket lehet lefejteni, az ennél vastagabb vagy vékonyabb rétegeknél 

általában nagyobbak a veszteségek. Több réteg esetén a fejtést gyakran a legvastagabb vagy legjobb minőségű 

réteggel kezdik, az itt kialakított bányatérségek műszakilag megnehezíthetik vagy gazdaságtalanná tehetik a 

többi réteg kiaknázását. A bányászás koncentrációja és gépesítése a szénvagyon mezők szerinti kiaknázását 

helyezi előtérbe, ezeket egymástól szénpillérek választják el, amelyeket később nem lehet kifejteni. Ugyancsak 

http://hampage.hu/
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veszteséget jelentenek a felszínen levő épületek, műtárgyak alatt meghagyott vagy egyéb okok, pl. vízvédelem 

miatt kialakított biztonsági pillérek is. 

A mélyművelés feltételeit alapvetően a geológiai körülmények szabják meg. A bányászat lehetősége, a 

legcélszerűbb fejtési rendszer kiválasztása azon múlik, hogyan helyezkednek el a szénlencsék a kísérő 

kőzetekben. Szerepet játszik a szénrétegek száma, vastagsága, dőlése, szabálytalansága, hibái (pl. a rétegek 

elmozdulásakor keletkező vetők), a kísérő kőzetek szilárdsága és permeábilitása, a hidrológiai viszonyok, gáz- 

és vízveszély, nyomás, hőmérséklet és egyéb, a tektonikai viszonyoktól függő paraméterek alakulása. A 

széntelep megközelítését, a szükséges szállítási, szellőztetési és más funkciók ellátását függőleges irányban 

(néha ferdén is) aknák, vízszintes irányban tárók biztosítják. 

A mélybányászás versenyképességének kulcskérdése a termelékenység növelése. Ezt egyrészt a termelésnek 

nagy kapacitású bányákban történő koncentrálásával, másrészt intenzív gépesítéssel biztosítják (önjáró 

biztosítás; maróhengeres vagy gyalus jövesztés; szállítás láncvonszolással). A mai korszerű mélyműveléses 

bányák széntermelése 103-104 t/nap nagyságrendű, sőt ennél nagyobb is előfordul. A legmunkaigényesebb 

jövesztési és rakodási feladatokat erőteljesen gépesítették, és megindult a szállítás, víztelenítés, szellőztetés 

rendszereinek automatizálása is. 

Nem várható, hogy a szénbányászat kitermelési együtthatója a közeljövőben jelentősen nőjön. Nehezen 

képzelhető el, hogy a külfejtések és a széles homlokú mélyművelések már most is viszonylag magas mutatói 

gazdaságosan tovább növelhetők legyenek. Miután a világ szénvagyona nagy, könnyebb új bányákat nyitni, 

mint a meglevőknél –jelentős többletköltség árán– növelni a kihozatal arányát. A külfejtések körének bővítését 

geológiai és környezeti adottságok korlátozzák, a széles homlokú fejtésnek pedig tektonikai feltételei vannak. A 

nehezen gépesíthető vékony és meredek dőlésű rétegek kifejtésétől vagy el kell tekinteni, vagy meg kell alkudni 

a rosszabb kitermelési együtthatóval. Egyes szakértők egyenesen a kitermelési együttható romlását 

valószínűsítik, azt feltételezik, hogy a tömegtermelés érdekében nagyobb fejtési veszteséget fognak 

megengedni. A magas energiahordozó-árak mellett azonban ezt nehezen lehet általános tendenciaként elfogadni. 

A föld alatti termelés bővítésére távlatilag két út kínálkozik: a fejtés automatizálása és a földalatti elgázosítás 

(1.4.2.8.ábra). 

 

1.4.2.8. ábra 

A távirányított, teljesen automatizált bányák erősen foglalkoztatják a műszaki képzeletet, de e technológia 

kifejlesztésé még hosszabb időt igényel. A fejlődés azonban már megindult ebbe az irányba, a legtöbb bányában 

a helyhez kötött berendezések 80%-a már automatizált vagy távirányított. A földalatti elgázosítással sok 

évtizede foglalkoznak, egyelőre kevés sikerrel. A megoldás elve egyszerű, a szénhez levegőt, vízgőzt vagy e 

kettő keverékét juttatják be, a szenet begyújtják, és a gázok a szénnel reakcióba lépnek. A generátorgáz 

gyártásához hasonló reakciók terméke alacsony fűtőértékű és erősen szennyezett gáz, amit a felszínre juttatnak, 
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és amely tisztítás után erőművi vagy ipari berendezésekben eltüzelhető, vagy technológiai célra tovább 

feldolgozható. Ez a technika teljesen kiküszöbölné a föld alatti munkát és elvileg lehetővé tenné a szénvagyon 

maradéktalan kiaknázását. 

Ennek ellentétele, hogy a föld alatt lezajló égés a szén fűtőértékének egy részét felemészti, tehát romlik az 

energetikai hatásfok. Az égés szabályozása a föld alatt bonyolult feladat, mert a kevéssé ismert struktúrán múlik 

a hőmérséklet-eloszlás vagy a gázok elszivárgása. A tökéletlen elgázosítás következtében a szén jelentős 

hányada visszamarad a földben. A nagyüzemi alkalmazáshoz a fejlesztett gázt tisztítani is kell. Problémát okoz a 

kiégett térség feletti felszín beroskadása elleni védekezés, például iszaptömedékeléssel, továbbá, hogy 

megakadályozzuk a talajban levő vizeknek az elszivárgó égéstermékekkel való elszennyeződését. 

A föld alatti elgázosításhoz eddig nem sikerült olyan technológiát kialakítani, amelyik egyenletes mennyiségben 

és állandó minőségben szolgáltat gázt. Az égési tér kialakítása és a gázok keringtetése tekintetében többféle 

rendszert próbáltak ki, közöttük a legígéretesebb a fúrt kutak alkalmazása mind az égést tápláló gáz 

benyomására, mind az égéstermék felszínre juttatására. 

A termelt szén eljuttatása a fogyasztókhoz nagyarányú szállítási feladat. A szén szállítása általában 

költségesebb, mint más tüzelőanyagoké, ezért csak jó minőségű szeneket érdemes nagyobb távolságra szállítani. 

A legolcsóbb megoldás a vízi út. Többször 10000tonnás űrtartalmú tengerjáró hajókkal még a kontinensek 

közötti szállítás is versenyképes lehet. Ez teszi lehetővé a nagy mennyiségű szén szállítását Észak-Amerikából 

Nyugat-Európába vagy Ausztráliából Japánba. A folyami szállítás is előnyös, ha a szénmedencék és a 

felhasználók a hajózható útvonalak közelében fekszenek. A belvízi forgalom lehetőségeit azonban több 

körülmény csökkenti: a hajókat és uszályokat nem lehet néhány ezer tonnás űrtartalomnál nagyobbra építeni (a 

Dunán is érvényes Európa-szabványban a felső határ 1500t), a forgalom folyamatosságát akadályozhatja az 

alacsony vízállás, a jégzajlás vagy a folyók befagyása. Mind a tengeri, mind a folyami szállítási módot csak 

olyan esetekben érdemes kialakítani, amikor azok kihasználása hosszú időre biztosítható, mert csak így fizetődik 

ki a szükséges kikötők, be- és kirakodó gépek és hajóterek beruházása. Ilyen konstrukcióra példa egy-két nagy 

amerikai villamosenergia-szolgáltató vállalat, amelyek jelentős belvízi hajóparkot tartanak fenn a stabil 

szénellátás biztosítására. 

A szárazföldön belüli szénszállítás zömét vasúton bonyolítják le, mert így biztosítható a fogyasztók 

legrugalmasabb megközelítése. Ez nagy terhet ró a vasútra, hiszen a legtöbb országban a szállított áruk 

mennyiségének mintegy harmadát a szén teszi ki. A szén fogyasztói árában jelentős tétel a vasúti fuvar költsége. 

A költségek és az átrakási munka csökkentésére az átlagosnál sokkal nagyobb befogadóképességű és 

önműködően ürítő különleges szénszállító vagonokat szerkesztettek. A forgalom racionalizálására a 

nagyfogyasztókhoz rendszeres irányszerelvényeket indítanak. Üzemben vannak például 100db 100t-s vagonból 

álló egységvonatok, amik ingajáratban tízezer tonna szenet szállítanak egy 2400 km-re fekvő erőműbe (USA). 

A szénszállítás legtökéletesebb megoldása a termelő és fogyasztó közötti közvetlen szállítási rendszer. 

Természetesen ez csak koncentrált nagyfogyasztóknál –elsősorban erőműveknél– valósítható meg. Ha a 

távolság kicsi, a bánya és az erőmű közötti közvetlen szállítószalag biztosítja a megoldást, mint például a 

visontai külfejtés és a Mátrai Erőmű között. 

A korábban említettek szerint a szénfelhasználás mindig tárolással jár, ami számottevő veszteségek forrása. 

Részleteiben még nincs tisztázva, hogy a környezettel kölcsönhatásban milyen fizikai és kémiai folyamatok 

játszódnak le eközben. A hosszabb idejű tárolás alatt főleg a barnaszenek használati értéke csökken, aprózódás, 

illó komponensek eltávozása, a sülőképesség csökkenése, száradás vagy nedvesedés, a szén oxidálódása a 

legjellemzőbb folyamatok; az utóbbi túlmelegedett gócokban öngyulladáshoz is vezethet. Kedvezőtlen 

körülmények között a fűtőérték csökkenése néhány hónap alatt 10%-ot is elérhet, ami energetikailag már nem 

elhanyagolható veszteség. A széntárolók megfelelő kiképzésével és rendszeres felügyeletével a veszteséget 

mérsékelni lehet. 

4.3. Fosszilis energiahordozók II.: Kőolaj 

Korunk energiagazdálkodásában a legnagyobb szerepet játszó energiahordozó a kőolaj. Akőolaj keletkezését 

illetően megoszlanak a vélemények. Ma az a legáltalánosabban elfogadott magyarázat, hogy a tengerekben 

elhalt és a fenékre süllyedt állati és növényi szervezetek, elsősorban egysejtű lények alkotta iszap –a szapropél– 

levegőtől elzártan, mikroorganizmusok hatására bekövetkező bomlásának terméke (1.4.3.1.ábra). A szerves 

anyag átalakulása a növekvő betemetődéssel a következő szakaszokban történik: 
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• Diagenezis: A biopolimerekből geopolimerek képződnek, és a szerves anyag kerogénné alakul. A kerogén 

átmeneti állapot a szerves anyag és a szénhidrogének között. Benne mikroszkóp alatt a szerves eredetű 

roncsok felismerhetők, de a szerves anyagtól megkülönbözteti az, hogy szerves oldószerekben már nem 

oldható. A lebontást kezdetben a baktériumok végzik, így biogén metán keletkezik, de ez elillan a légkörbe. A 

diagenezis 60 °C-ig tart (1−2 km mélység). 

• Katagenezis: A kerogénből apró cseppek formájában elkezdődik a kőolaj és földgáz elkülönülése. Ez a 

szakasz 60−175 °C-ig tart, ami 4 km körüli maximális mélységnek felel meg. A szakaszt olajablaknak is 

nevezik, utalva a kőolaj elkülönülésére. 

• Metagenezis: A kerogénből történő direkt elkülönülés megszűnik. Csak metán keletkezik az előzőkben 

elkülönült szénhidrogének termikus átváltozásával. Az átalakulásban döntő szerepe a hőmérsékletnek van, az 

idő és a nyomás szerepe alárendelt. Aszénhidrogén-képződés intenzitása a hőmérséklettel exponenciális, az 

idővel lineáris összefüggésben van. 

 

1.4.3.1. ábra Forrás: http://www.glossary.oilfield.slb.com/DisplayImage.cfm?ID=659 

http://www.glossary.oilfield.slb.com/DisplayImage.cfm?ID=659
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1.4.3.2. ábra 

A keletkezett szénhidrogének a földkéregben elvándoroltak, migráltak, míg kőolajcsapdának nevezett, 

megfelelő zárórétegek közé nem kerültek (1.4.3.2.ábra). Így alakultak ki a kőolajtelepek. A kőolajcsapdákat 

felül gázzáró, boltozatos kőzetréteg vagy vetőrendszer határolja. Akeletkezésre vonatkozó elmélettel 

összhangban van, hogy a kőolajtelepek általában tengeri eredetű üledékes rétegekben találhatók. A magyar 

kőolajvagyon jó részének eredetét például a hazánk területét borító triászkori (200−250millió év) tenger 

üledékeire vezetik vissza, amiből a kőolaj az üledékes mészkő karsztos repedéseiben gyűlt össze. A 

legkiterjedtebb kőolajtelepeket a nagy táblák felboltozódásainál lehet találni (arab-félszigeti, szaharai, 

Volga−Urál-vidéki, észak-amerikai táblák), kisszámú, egymás alatt fekvő rétegben. A nagy geológiai 

törésvonalaknál kialakuló kőolajmezőket kis felület, de nagy mennyiség jellemzi, gyakran sok rétegben (pl. 

Baku, Kalifornia). A kontinentális talapzatok üledékes rendszereiben szintén kedvezőek a feltételek a kőolaj 

felhalmozódására. 

A kőolaj eredete nemcsak tudományos szempontból tart számot érdeklődésre, hanem hasznosan alátámasztja a 

kőolajkutatást is a reményteljes területek kiválasztásában. A földkéreg 15km-nél mélyebb tartományában olyan 

állapotjellemzők uralkodnak, amelyeket a szerves anyagok már nem viselnek el, ott tehát kőolaj nem 

képződhetett, a kőolaj-előfordulásokat csak 15km mélységig lehet remélni. A kőzetekben található 

ősmaradványok típusaiból –a szerves eredet alapján– szelektálhatók a kőolajképződés szempontjából számításba 

vehető térségek is. A szapropél eredete, kora, bomlásának körülményei, a szénhidrogének migrációjának útja és 

geológiai feltételei nagyon változatosak lehetnek, ennek következtében a földkéregben található kőolajtelepek 

fizikai és kémiai tulajdonságai nagyon eltérőek. Egészen világos, híg-folyós olajoktól kezdve fekete, félkemény 

anyagokig a legkülönbözőbb színű (fehér, szalmaszínű, sárga, vörösesbarna, barna, zöld stb.) és konzisztenciájú 

olajok előfordulásai ismeretesek. A molekulasúlytól és aszfalttartalomtól függően a kőolaj viszkozitása nagyon 

változó, szobahőmérsékleten a híg-folyós és a sűrű, kenőcsszerű állapot között sokféle jelleget mutat. A 

különféle kőolajok sűrűsége 700 és 1000kg/m3 között változik. 

A kőolaj több mint 75%-át általában szénhidrogének alkotják (nehéz, fiatal olajoknál néha jóval kevesebbet, pl. 

egyes venezuelai olajoknál 35−38%-ot). E szénhidrogének páros számú hidrogént tartalmazó molekulák 

homológ sorának tagjai, molekulasúlyuk 16 és 850−900 között van. A nyílt szénláncú molekulák közül főleg 

telítettek fordulnak elő; ezeknek az egyenes vagy elágazó láncú paraffinoknak az általános képlete: CnH2n+2; 
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telítetlen, nyílt láncú szénhidrogének, vagyis olefinek (CnH2n) ritkán és csak kis mértékben találhatók a 

kőolajban, ezeket a feldolgozás során kell előállítani. A zárt szénláncú, ciklikus szénhidrogének közül mind 

telített, mind telítetlen molekulák előfordulnak a kőolajban. Az egy vagy több telített gyűrűből felépített 

naftének (más néven cikloparaffinok) néha alkillánc-szárnyleágazást is tartalmaznak. A telítetlen, kettős kötést 

tartalmazó zárt szénláncú vegyületek ritkábbak, ezek közül főleg a legalább egy benzolgyűrűt tartalmazó 

aromások fordulnak elő (CnH2n−1− CnH2n−30). A nyersolajban nagy számban találhatók az említett 

vegyületcsoportok egymással alkotott vegyületei is. Külön csoportot alkotnak aszfaltos anyagok, amik 

hidrogénszegény, gyűrűs szerkezetű, nagy molekulájú vegyületek. Az olajok jellemzőit koruk szerint a 

1.4.3.3.ábra mutatja. 

 

1.4.3.3. ábra 

A nyersolajok osztályozásának egyik módja azt veszi figyelembe, hogy az anyagi összetételben az említett 

vegyületcsoportok közül melyik a domináns. Eszerint paraffinbázisú, intermedier, nafténbázisú és aszfaltbázisú 

nyersolajokat különböztetnek meg. A besorolás sűrűségmérésen alapul, ugyanis a sűrűség annál nagyobb, minél 

kisebb a H/C-arány a molekulákban. A paraffinok sűrűsége a legkisebb, a naftének nagyobb, az aromásoké még 

nagyobb, és legnagyobb az aszfaltanyagoké. 

A hazai kőolajok között paraffinos (Algyő), bitumentartalmú (Nagylengyel) és intermedier típusúak találhatók. 

A kőolajok osztályozására bemutatott módszer az egyik lehetőség a sok közül. A nemzetközi gyakorlatban 

számos, ennél jóval bonyolultabb rendszer használatos; ezek egységesítésére törekednek. 

Az olajok sokfélesége miatt azonban egyik rendszer sem ad teljes körű információt, elkerülhetetlen a részleges 

egyedi kémiai és fizikai elemzés. A világpiacon ezért a kőolajokat általában származási helyükkel és 

sűrűségükkel jellemzik. Az utóbbira leginkább az API- (American Petroleum lnstitute) sűrűségskálát használják. 

A sűrűség a feldolgozás lehetőségeire jellemző: minél kisebb az olaj fajsúlya, annál több motorhajtóanyagot 

lehet belőle előállítani. Újabban a feldolgozásnál kinyerhető párlatok jellegén és arányán alapuló értékelési 

módok kezdenek meghonosodni. 

A kőolaj az említett szénhidrogéneken kívül más anyagokat is tartalmaz. Többnyire van benne sós víz (a tengeri 

eredet következtében), ami legnagyobbrészt kolloid emulzió formájában található. Rendszerint jelentős 

mennyiségben tartalmaz oldott gázokat is, egyes kőolaj-előfordulásoknál 1liter olajhozamhoz tartozó, a normális 

állapotjellemzőkre átszámított gáztérfogat eléri az 1m3 -t is. Ugyancsak találhatók az olajban ásványi 

szennyezések és szuszpendált, szilárd kolloidrészecskék, amiket a környezetéből ragadott magával. 



 Az energetika alapjai  

 39  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Az olajjal együtt kitermelt víz és gáz leválasztása után az elemi kémiai analízis szerint az olajban található 

elemek aránya többnyire a következő határok között mozog (lásd: 1.4.3.4. táblázat) 

 

1.4.3.4. ábra 

A táblázatból kitűnik, hogy a szénhidrogéneken kívül az olajban más, nemkívánatos anyagok is vannak. 

Legkedvezőtlenebb a kén, ezért a kéntartalom alapján is szokás az olajokat minősíteni (korrozív 

kénvegyületeket tartalmazó savanyú, illetve ilyeneket nem tartalmazó, édes olajokra, vagy a kénmennyiség 

szerint osztályozva). A kéntartalom átlagosan 2−3%, a hazai olajok közül az algyői kéntartalma alacsony, 

viszont a nagylengyelié 3,5%. A kén legtöbbször olajban oldott kénhidrogén, gyakran szulfidok formájában 

vagy az aszfaltanyagokhoz kapcsolódva van jelen, de lehet szervetlen elemi kén is. Olajtüzelésnél a füstgázban a 

kén-trioxid elérheti a kén-dioxid 12%-át is, a kénsavképződés, és így a korrózió veszélye azonos kéntartalomnál 

nagyobb, mint széntüzelésnél. A nitrogén heterociklusos vegyületekben, merkaptánokban jelentkezik, az oxigén 

többnyire szerves vegyületekben található (nafténsavak, zsírsavak, gyanta- és aszfaltanyagok), néha fémek 

komplex vegyületeiként is előfordul. A fémek oxidokban, szerves sókban jelennek meg. 

A kőolaj porózus kőzetek szilárd anyaggal ki nem töltött térfogataiban, szemcsék között, pórusokban, 

repedésekben helyezkedik el. A tároló kőzetek porozitása 3 és 30% közé esik, permeábilitása 3 nagyságrendben 

szóródik. Egy-egy olajtartalmú réteg vastagsága néhány métertől néhányszor tíz méterig terjed. A rétegben 

legtöbbször nemcsak olaj található, hanem a csökkenő sűrűség függvényében többféle közeg rétegeződik 

egymás felett, amelyeket egymástól nem éles határfelületek, hanem a közegek keverékéből álló átmeneti 

tartományok választanak el. Legfelül többnyire szabad gáz található. Ez nagy részben metán, de kis 

mennyiségben más, kis molekulasúlyú szénhidrogének is előfordulnak, főleg közvetlenül a kőolajréteg felett. 

Változó mennyiségben található a gázban szén-dioxid, hidrogén-szulfid és nitrogén is, néha a gáznak ezek a fő 

alkotórészei (inert gázok). A gázt száraznak nevezik, ha csak metánt vagy inert komponenseket tartalmaz, és 

nedvesnek, ha más szénhidrogének is vannak benne, mert ezek a légköri viszonyok között kondenzálódnak. 

A kőolaj szórványos és kis mennyiségű felszíni előfordulásaival az emberiség már az ókorban találkozott, de 

ezeket csak véletlenszerűen és nem energetikai célra hasznosította. Babilonban téglákat tapasztottak vele, a 

rómaiak az ellenséges hajóhad felgyújtására használták, Kolumbusz trinidadi aszfalttal impregnálta hajóit, 

később gyógyszerként is alkalmazták. A kőolajtermékek iránt az első jelentős társadalmi igényt a 

petróleumvilágítás megjelenése támasztotta, ennek hatására megkezdődött a felszín közelében található 

olajleletek kiaknázása. A kezdetleges lepárlás többi frakciója értéktelen, sőt veszélyes hulladék volt, és szigorú 

előírásokkal próbálták megakadályozni, hogy a tűzveszélyes benzinnel hígítsák a petróleumot. AXIX.század 

utolsó évtizedeiben úgy tűnt, a gáz, majd a villanyvilágítás elterjedése megkérdőjelezi a fellendülőben levő 

olajipar jövőjét, aminek csak egy piaca marad: az új felhasználóként jelentkező vasutak kenőanyag-ellátása. A 

belső égésű motorok és a gépkocsi feltalálása azonban robbanásszerű fejlődést idézett elő. E példátlan 

fellendülést érzékelteti, hogy a világ olajtermelése az 1870. évi 1millió tonnáról a századfordulóra 20-szorosára, 

majd az első világháborúig 50-szeresére nőtt, és napjainkban ennek 7000-szeresét termelik. 

Az olajból nyert motorhajtóanyagok nemcsak a közlekedési eszközök és mobil munkagépek pótolhatatlan 

üzemanyagai, hanem biztosításuk a gépesített hadseregek ütőképességének is kulcskérdése. Ezért az 

olajkészletek kiaknázása és feldolgozása körüli ipari-gazdasági konfliktusok ötvöződtek a nagyhatalmak közötti 

politikai-katonai konfrontációval. E különleges politikai és stratégiai háttér még tovább növelte az 

olajtársaságok profitszerzési lehetőségeit, tevékenységük gyakran fonódott össze egyes országok állami 
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magatartásával. Ennek során azonban az üzleti érdekek képviselete mindig elsőbbséget élvezett az állami 

érdekek előtt, még egy világháború időszakában is (pl. üzemanyag-szállítás az ellenséges országnak). 

Az OPEC (Olajexportáló Országok Szervezete, Organisation of Petroleum Exporting Countries) országai a világ 

olajtermelésének több mint felét szolgáltatják, ami túlnyomó részében exportra kerül. Az olajvásárlás teszi ki a 

világkereskedelemnek mintegy 20%-át, aminek 90%-a a fejlődő országokból származik, és innen fedezik az 

egyes országok szükségletének 70%-át. A legtöbb európai ország, valamint Japán gazdasági élete erősen függ az 

OPEC-országoktól, mindenekelőtt a Közel-Keletről vásárolt olajtól. Az Egyesült Államok potenciális készletei 

elvileg alapot adnak az önellátásra, de az olcsó importált olaj miatt nem készítették elő e készletek kiaknázását, 

ami még a jelenlegi olajárak mellett sem mindig bizonyulna versenyképesnek. Ez egy nagyhatalom helyzetét 

nagyon sebezhetővé teszi, ezért az Egyesült Államok vezető politikusai az olajválság kibontakozásakor hajlottak 

annak gyors, határozott, esetleg erőszakos rendezésére. A világ olajkészleteit a 1.4.3.5.ábra mutatja. 

 

1.4.3.5. ábra 

Az „olajválságok” hatására ugrásszerűen megnőtt az új lelőhelyek kutatása. Bár ennek folytán számos új 

lelőhelyet tártak fel (pl. Nigéria, Angola, Brazília, Kolumbia), az újonnan talált készletek zöme szintén a Perzsa-

öböl és Észak-Afrika országaiban fekszik. A kutatás mind kedvezőtlenebb adottságú területekre terjed ki, így a 

nagyon mély rétegekre, a nehezen megközelíthető, vastag rétegben átfagyott talajú sarkköri övezetekre, 

kellemetlen trópusi vidékekre. Különösen reményt keltő a kutatás a selfeknek nevezett kontinentális 

talapzatokban. Ezeket az üledékes szerkezetű területeket legfeljebb 200−300 méter mélységű sekély tengerek 

borítják, szélességük néhány száz kilométer. A legkedvezőbb adottságú területeken gyorsan kibontakozott a 

termelés (Perzsa-öböl, Kaszpi-tenger, Északi-tenger, Alaszka, Mexikói öböl, afrikai partok stb.), a világ 

olajtermelésének közel 30%-a már a selfekből származik. Bíztatóak az olaj utáni kutatások a mélyebb tengerek 

alatt is, a kontinentális talapzatok folytatásában, a kontinentális rézsűben, az ezt követő óceáni lapályokban, 

továbbá az üledékes szerkezetű zárt óceáni medencékben. 
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1.4.3.6. ábra Forrás: TOPIC PAPER #21 EXPLORATION TECHNOLOGY Working Document of the NPC 

Global Oil & Gas Study, 2007 

Az olajlelőhely felderítése (1.4.3.6.ábra) és a termelés megindítása között többnyire öt-tíz évre van szükség. 

Először az olajmező felmérésére és a vagyon nagyságának meghatározására kerül sor. Ezt követi a termelési 

terv és a technológia megtervezése. Néhány évet vesz igénybe a termelőkutak kialakítása, a mezőn belüli 

csőhálózatok kiépítése és a termeléshez szükséges felszíni létesítmények megépítése. Az olaj kitermelése fúrt 

kutakkal történik, amelyeket a kitermelni kívánt olajrétegnél perforálnak. A kútfúrás technikája mind a fúrási 

sebesség, mind az elérhető mélység tekintetében gyorsan fejlődik. A fúrás sebessége a kőzetek keménységétől 

függően naponta néhányszor 10cm és néhányszor 100m között változik, átlagértéke 50m/nap. A fúrások 

mélységének technikai határa is állandóan kitolódik, bár a nagyon mély fúrások rendkívül költségesek. A 

kutatófúrások már túlhaladták a 15km-es mélységet. A kutatófúrásokat viszonylag kis ráfordítással 

termelőkutakká lehet átalakítani. A termelőkutak általában több ezer méterről hozzák felszínre az olajat, a 

legmélyebb termelő olajkút jelenleg 10685m mély. A termelőkutak átlagos napi hozama 10−100t, de 

természetesen mind lefelé, mind felfelé előfordulnak ettől szélsőségesen eltérő értékek is. A kőolajmezők 

termelési élettartama az üzemvitel módjától függ, az átlagérték négy évtized körül mozog. Üzemviteli okokból 

gyakran kell egyidejűleg több közeg áramlását biztosítani a kútban, például egyszerre két távolabb fekvő 

rétegből kell felszínre juttatni az olajat, vagy az olajtermelés közben más anyagot kell a mélybe nyomni. Ezt úgy 

oldják meg, hogy a kút közepén vékonyabb acélcsövet helyeznek el, az egyik közeg ennek a belsejében áramlik, 

a másik pedig e cső külső felülete és a béléscső közötti térségben. 

Teljesen új technika kidolgozását igényelte a tenger alatti kőolajbányászat. Ehhez olyan úszóműveket és egyéb 

berendezéseket kellett kialakítani, amelyek 10−12m-es tengeri hullámok mellett és heves szélviharok idején is 

biztosítják a stabil összeköttetést a felszín és a tengerfenék között. A beruházási költségek nagyon jelentősek, 

átlagosan a vízmélységgel exponenciálisan nőnek. A kutatás egyszerűbb, mint a szárazföldön, hiszen csak a 

tengerfenéken kell a szilárd kőzetet megbontani. A kutatófúrások csúcsteljesítménye 6,3km vízmélység alatt 

600m-es behatolás. A kutatófúrásokat 200m-es vízmélységig fix állványokról, azon túl lehorgonyzott 

fúróhajókról vagy mesterséges szigetekről végzik. A termelőkutakat kezdetben a tengerfenéken álló fix 

fúrófedélzetekről mélyítették le (10−15m-ig), ezeket a fenékre leereszthető lábakkal ellátott úsztatható 

fedélzetek váltották fel (150−200m-ig). A nagyobb mélységű tengerekben úszó fedélzeteket használnak, az első 

időszak lehorgonyzott fúróhajóit félig merülő lehorgonyzott úszószerkezetek helyettesítik, ma ezek teszik ki a 

berendezések zömét. Még nagyobb mélységhez dinamikusan pozícionált lebegő szerkezetek szükségesek, a 

helyben tartást szolgáló hajtóműveket számítógépek vezérlik. 

A termelőfedélzetek alkalmasak hajók és helikopterek fogadására, az üzemvitelhez szükséges személyzet és 

berendezések elhelyezésére. Ezeken rendszerint több kútból gyűjtik össze az olajat. A tenger alatti termelés 

legnagyobb veszélye, hogy csőtörés esetén a kiömlő hatalmas olajmennyiség annyira elszennyezi a tengert, 
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hogy élővilága kipusztul. Ennek megakadályozására a tenger fenekén automatikus kitörésgátló berendezést kell 

elhelyezni. A kitermelt olajat 200m-nél sekélyebb vízben csővezetéken is partra lehet juttatni, mélyebb vízben 

vagy nagy távolságoknál egyelőre csak a tartályhajók jöhetnek szóba. 

A szárazföldi olajbányászat (on shore) hatékonysága meglehetősen alacsony. Az átlagos kitermelési együttható 

0,3−0,4, vagyis az olajkészletek 60−70%-át nem sikerül a felszínre hozni. A tengeralatti (off shore) termelés 

kihozatala nagyobb, átlagosan 40% körüli, és a kutak átlaghozama is nagyobb. A kőolajbányászat mélységének 

időbeli változását szemlélteti az 1.4.3.7.ábra. 

A termelésben elsődleges, másodlagos és harmadlagos eljárásokat különböztetnek meg. Az elsődleges 

eljárásoknál a termelés lényegében az olajra ható felhajtóerőn alapul, a másodlagosaknál a felhajtóhatást 

különféle közegek benyomásával növelik, a harmadlagosaknál pedig a porózus tárolókőzeten belül is 

befolyásolják az olaj mozgását. 

Az elsődleges termelési módszernek több válfaja van. A kőolajmezők egy részében olyan felhajtóerő hat az 

olajra, hogy az a kutakon keresztül külső beavatkozás nélkül is a felszínre jut. Ilyen felhajtóerőt biztosíthat az 

olaj felett elhelyezkedő gázsapka nyomása, ami kiszorítja maga előtt a pórusokból az olajat. Ahogy csökken ez a 

nyomás, úgy csökken a kút hozama. Bizonyos felhajtóerőt jelent az olajban oldott gáz energiája is. A másik 

nagy felhajtóerő az olaj alatt elhelyezkedő víz hidrosztatikus nyomása, a víz felemeli maga előtt az olajat. A víz 

tökéletesebben kiszorítja a pórusokból az olajat, mint a gáz, és az ilyen kutak hozama mindaddig állandó, amíg a 

víz szintje el nem éri a kútban a belépés helyét, amikor is a kút elvizesedik. A természetes felhajtóhatás azonban 

fokozatosan csökken, és az ilyen felszálló termeléssel az olajkészletnek csak kis hányada jut a felszínre. 

 

1.4.3.7. ábra 

A felszálló termelésnél a kihozatal azáltal fokozható, hogy a termelőcső és a béléscső közé folyamatosan vagy 

szakaszosan segédgázt nyomnak be, ami a kút talpánál keveredik az olajjal és felhajtóhatást eredményez 

(gázlift). Ha a felhajtóhatás erősen gyengül, illetve amikor nagy viszkozitású olajok esetén eleve kevés a 

kitermeléshez, szivattyúzásra van szükség. Erre a célra a kút talpánál mélyszivattyút építenek be, ezt régebben a 

felszínről rudazattal mechanikusan működtették, ez azonban csak kis mélységig hatásos. A korszerű megoldás 
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közepes mélységig a villamos hajtás, nagy mélységben pedig a hidraulikus hajtás. A világon kitermelt olaj 15%-

át szivattyúzással hozzák a felszínre, egyes országokban azonban sokkal nagyobb ez az arány. 

A másodlagos termelési módra régebben akkor tértek át, amikor az elsődleges lehetőségek kimerültek. A 

készleteket azonban nagyobb mértékben lehet kiaknázni, ha már a felszálló termelés alátámasztására beiktatják, 

ezért terjed az elsődleges és másodlagos termelési eljárások együttes alkalmazása. A másodlagos termelés 

történhet a gáz visszanyomásával a gázsapkába, víz benyomásával az olajréteg alá vagy e két módszer 

kombinálásával. A gázt az olajtermelést kísérő gázból, vagy sűrített levegővel, esetleg CO2-vel lehet biztosítani, 

víz kinyeréséről viszont külön kell gondoskodni, a termelt olajjal megegyező vagy annak többszörösét kitevő 

mennyiségben. A földgáz értékének növekedése következtében a szénhidrogéngázok visszanyomását 

mindinkább szükségmegoldásnak tekintik. Ígéretesnek tartják a szén-dioxid visszanyomását –egyes kutaknál 1t 

szén-dioxid benyomásával 20 t többletolaj kitermelését is elérték. Sajnos, a másodlagos eljárások nem mindig 

hatásosak, alkalmazhatóságuk függ az olaj viszkozitásától és a környező kőzetek fizikai tulajdonságaitól. A 

másodlagos eljárásokkal kiaknázhatóvá válik a készletek további 5−15%-a. Széles körű bevezetésük az eredő 

kitermelési együtthatót 0,4−0,5-re növelné. A víz és más nagy nyomású fluidumok besajtolása a rétegek 

repesztését idézi elő, főleg a kemény kőzetekben, ami az átbocsátás és a kihozatal növekedését eredményezi. E 

célra néha földalatti robbantásokat is alkalmaznak. 

Az olajárak emelkedése nagy lökést adott a harmadlagos termelési módszerek fejlesztésének. Az eljárások az 

olaj mozgékonyságának növelését és a környező kőzetekben az átbocsátás javítását célozzák. Ezek ugyan 

számottevően növelik a termelési költségeket, nagyarányú elterjedésük mégis várható. A harmadlagos eljárások 

alkalmazhatósága függ az olaj minőségétől és a lelőhely jellegétől, ezért ezeket az eljárásokat kőolajmezőnként 

kell kikísérletezni. Nehéz, nagy viszkozitású olajoknál célszerűek a viszkozitást csökkentő termikus eljárások. 

Ezek egy része forró víz vagy gőz besajtolását jelenti, ami az olaj hőkiterjedését, viszkozitásának és felületi 

feszültségének csökkenését eredményezi, sőt bizonyos mértékű desztillációt és oldást is. A gőzt 40−90barral 

nyomják be, egy tonna járulékos olaj kitermelése 4−40t gőzt igényel. Egy másik eljárásnál az olajat a föld alatt 

meggyújtják, az égést levegő befúvásával táplálják, az égési zóna előrehaladva kiszorítja maga előtt az olajat. 

Természetesen az égés az olaj egy részét (10−20%) felemészti, egy tonna többletolaj kihozatalhoz átlagosan 

2000m3 levegőt kell benyomni. A folyamat hatásosságát vízgőz bekeverésével növelni lehet, a keletkező vízgáz 

szintén részt vesz a reakcióban, így csökken a levegőszükséglet. Nagyon nagy viszkozitású olajnál a stimuláló 

eljárás jöhet szóba: a kútnál váltakozva alakítanak ki termelő és injektáló periódusokat, az utóbbiban gőzt vagy 

oldószert nyomnak be a viszkozitás csökkentésére. Könnyű, kis viszkozitású olajakra szintén több eljárást 

dolgoztak ki. A besajtolt vízhez adagolt nátronlúg vagy más felületaktív anyag (karbonátok, alkáli-szilikát-

oldatok stb.) a felületi kapillaritás és az interfaciális erők módosítását eredményezi, a felületek hajlamosabbak 

lesznek vízzel nedvesedni, mint olajjal. Az additív olajtermelés tonnánként 5−10kg felületaktív anyag 

adalékolását igényli. Hogy a víz ne szivárogjon el kitüntetett irányokba, a viszkozitás beállítása esetleg más 

adalékokat is szükségessé tehet (pl. poliakrilamid). Az is előfordul, hogy a felületaktív közeget iszap formájában 

nyomják be, és − hogy a víz ne mossa ki −, puffer közeggel választják el a benyomott víztől. Az olajkitermelés, 

-feldolgozás és -szállítás előzőekben leírt folyamatát a 1.4.3.8.ábra illusztrálja. 

 

1.4.3.8. ábra 

4.4. Fosszilis energiahordozók III: A kőolaj feldolgozása 
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A kőolajat közvetlenül, természetes formájában csak kivételes esetekben használják fel. Japánban például 

erőműben tüzelnek el nagy kén- és aszfalttartalmú, csekély fehérárut szolgáltató nehéz nyersolajat. Az effajta 

hasznosítás azonban nem jellemző és visszaszorulóban van. A termelt kőolajat jóformán mindig kőolaj-

finomítókban dolgozzák fel, hogy abból motorhajtó- és tüzelőanyagokat, kenőanyagokat és petrolkémiai 

termékeket állítsanak elő. 

A motorhajtóanyagok –más néven fehéráruk– között megkülönböztetik a 40−200°C forrpontú vegyületekből 

álló benzint, a 160−300°C forráspontúakat tartalmazó petróleumot és a 200−350°C forráspont-tartománnyal 

jellemezhető gázolajat (Diesel-olajnak is nevezik). E kategorizálás azonban nem egységes, előfordul 40−300°C 

forráspontú (r=625−840kg/ m3 sűrűségű) könnyű, és 300°C feletti forráspontú (r>840kg/m3) nehéz termékek 

szerinti osztályozás, vagy könnyű, közepes és nehéz párlatok megkülönböztetése 40°C (r=625kg/m3), 250°C 

(r=875kg/m3) és 350°C (r=0,900kg/m3) határpontokkal. A benzin a kisebb teljesítményű, szikrával gyújtó Otto-

motorok tipikus hajtóanyaga; a kompressziós gyújtású, nagyobb teljesítményekre, valamint munkagépekben 

használt Diesel-motorok üzemanyaga a gázolaj. A gázturbinás hajtóművek speciális petróleummal, a 

140−280°C forrpontú kerozinnal üzemelnek. Az említett csoportosításon belül a frakciók széles skáláját 

különböztetik meg, például a benzinek között gázbenzint (forráspontja 65°C alatt van), könnyű benzint 

(65−100°C), középbenzint (100−150°C) és nehéz benzint (150−200°C). 

A motorhajtóanyagoktól megkívánt fizikai és kémiai tulajdonságokat részletes szakmai termékszabványok írják 

elő. A műszaki fejlődés következtében változnak az alkalmazás feltételei, ennek megfelelően módosulnak a 

szabványokban lefektetett követelmények is, többnyire a szigorítás irányába. Az előírások egy részét a szállítás, 

tárolás és egyéb manipulációs műveletek szabják meg, másokat a felhasználás szempontjából jellemző erőgépek 

működése. Aminősítés gyakran tapasztalati úton kialakított, vizsgálati eljárásokkal meghatározott, egyezményes 

mérőszámokkal történik. A motorbenzinnél például követelmény, hogy a karburáláshoz optimális legyen az 

illékonysága, ne korrodáljon, ne képződjön gyanta, jó legyen a kompressziótűrése; a gázolaj szivattyúzásához 

megfelelő viszkozitás kell és alacsony dermedéspont, ne legyen hajlamos kokszképződésre, jó legyen a 

gyulladási hajlama; a kerozin a nagy magasságra jellemző nagy hidegben is maradjon folyékony, nyomokban se 

tartalmazzon vizet, ami befagyhat a szűrőbe, magas hőmérsékleten ne oxidálódjon, ne legyen hajlamos a 

kokszképződésre, különben eltömi a fúvókákat stb. Újabban fokozódó követelmény a motorhajtóanyagokkal 

szemben, hogy égéstermékük környezetszennyező hatása se legyen nagy. 

Lényegesen enyhébbek a követelmények a fűtő- és tüzelőolajokkal szemben. Ezek fűtőértéke mintegy 42MJ/kg. 

A tüzelőolajok desztillációs párlatok, gyakran gázolajjal vagy más komponensekkel keverve kerülnek 

forgalomba. Dermedéspontjuk alacsony, és viszkozitásuk sem nagy, háztartásokban és ipari berendezésekben 

kitűnő tüzelőanyagok. Környezeti hőmérsékleten folyékonyak és jól porlaszthatók. Többféle minőségben 

kerülnek forgalomba. A háztartási tüzelőolaj lényegében gázolaj, amit lakások fűtésére (olajkályha, etázsfűtés 

stb.) használnak. A könnyű tüzelőolaj gázolaj és paraffinos párlatok keveréke, igényesebb, nagyobb 

berendezések (nagy konyha, sütőipari kemence, mezőgazdasági szárítók, hőkezelő kemencék) tüzelőanyaga. 

Kénmentes tüzelőolajra van szükség, ha a kéntartalom zavarja a technológiát (a füstgáz érintkezik az erre 

kényes termékkel), vagy a környezetvédelem ezt igényli. Az általános tüzelőolaj gázolaj és pakura keveréke, a 

központi fűtések és a kisebb ipari kemencék tüzelőanyaga; az előző típusoktól eltérően ezt tüzelés előtt 

50−60°C-ra kell felmelegíteni. A fűtőolajok a lepárlásnál visszamaradó maradványolajok, amelyeket magas 

dermedéspont és nagy viszkozitás jellemez. Ugyancsak több változata kerül forgalomba. A felhasználhatósági 

követelmények kielégítése érdekében a fűtőolajokat a szállításhoz is, az elégetéshez is fel kell melegíteni, ezért 

csak nagyobb tüzelőberendezésekben alkalmazhatók. A tüzelőolajok és fűtőolajok megnevezéséhez tört számot 

is használnak, amelynek számlálója a lefejtéshez, nevezője a porlasztáshoz szükséges minimális hőmérséklet. A 

könnyű kénmentes fűtőolaj bizonyos olajok pakurája, ez a legjobb minőségű tüzelőolaj, amit a kohászatban és a 

kénre érzékeny technológiák kemencéiben használnak. A kénes fűtőolaj pakura és desztillációs termékek 

keveréke, ipari kazántelepek, cementipari kemencék tüzelőanyaga. A közepes fűtőolaj a könnyű és nehéz 

termék keveréke, kevésbé igényes kemencékhez és kazánokhoz használják. A nehéz fűtőolaj bitumentartalmú 

pakura, amit nagy ipari és erőművi kazánokban tüzelnek el. Az olajból előállított tüzelőanyagok fűtőértéke 

között nagy különbség nincs, de anyagjellemzőik és összetételük között számottevőek az eltérések. A háztartási 

tüzelőolajtól a nehéz fűtőolaj felé haladva a sűrűség, a viszkozitás, a dermedéspont, a lobbanáspont és a 

manipuláció szempontjából mértékadó hőmérsékletek általában növekvő tendenciát mutatnak. Ugyanez 

vonatkozik a nemkívánatos komponensekre is, amelyek közül a kéntartalom a legkritikusabb. A kén a kőolajban 

többnyire a nagy molekulákhoz kapcsolódik, ezért a lepárlásnál a nehéz frakciók kénben bedúsulnak. A 

környezetvédelem számára különösen értékesek a kénmentes –szabatosabban: kis kéntartalmú– tüzelőanyagok 

(< 1%), amelyeket vagy kis kéntartalmú kőolajból nyernek, vagy a finomítást követő kénmentesítő eljárással 

állítanak elő. 
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1.4.4.1. ábra 

A kőolaj-finomítás leglényegesebb művelete a frakcionális desztilláció, ami a kőolajban lévő különböző 

forráspontú vegyületek szétválasztását szolgálja. Ennek során a hőcserélőkön keresztül előmelegített, majd a 

csőkemencében felmelegített kőolajat a frakcionálótoronyba vezetik és ott elgőzölögtetik (lásd 1.4.4.1.ábra). A 

frakcionálótoronyban tányérrendszerek választják szét a folyékony és a gőzfázist, és a gőzből az eltérő 

forráspontú frakciókat különböző helyeken kivezetik a toronyból. Hangsúlyozni kell, hogy ezek a párlatok nem 

késztermékek, további feldolgozásuk szükséges ahhoz, hogy az előírásokat kielégítő termékeket nyerjenek. 

Ennek során kivonják a nemkívánatos szennyezőanyagokat, módosítják a molekulaszerkezeteket, adalékokkal 

javítják a tulajdonságokat stb. 

A 300°C-nál magasabb forráspontú termékek desztillációját a nyomás csökkentésével lehet kisebb 

hőmérsékleten elérni, ami azért fontos, mert így nem következik be a molekulák hőbomlása. A kisnyomású 

25−75mbaron végzett vákuumdesztilláció kiinduló anyaga a pakura, amiből gázolajat és 350°C-nál magasabb 

forráspontú kenőolajpárlatokat nyernek, a desztillációs maradék pedig a bitumen, illetve kevésbé erélyes 

lepárlásnál a bitumen és paraffinos kenőolajok keverékéből álló gudron. 

A fehéráru-kihozatal növelését szolgálják a destruktív eljárások, más néven a krakkolás. Ezeket az eljárásokat 

szemlélteti az 1.4.4.2.ábra. Ennek az az alapja, hogy bizonyos körülmények között a nagyobb molekulák 

kisebbekre bomlanak, miközben gáz és koksz keletkezik. Sokféle eljárást használnak, a legrégebbi a termikus 

krakkolás, ami azonban ma már háttérbe szorul. Itt azt aknázzák ki, hogy 400−600°C és 10−70bar mellett 

bekövetkezik a lebomlás, a feldolgozott pakurából olefinben gazdag gázok, mintegy 20% krakkbenzin és 

krakkfűtőolaj vagy petrolkoksz keletkezik. A lebomlást katalizátorokkal (ma a zeolitalapúak a legfontosabbak) 

is elő lehet idézni. A katalitikus krakkolás alacsonyabb hőmérsékleten történik, kiinduló anyaga többnyire 

gázolaj vagy a magas hőmérsékletű vákuumpárlatok. Ebből gázok, mintegy 40%-nyi benzin és gyenge gázolaj 

keletkezik, a legnehezebb terméket pedig visszacirkuláltatják. Ahidrokrakkolásnál hidrogénnyomás alatt bontják 

a molekulákat, a maradványokból vagy párlatokból benzint, gázolajat és tüzelőolajat nyernek, egyben nagyon jó 

kénmentesítés is történik. A hidrokrakkolás szelektívebb és jobb minőségű középterméket szolgáltat. Akőolaj-

feldolgozás mértékét számos országban már korábban is a benzinigény szabta meg. Ennek biztosítására fejlődött 

fel a két világháború között a krakkolás az Egyesült Államok kőolaj-feldolgozó kapacitásának jelentős 

hányadára. A krakkolás beiktatásával ugyanabból a kőolajból 2−3-szor annyi benzint nyernek, mint ha csak 

frakcionálnak. A második világháború után Európában is megindult, majd az olajár emelkedése után széles 

körűvé vált a destruktív eljárások bevezetése. A fizetési mérleget javítja, az ellátás biztonságát pedig fokozza, ha 

a benzin- és gázolajtermelés növeléséhez nem kell fokozni a kőolajimportot. Ennek egyrészt beruházási költség 

az ellentétele, másrészt a korábban eltüzelt frakciókat más energiahordozóval kell helyettesíteni. 
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1.4.4.2. ábra 

4.5. Fosszilis energiahordozók IV.: Földgáz 

Kitűnő tüzeléstechnikai tulajdonságai és homogén összetétele miatt a földgáz a legnemesebb primer 

energiahordozó. A földkéregben található gázelőfordulások összetétele nagyon változatos. Energetikai 

szempontból földgáznak a túlnyomóan szénhidrogén-tartalmú gázokat tekintik. A domináló komponens azonban 

lehet szén-dioxid, nitrogén, kénhidrogén is; ha nagy mennyiségű ilyen nem éghető gázzal elegyedve fordul elő a 

szénhidrogén, a gáz fűtőértéke kicsi. Az ilyen gázokra indokolt az alacsony fűtőértékű földgáz vagy gyenge 

minőségű földgáz megnevezés. Energetikai hasznosításuknak alárendelt jelentősége van, szállításuk nagyobb 

távolságra nem gazdaságos. Ilyen megkülönböztető jelző nélkül a továbbiakban a földgáz alatt olyan gázokat 

értünk, amik túlnyomóan a metántól (CH4, rövidítése C1) a pentánig (C5 H10, rövidítése C5) terjedő egyszerű 

paraffinokból állnak. 

Megoszlanak a vélemények arról, hogy a szapropélből a földgáz a kőolajéhoz hasonló körülmények között, de 

attól függetlenül keletkezett-e, vagy pedig a kőolaj lebomlásából származik-e. A kétféle szénhidrogén 

előfordulási körülményei azonosak, a földgázleleteknek mintegy harmada kőolajjal együtt található, a többi attól 

függetlenül, de a kőolajéhoz hasonló geológiai formációkban. 

 

1.4.5.1. ábra 

A feldolgozás (1.4.5.1.ábra) szempontjából száraz és nedves földgázt különböztetnek meg. Aszáraz gáz alig 

tartalmaz olyan komponenseket, amik szobahőmérsékleten nyomással cseppfolyósíthatók. Alapvetően metánból 

(80−99%) és etánból (1−15%) áll, a C3−C5 komponensek mennyisége minimális. A kőolajat kísérő nedves gáz 

legnagyobbrészt az olajban oldva kerül a felszínre és abból a nyomás csökkentésével lehet kiléptetni. A nedves 

gáz (dús gáz) metánon kívül nemcsak számottevő mennyiségű etánt (C2), propánt (C3) és butánt (C4) tartalmaz, 

amik légköri viszonyok között gázneműek, hanem olyan szénhidrogének is előfordulnak benne, amelyeklégköri 

viszonyok között cseppfolyósak, így pentán (C5), hexán (C6), heptán (C7) stb. A kőolajból elpárolgott gőzök 

koncentrációja 300g/m3-t is elérhet. Anedves gázban a metán részaránya 30−40% alá is csökkenhet, közel ennyi 
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lehet az etán mennyisége is, a propán elérheti a 20−25%-ot, és még a C4-es és C5-ös frakciók is kitehetnek 

néhány százalékot. 

Egyes területeken a kőolaj kísérőgázát visszanyomják a kőolajmezőbe a rétegnyomás növelésére (másodlagos 

kőolajtermelés). A fogyasztóktól távoli kőolajmezőkön –elszállítási lehetőségek híján– a gázt gyakran elégetik 

(fáklyázás); ma már ez a pazarló gyakorlat jelentősen visszaszorult. 

A teljes körű hasznosítás érdekében a nedves gázt gazolintelepeken fizikai eljárásokkal száraz gázra és nyers 

gazolinra választják szét, kihasználva, hogy a komponensek fizikai jellemzői a molekulasúlytól függenek. 

Soványabb gázoknál a gazolint aktív szenes vagy szilikogéles adszorpcióval kötik le, mivel a nagyobb 

molekulasúlyú komponensek hajlama az adszorpcióra nagyobb. Használatos a nyomás alatti kioldás is egy 

petróleumfrakcióval, mert a magasabb forráspontú összetevők jobban abszorbeálódnak. A szétválasztás a 

hőmérséklet csökkenése mellett eszközölt kompresszióval ugyancsak megoldható, így a C3-as és ennél több 

szénatomot tartalmazó molekulák folyékony halmazállapotba kerülnek. Szokásos továbbá e módszerek 

kombinációja, ami a hazai gyakorlatra is jellemző. A nyers gazolint nyomás alatt desztillálják, egyrészt 

cseppfolyósított propán-bután gázt (PB-gáz); másrészt 35−100°C közötti forráspontú komponensekből álló 

stabilizált gazolint nyernek. A gazolint többnyire benzinekhez adalékolják, de más célú alkalmazása is előfordul 

(még önálló motorhajtóanyagként is). A PB-gázt nyomás alatt, palackokban hozzák forgalomba, vezetékes 

gázzal el nem látott területeken kitűnő tüzelőanyag. Elsősorban kommunális célokra, fűtésre, melegvíz-

készítésre, főzésre használják, újabban gépkocsik motorhajtóanyagaként is alkalmazzák. Nevezik 

cseppfolyósított olajkísérő-gáznak (LPG=liquid petroleum gas) is. A PB-gáz forgalma nem nagy, mintegy 20Mt 

kerül évente a világkereskedelembe, nagyrészt a Közel-Keletről. Megjegyzendő, hogy PB-gázt a kőolaj-

finomítás melléktermékeként is nyernek. A magyar szabvány a C2− C5 frakciók elegyét tekinti PB-gáznak. 

A földgázban levő éghetetlen gázkomponensek –nitrogén, szén-dioxid, kénhidrogén, hélium– néha még ipari 

nyersanyagként is gazdaságosan kinyerhetők, de tüzeléstechnikai szempontból ezek nemkívánatos alkotók. A 

magyarországi földgázokban főleg szén-dioxid fordul elő, a 10%-nál kisebb CO2-tartalmú gázokat 

szénhidrogéngázoknak tekintik; az alacsonyabb fűtőértékű szén-dioxidos kevertgázoknál a CO2-tartalom 75g 

alatt van (többnyire 33−75% között). Ezek erőművi tüzelőanyagként történő hasznosítására vannak már 

elképzelések. A 75%-nál több CO2-t tartalmazó gázokat elsősorban szénsav gyártására hasznosítjuk (pl. 

Répcelak). A földgázban találhatók a környező kőzetekből elragadott, lebegő szilárd részecskék is, valamint 

vízgőz. A víz a gáz halmazállapotú szénhidrogénekkel szilárd, kristályos hidrátok képzésére hajlamos. 

A világ feltárt földgázvagyona (2011. évi adat) 187Tm3, a kitermelhető potenciális készletet 300−600Tm3-re 

becsülik. Regionális eloszlása valamivel egyenletesebb, mint a kőolajé. Alegnagyobb földgázvagyon a volt 

Szovjetunió egyes utódállamaiban, az Egyesült Államokban, Iránban, Algériában, Hollandiában van, az utóbbi 

időben jelentős készleteket találtak a tengerek alatt (pl. Északi-tenger) és a sarkkörön túli területeken (Alaszka, 

Kanada, Jakutföld). 

Az ismert hazai földgázkészletek (2011. évi adat) 8,1Gm3 körül mozognak. Kisebb előfordulások hasznosítására 

már a század elején sor került, a gazdagabb mezők feltárása azonban csak 1960 után vett nagyobb lendületet. A 

túlnyomórészt pliocénkori homokkőrétegekben levő előfordulások közül a legjelentősebbek Algyő, 

Hajdúszoboszló, Pusztaföldvár és Szank térségében találhatók, metántartalmuk 89−96%. Ennek ellenére a hazai 

termelés nem elegendő az igények még részleges kielégítésére sem, így jelentős mennyiségű importra 

szorulunk, ennek aránya meghaladja a 85%-ot (2011-ben) és egyre növekszik. 

A földgáz nagyobb arányú hasznosítása az 1920-as években vette kezdetét, amikor a csőgyártás fejlődése 

megnyitotta az utat a nagy távolságú szállítás előtt. Azóta rohamosan tért hódított a földgázzal rendelkező 

régiókban. A szállítási technika fejlődésével párhuzamosan kiterjedt az eltátható területek határa, és ma már a 

távolság e tekintetben nem jelent korlátot. Ezt tanúsítja a szibériai gáz szállítása Nyugat-Európába. Földgázzal 

elégítik ki jelenleg a világ primer energiaigényének ~20%-át (1.4.5.2.ábra); az éves termelés kb. 2,2Tm3 és a 

következő években gyorsan tovább fog nőni. A második világháború óta a földgáz termelése gyorsabban nőtt, 

mint a kőolajé. 
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1.4.5.2. ábra Forrás: Key World Energy Statistics 2011. 

Ennek alapján sokan azt prognosztizálják, hogy a földgáz részben átveszi az olaj szerepét, ill. egyes területeken 

(pl. villamosenergia-termelés) már átvette. 

Földgázt többnyire a kőolajkutatás során találnak, a kifejezetten földgázra irányuló geológiai kutatás ritka. A 

földgázt vagy a kőolajjal együtt termelik (a termelésnek mintegy 15%-a), vagy hasonló kútrendszerben; néha 

100bart is elérő saját nyomása hajtja a felszínre a száraz gázt. A legmélyebb termelőkút 7,5km-es, de terveznek 

ennél mélyebbet is. Száraz kutakból a gáz 60−80%-át saját nyomása a felszínre hajtja, vízelárasztással a 

kitermelési együttható 0,85−0,95-re növelhető. Újabban a gáztermelés fokozására forszírozott módszereket is 

kezdenek bevezetni, a rétegek hidraulikus repesztését, a szerkezet fellazítását kémiai robbantással (rendszerint 

folyékony robbanóanyaggal), ami többnyire a mélyben levő kis áteresztőképességű szerkezet fellazítását, 

áttörését célozza. Ilyen célra sikeresen alkalmaztak nukleáris robbantást is (több kilométer mélyen 40kt töltettel; 

a kihozatal többszörösére nőtt), de a kísérleteket beszüntették. 

A kitermelt földgázt a szállításra elő kell készíteni, ami a mezők közelében telepített földgázüzemekben 

történik. A gázhoz keveredett folyadékokat szeparátorokban választják el. Le kell választani a szilárd szennyező 

anyagokat is, nehogy azok dugulást okozzanak vagy koptassák a vezetékeket. E célra gyakran elektrosztatikus 

leválasztókat használnak. Ezután a gazolinüzemben a különféleképpen hasznosítható frakciók szétválasztása 

következik. Ez a szállíthatóság érdekében is fontos, ugyanis a propán és bután forráspontja, ami légköri 

nyomáson −40°C körül van, a nyomás növekedésével emelkedik, a szállítás nagy nyomásán e komponensek 

kondenzálódnak, súlyosan veszélyeztetve a kompresszorok üzemét. Ugyancsak el kell távolítani a vízgőzt is, 

ellenkező esetben az említett hidrátok a csővezetékekben és a szelepekben válhatnak ki; ez szárítással vagy 

hűtéssel oldható meg, vagy abszorbenssel kell lekötni a nedvességet. 

A megtisztított földgázt az esetek túlnyomó többségében csővezetékekben szállítják el. Aföldgáznak nagyon 

nagy előnye, hogy a forrástól a fogyasztás helyéig csővezetéken szállítható. Az energiaellátásnak ez a kevés 

emberi munkát igénylő módja nemcsak kényelmes, hanem termelékeny is. A forrásokat a fogyasztói 

csomópontokkal összekötő vezetékekből idővel hurkolt hálózatot alakítottak ki. A gerincvezetékekből kiinduló 

leágazó vezetékek szolgálják ki a nagyfogyasztókat és a településeket, amelyeken belül az elosztóvezetékek 

juttatják el a gázt az egyes fogyasztóberendezésekig. A gerincvezetékek nyomása néhányszor 10bar, az 

http://www.iea.org/
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elosztóvezetékeké az átadó és fogadó állomások között ennél lényegesen kisebb (6bar körüli). A háztartási 

fogyasztóberendezések táplálása 1,08bar körüli nyomáson történik. 

Új utat nyitott a tengeri szállítás előtt a földgáz cseppfolyósítási technikájának kifejlesztése. A metán forrpontja 

légköri nyomáson −161°C, ezen a hőmérsékleten a folyadék térfogata 800-ad része a 20°C hőmérsékletű 

gáznak. A cseppfolyósított földgáz (LNG=liquefid natural gas) tengeri szállításához mind a feladó, mind a 

fogadó állomáson megfelelő berendezéseket kell kiépíteni. 

A napi ingadozások kiegyenlítésére, üzemzavari tartalékok biztosítása érdekében a földgázból is megfelelő 

készleteket kell tárolni. Erre a célra nagynyomású tartályok szolgálnak. Gömb alakú tartályokban 30−50m3, 

sorba kapcsolt hengeres tartályokban 100000m3 gáz tárolására van lehetőség. Néhány órás tartalékot maga a 

kiterjedt csőhálózat is biztosít, részben az abban lévő gázmennyiség, részben a nyomás kiegyenlítődése révén. 

Szezonális kiegyenlítésre a legjobb megoldást a földalatti gáztárolás jelenti, ami nagy gázmennyiségek 

felhalmozását teszi lehetővé (1.4.5.3.ábra). E célra olyan természetes vagy mesterségesen kialakított föld alatti 

térségek jöhetnek számításba, amit gázzáró rétegek határolnak. A legkézenfekvőbb kimerült 

szénhidrogénmezőket hasznosítani, hiszen azokról biztosan tudjuk, hogy képesek a gáz megtartására. 

 

1.4.5.3. ábra Forrás: Bódi T.: Földalatti gáztárolás, gáztermelés. Miskolci Egyetem, Kőolaj és Földgáz Intézet, 

Olajmérnöki Tanszék, 2004 

4.6. Nukleáris energia 

Az energetikának ez a legfiatalabb ága a tudomány műhelyeiben született meg. Az atommagokat alkotó 

nukleonok kötési energiájának felszabadítására és hasznosítására vezető tudományos ismeretek csupán néhány 

évtizedes múltra tekintenek vissza. Nem különös tehát, hogy alkalmazásának még jó néhány vonatkozása, és 

különösen, e technika továbbfejlesztése intenzív kutatás tárgya. Bár a nukleáris energia hasznosításában már 

nagy gyakorlatunk van, ismereteink még sok tekintetben hézagosak, ami sok bizonytalanság forrása is. Az új 

felismerések állandóan bővülő köre egyre újabb impulzusokat ad e meglehetősen bonyolult technika 

továbbfejlesztéséhez. Az atommag kötési energiájának (1.4.6.1.ábra) egy része magreakciók során szabadul fel. 
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1.4.6.1. ábra 

A természetben előfordulnak spontán magreakciók, de a magreakciók bizonyos típusait mesterségesen is elő 

lehet idézni. A spontán magreakciók leggyakrabban előforduló válfaja a radioizotópok bomlása, ennek 

előidézésében nincs szükség semmilyen külső okra, a bomlás a mag energiaállapotától függő spontán folyamat. 

A radioaktív bomlásnak energetikai szempontból csupán alárendelt jelentősége van, mert a felszabaduló energia 

kicsi. Ilyen alapon működő áramforrásokat speciális területeken a gyakorlatban is alkalmaznak. A felhasznált 

radioizotópok többnyire nem természetes eredetűek, hanem atomreaktorokban vagy részecskegyorsítókban 

előállított mesterséges termékek. A nukleáris áramforrások egyik csoportja lényegében sztatikus generátor. Az 

a- és b-sugárzó izotópokból a villamos töltéssel rendelkező a- és b-részecskék kilépése tulajdonképpen 

töltéshordozók szétválasztását jelenti, ami a villamos áramforrások működésének alapja. A többnyire b-sugárzó 

radioizotópot az egyik elektródon elhelyezve és a kilépő elektronokat a másikon összegyűjtve, néhány mW 

teljesítményű, állandó feszültséget szolgáltató áramforrás alakítható ki. Olyan áramforrást is lehet készíteni, 

aminek katódja a ráeső a-, b- vagy g-sugárzás hatására emittál elektronokat. Nagyobb teljesítmény nyerhető a 

radioaktív bomlás hőjéből. Ilyenkor a sugárzást –beleértve a g-sugárzást is– megfelelő anyagokban lefékezik, az 

így fejlődő hőből termovillamos vagy termoionos átalakítással villamos áramot állítanak elő. Az alkalmazott 

izotóp 1−10W teljesítményre többnyire 90Sr, 10−100W esetén 238Pu. Az izotópos áramforrások teljesítménye 

nem éri el a kW nagyságrendet, a kapocsfeszültség pedig mV és V között mozog. Legfőbb előnyük, hogy nagy 

felezési idejű izotóppal sokéves felügyeletmentes üzem érhető el. Elsősorban nehezen megközelíthető, 

kihelyezett, kezeletlen berendezésekben (meteorológiai, tengeri vagy űrbeli megfigyelő készülékek vagy 

jelzőberendezések), vagy zárt rendszerekben (pl. pacemaker) használható áramforrások. Nem valószínű, hogy 

alkalmazási körük jelentősen kiszélesedne a közeljövőben, amit nemcsak az elérhető kis teljesítmény és a magas 

előállítási költség korlátoz, hanem az is, hogy nagy tömegben a környezetet veszélyeztető radioaktív 

szennyeződést okozhatnak. Mindez arra utal, hogy az izotópos áramforrások a távolabbi jövőben sem fognak 

számottevő szerepet játszani az energiamérlegben. 

A nukleáris energia nagyarányú hasznosításához a mesterségesen előidézett magreakciók bizonyos típusai adják 

meg a lehetőséget. Két útja van annak, hogy a nukleonokra jutó kötési energia egy része felszabaduljon. Az 

egyik a fisszió, vagyis a nehéz elemek széthasítása közepes rendszámúakra, a másik a fúzió, ami a könnyű 

elemek egyesítését jelenti nehezebb atomban. A felszabaduló energia a reakcióban részt vevő tömegnek kb. 1%-

a fuziónál, ez az arány majdnem egy nagyságrenddel kisebb a fisszió esetében. Egy 235U-ös atommag hasadása 

mintegy 195MeV energia felszabadulásával jár, ami nukleononként 0,83MeV, a deutérium és trícium fúziója 

héliummá 17,6MeV-ot eredményez, vagyis nukleononként 3,5MeV-ot. Anagy mennyiségű energia 

felszabadításához e reakciók önfenntartó sorozatát (láncreakció) kell kialakítani. A láncreakció szabályozatlan 

formája a nukleáris robbanás, a stabil, tartós teljesítményt szabályozott láncreakcióval lehet biztosítani. Az 

előbb említett 195MeV megfelel 0,3pJ-nak, ennek alapján 1g 235U izotóp „elégetése” 80GJ-t eredményez, ami az 

atomenergetikában gyakran használt mértékegységben közelítőleg 1MW/nap. 

Nukleáris robbanás fúzió és fisszió útján egyaránt létrehozható. Többször javasolták a nukleáris robbantás 

alkalmazását mélyépítési és bányászati célokra. E lehetőséget szórványosan a gyakorlatban is kipróbálták 

hatalmas árkok, kráterek, föld alatti üregek létesítésére, szénhidrogénmezők termelésének fokozására és hasonló 

célokra. Bár a robbantással helyettesíthető munkák volumenére kapott eredmények meghökkentők, és a 

környezetet veszélyeztető hatások uralhatók, mégis valószínűtlen e technika terjedése. Nehezen különíthetők el 

ugyanis a katonai vonatkozások, mert e robbantások a nukleáris fegyverek fejlesztésére is felhasználhatók. Ma 
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már nemcsak a közvélemény nyomása és a külpolitikai visszhang, hanem a kísérleti atomrobbantások betiltására 

vonatkozó nemzetközi egyezmények is fékezőleg hatnak az ilyen robbantásokra. 

 

1.4.6.2. ábra 

Folyamatos energiafejlesztést szolgáló szabályozott reakciót egyelőre csak fisszió (1.4.6.2.ábra) segítségével 

tudnak megvalósítani. Atomhasadás kis mennyiségben és ritkán önmagától is előfordul, többnyire azonban az 

váltja ki, hogy megfelelő energiájú részecskék ütköznek a hasadásra hajlamos atommal. E részecskék között 

megkülönböztetett szerepe van a neutronoknak. A neutronokat sebességük szerint osztályozzák, a kategóriákat a 

kinetikus energiával jellemzik, a nukleáris reakcióknál a termikus (0,025eV-nál kisebb energiájú) és a gyors 

(100keV-nál nagyobb energiájú) neutronok szerepe a legnagyobb. A legjelentősebb neutronforrás maga a 

fisszió, a hasadás nagy energiájú gyors neutronok kibocsátásával jár együtt. Ha a folyamathoz lassú neutronokra 

van szükség, akkor lelassításukról a moderátornak nevezett fékező anyagokkal kell gondoskodni. Az, hogy egy 

hasadóképes atommal ütköző neutron kivált-e fissziót, nagyon erősen függ a neutron sebességétől; a magreakció 

bekövetkezésének valószínűsége a neutronok sebességének függvényében erős szélső értékeket mutat a 

hasadóanyag típusától függő sebességtartományban. Attól függően, hogy a nukleáris reakciókban a termikus 

vagy a gyors neutronok játsszák a főszerepet, termikus és gyors reaktortípusokat különböztetnek meg. 

Mai ismereteink szerint négy izotóp hajlamos főleg termikus neutronokkal ütközve hasadásra: a 233-as és 235-

ös atomsúlyú urán-, valamint a 239-es és 241-es plutóniumatom; gyakorlati jelentősége csak az első háromnak 

van. Az említett négy izotóp képezi a szorosan vett hasadóanyagok körét. Ezeken kívül három izotóp van, ami 

főleg 1 MeV-nál nagyobb energiájú gyors neutronok hatására neutronbefogással hasadóanyaggá válik, ezek a 

tenyészanyagok a 238-as urán, a 232-es tórium és a 240-es plutónium; közülük csak az első kettőnek van 

gyakorlati jelentősége. A tenyésztés során az 238U-ból 239Pu, a 232Th-ból 233U és a 240Pu-ból 241Pu keletkezik. Az 

említett izotópok közül a természetben csak az 235U, 238U és a 232Th fordul elő, a többit mesterségesen állítják elő. 

Miután a szorosan vett hasadóanyagok közül a természetben csak az urán 235-ös izotópja található meg, ennek 

az izotópnak kitüntetett szerepe van, jelenléte mindenféle fissziós reakció megindításához elengedhetetlen. 

Annak valószínűsége, hogy egy termikus neutron egy 235U-maggal ütközve neutronbefogás után fissziót indít 

meg, 0,84. A hasadás során az uránatom két közepes atomsúlyú, nagy sebességgel mozgó töredékatomra esik 

szét. A felszabaduló energiának mintegy 83%-át e töredékatomok szállítják el kinetikus energia formájában. A 

töredékek a környezetükkel ütközve lefékeződnek, energiájuk hővé alakul. A felszabaduló energia fennmaradó 

hányadát a hasadásnál mindig kilépő 2−3, nagy energiájú gyors neutron, nagy energiájú g-sugárzás és egyéb 

részecskék (b-részecske, neutrinó) szállítják el. A hasadás energiamérlegét a 1.4.6.3. táblázat mutatja. 
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1.4.6.3. ábra 

Ha a kilépő neutronok lelassulva újabb 235U-atommal találkoznak, további hasadást indíthatnak meg. Ha minden 

hasadás legalább egy újabb hasadást idéz elő, láncreakció indul meg, a folyamat önfenntartóvá válik. Az, hogy a 

hasadásnál kettőnél több neutron lép ki, növeli az újabb fisszió valószínűségét. Ellene hat viszont, hogy egyrészt 

nem minden ütközés vezet hasadásra az egynél kisebb valószínűség miatt, másrészt a neutronok egy része 

elvész, mert vagy hasadásra képtelen atomok fogják be, vagy ütközés nélkül kilép a környezetbe. Ahhoz, hogy a 

láncreakció biztosan bekövetkezzék, egy minimális mennyiségnél több hasadóanyag jelenlétét kell biztosítani; e 

kritikus tömeg alatt a folyamat nem válik önfenntartóvá. A kritikus tömeg nagysága függ a geometriai 

elrendezéstől, a hasadóanyag koncentrációjától és a jelenlevő egyéb szerkezeti anyagoktól. E kérdéseknek 

meghatározó jelentőségük van az atomenergiát hasznosító reaktorok tervezésében. A láncreakció akkor 

szolgáltat állandó teljesítményt, amikor a neutronok két egymást követő időpillanatban mért számának arányát 

kifejező sokszorozási tényező értéke 1. A reaktoroknál ezt a helyzetet nevezik kritikus állapotnak, ami a stabil 

stacioner üzem jellemzője. Az energetikai reaktorok stabil üzemét a teljes terhelés és az üresjárat között minden 

teljesítményszinten lehetővé kell tenni. Ennek érdekében az áramló neutronok sűrűségét, a neutronfluxust 

szabályozzák, többnyire a reaktortérbe juttatott neutronelnyelő anyagok mennyiségével. Teljesítménycsökkentés 

közben a sokszorozási tényező egynél kisebb, a reaktor szubkritikus, teljesítménynövelés során a tényező egynél 

nagyobb, a reaktor szuperkritikus. A hirtelen teljesítménynövekedés a reaktor megszaladását eredményezné, ez 

ellen egyrészt a reakciót fékező automatikus beavatkozó szervek védenek, másrészt egyes reaktortípusok fizikai 

tulajdonságai, például a reaktivitás negatív hőfokfüggése a vizes reaktoroknál. Ezeknél a hasadás 

hatáskeresztmetszete a hőmérséklet növekedésével csökken; amikor szuperkritikus állapotban a 

teljesítménynövekedés hatására nő a reaktor hőmérséklete, a sokszorozási tényező csökken. Ez a hatás a 

termikus reaktoroknál eleve kizárja, hogy a megszaladás nukleáris robbanáshoz vezessen. Természetesen a 

helytelen üzemvitel azért okozhat rendkívül súlyos, más típusú üzemzavarokat, például a hűtés megszakadása a 

reaktormag összeolvadását. 

A hasadóanyag-bázis bővítésére sokat ígérő lehetőséget nyújtanak a tenyészanyagok, amik a természetben 

sokkal nagyobb bőségben fordulnak elő, mint a hasadóanyagok. Ha a reaktorban vannak tenyészanyagok, a 

keletkező gyors neutronok hatására bizonyos mértékű tenyésztés mindenképp bekövetkezik. 

A ma használatos termikus reaktorok üzemanyagában mindig van nagy mennyiségű 238U-izotóp, aminek egy 

részéből plutónium képződik. (A nyomottvizes reaktorokban 1kg uránban átlagosan 7−9g plutónium 

keletkezik.) A termikus reaktorok fűtőelemeiben jelentős mennyiségű plutónium képződik, de ennek csak egy 

hányada járul hozzá az energiatermeléshez, nagy része a kiégett fűtőelemben marad. 

Az eredeti elképzelés az volt, hogy ezt a plutóniumot összegyűjtik a később megépülő gyorsreaktorok 

hasadóanyag-ellátásához. Miután azonban e reaktorok fejlesztése elhúzódott, több országban erőteljes kutató-

fejlesztő munka indult annak érdekében, hogy a plutóniumot a termikus reaktorokban is hasznosítani lehessen. 

Ezt hátráltatja, hogy a plutónium az atomfegyverek legfőbb anyaga, mert erős hasadási hajlama miatt már 

néhány (kb. 5) kilogrammos mennyisége biztosítja a kritikus tömeget. Ennek következtében egyrészt a 

plutónium-gazdálkodásnak vannak katonai vonatkozásai is, másrészt a plutónium felhasználásához fokozottabb 

biztonsági és védelmi követelmények kapcsolódnak. 

Az, hogy a fissziónál kettőnél több neutron lép ki az atomból, módot ad arra, hogy az energiatermelést szolgáló 

hasadással párhuzamosan, egyidejűleg tenyésztés is folyjon. A szaporítás hatékonyságát reaktorfizikai 

szemszögből a szaporítási tényezővel (konverziós együtthatóval) jellemzik. Ez a reaktorban tenyésztett és 

kiégetett hasadóanyag aránya, ami lényegében megegyezik a folyamatok szempontjából hatásos neutronok 

egymást követő generációinak arányával. A szokásos termikus reaktorok jóval kevesebb hasadóanyagot 

termelnek, mint amennyit felhasználnak. Ezeket az egynél kisebb konverziós tényezővel jellemezhető 

reaktorokat konverterreaktoroknak is nevezik, közös jellemzőjük, hogy a termelt és a felhasznált hasadóanyag 

domináns része nem azonos elem. (Ha nincs tenyésztés, kiégetőreaktornak nevezik, példája a tengeralattjárók 

nyomottvizes reaktora erősen dúsított, majdnem tiszta 235U-üzemanyaggal.) 

A jelenlegi konverterreaktorok teljesítményének nagy részét az 235U-izotóp biztosítja, a többit a tenyésztett 

hasadóanyagok. Ki lehet azonban alakítani olyan rendszereket is, amelyek több hasadóanyagot állítanak elő a 

tenyészanyagokból, mint amennyi üzemeltetésükhöz szükséges, ezek a szaporítóreaktorok, más néven 

breederek. A szaporítóreaktorok konverziós tényezője egynél nagyobb, amihez olyan neutronháztartást kell 

kialakítani, hogy elegendő számú gyors neutron érje a tenyészanyagokat. A szaporító reaktorokat 

leggazdaságosabban úgy lehet kialakítani, hogy a termelt hasadóanyag egyben a reaktor fő üzemanyaga is, így a 

reaktor az energiafejlesztés mellett saját jövőbeli üzemanyagát is előállítja. Az 238U®239Pu-cikluson alapuló 

gyorsneutronos rendszerek megvalósíthatóságát már több demonstrációs erőmű igazolja. A 232Th®233U-ciklust 
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hasznosító termikus rendszerek még nincsenek ilyen előrehaladott stádiumban, de ösztönzi a fejlesztést, hogy az 

energiatermelés lényegesen könnyebben szabályozható termikus neutronokkal történik, mivel az urán hasadási 

keresztmetszete a lassú neutronokkal szemben nagy. A szaporítás mértékét nemcsak az előállított és elhasznált 

hasadóanyag arányával jellemzik. Az energetika számára többet mond a kettőzési idő, ami annyi hasadóanyag 

előállításához szükséges a tenyésztés révén, amennyi a reaktor töltete. A kettőzési idő a tárolás és a 

reprocesszálás időigényét is magában foglalja, így függ a fűtőanyagciklus technológiájától is. A ma üzemben 

levő szaporítóreaktoroknál a kétszerezési idő kb. 20 év; a jövőben ezt 5−10 évre kívánják leszorítani. 

A nukleáris energia termelése alapvetően az uránra épül. Az urán a Föld felszínén nagy mennyiségben fordul 

elő, de sajnos a leginkább szétszórt elemek közé tartozik: átlagos koncentrációja a földkéregben 2,4g/t. Az 

uránizotópok tömegszáma 227 és 240 közötti érték lehet, de a természetben található urán mindig a 238U-, 235U- 

és a 234U-izotóp rögzített arányú keveréke. Az urán-előfordulások jellege nagyon változatos, az uránásványok 

száma 100 körül mozog. 

Az uránérctelepek egy része magmatikus differenciálódás útján dúsult fel, a magma megszilárdulása közben az 

átlagosnál nagyobb uránkoncentráció savanyú kőzetekben, főleg gránitokban alakult ki. A kőzetképződés során 

az urán az ércképző elemekkel és más, illékony alkotókkal a maradék olvadékban dúsult, és főleg a 

hidrotermikus járatokban ülepedett le (koncentrációja több százalékot is elérhet). Üledékes dúsulás is előfordul 

(a hazai urán-előfordulás is üledékes kőzetekben található), az urántartalmú kőzetek eróziója során az urán vizes 

oldatba lépett és az anyakőzetből eltávozott. A vizes oldatból kicsapódva azután konglomerátumokban, 

görgeteges kőzetekben másodlagosan feldúsult. Különösen kedvező feltételei voltak e másodlagos dúsulásnak a 

fluviális eredetű homokkőrétegekből álló medencékben. Előszeretettel válik ki az urán redukálókőzetekben, 

szerves anyagok vagy pirit redukáló hatására. Így néhány tized százalékos koncentrációjú lencsék és telérek 

képződtek. Jelenleg elsősorban a gránitokban, homokkövekben, konglomerátumokban feldúsult 

ércelőfordulásokat aknázzák ki. Az eróziónál kioldott és vizes oldatban maradó urán végső soron a tengerbe jut, 

valószínűleg így jött létre a tengerek átlagos 

 

uránkoncentrációja. 

A bányászásra érdemes uránérctelepek kutatása az egyéb érctelepekéhez hasonlóan történik. A geofizikai 

vizsgálatok lehetőségét bővíti a hasadóanyagok spontán bomlása okozta radioaktív sugárzás. Ez légi és 

szárazföldi járművekről érzékelhető, ami megkönnyíti a reményteljes területek kiválasztását. A g-sugárzás 

szelektív mérése lehetővé teszi az uránércek elhatárolását az ugyancsak sugárzó tórium- és káliumércektől. 

Gázáteresztő fedőkőzet esetén hasznos útmutatást ad a spontán bomlásnál keletkező radon mérése is. A 

geokémiai módszerek lehetőségei is számottevőek, mivel az urán hajlamos a vegyületképződésre és oldatba 

lépésre. Természetesen az urántelepek pontosabb behatárolásához ugyanúgy mélyfúrások szükségesek, mint az 

egyéb ásványoknál. 

A bányászat (1.4.6.4.ábra) a nagy U3O8-koncentrációjú ércekkel indult meg (a kongói uránszurokérc-telepekben 

elérte a 60%-ot), a műrevaló nagy telepek koncentrációja ma átlagosan 0,3−0,1% közötti, de kiaknáznak olyan 

0,03%-os telepet is, amelynek előnyösek a gazdasági adottságai. Az uránigények növekedése miatt vizsgálják a 

0,1%-nál kisebb koncentrációjú telepek művelésének gazdaságosságát is. Elsősorban kísérőércként való 

kinyerésében látnak fantáziát, főként az arany- és rézércekből, az olajpalákból, a műtrágyagyártáshoz termelt 

foszfátércekből, egyes szenek égéstermékeiből, amit elvétve már folytatnak is (pl. a dél-afrikai 

aranybányákban), de gránitok és más kőzetek is szóba jöhetnek. 
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1.4.6.4. ábra Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Underground_uranium_mining.gif 

A műrevaló uránvagyont azonban nem a koncentráció, hanem a kitermelési költsége alapján osztályozzák, amit 

a világpiacon az U3O8 urán-oxid 1fontjának dollárban mért költségével jellemeznek. A világ uránvagyonáról 

publikált adatok meglehetősen bizonytalanok, az információk közzétételét nemcsak üzletpolitikai érdekek, 

hanem stratégiai szempontok is befolyásolják. Az ENSZ Nemzetközi Atomenergia Ügynökségének (NAÜ) 

felmérése szerint a világ készletei a 26$/kgU-nál alacsonyabb határköltségű kategóriákban kereken 1Mt 

megkutatott és 1,8Mt potenciális mennyiség. A 39$/kgU-nál olcsóbb megkutatott vagyon 2Mt, és a potenciális 

készlet 4Mt, a 78$/kgU-nál kisebb határköltségű potenciális készlet 6Mt, a 130$/kgU alatti kategóriába 

sorolható vagyont 15−20Mt-ra becsülik. Csupán elméleti jelentősége van annak, hogy a 200$/kgU-nál olcsóbb 

urán előfordulásai –amibe már a tengervízből kinyerhető uránsók is beletartoznak– több milliárd tonnára 

rúgnak. Az urán kiválasztható a tengervízből is, a kitermelés költsége ebben az esetben a hagyományos uránérc 

bányászaténak 4−5-szöröse. Nem tartják lehetetlennek az eljárás nagyüzemi bevezetését az önellátás 

biztosítására. A készletekre vonatkozó információhoz az is hozzátartozik, hogy a NAÜ becslései szerint az uránt 

a Föld felszínének csupán 8%-án kutatták fel. 

Sokat vitatott kérdés, hogy a jövő energiaigényeinek kielégítésében mennyire lehet a hasadóanyagokra 

támaszkodni. Az aggályok alapja az, hogy energiatermelésre egyelőre csak az uránnak a természetben 0,7%-os 

arányban található 235-ös izotópját hasznosítjuk. (Ezt is meglehetősen rossz, mintegy 30%-os hatásfokkal 

használjuk ki villamosenergia-fejlesztésre, vagyis a felhasználható energia a kibányászott urán egyenértékének 

kb. 0,2%-a.) Ha csak az 235U-izotóp jelenlegi hasznosítási technikáját vesszük figyelembe, a potenciális 

uránkészlet még a kőolajvagyon energiaértékét sem éri el. Ilyen gazdálkodás mellett az olcsó uránvagyon gyors 

kiapadása nem irreális feltételezés. Mivel 1GW villamos teljesítményű konverterreaktor 30 éves élettartama 

alatt 3−5kt természetes uránt hasznosít, a világ atomerőművi kapacitása legalább 700kt fémuránt fog igényelni a 

közeljövőben ezen erőművek élettartama alatt, ami megfelel 910kt urán-oxidnak. Ez a mennyiség a felkutatott, 

26$/kgU-nál olcsóbb készlet nagy részét leköti, a később üzembe kerülő újabb atomerőművek pedig nemcsak az 

olcsóbb ércek fennmaradó hányadát, hanem a 26−39$/kgU-költségű uránkincs jelentős részét is felemésztik. 

Ebből sokan vonják le azt a következtetést, hogy az atomhasadás nem jelent perspektív megoldást az 

energiaellátásban. 

4.7. Nukleáris energiahordozók hasznosítása 

Megfelelő elemi kölcsönhatásokkal minden elem atommagjaiban előidézhetők a kötési energia változásával járó 

magreakciók. Az energetika számára azon magreakciók érdekesek, amelyek energia felszabadulásával járnak. 

Ebbe a csoportba tartoznak a láncreakcióra vezető fissziós (maghasadásos) és fúziós (magegyesüléses) 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Underground_uranium_mining.gif
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átalakulások, valamint a radioizotópok spontán bomlása. Az ilyen magreakciókra képes elemek a természetben 

különféle ásványok és vegyületek formájában találhatók, ezek nagyobb koncentrációjú előfordulásai a primer 

energiaforrások. A természetben található anyagokat fizikai és kémiai műveletek sorozatából álló összetett 

gyártási folyamatokban dolgozzák fel, a nukleáris energiahordozókat a felhasználást elősegítő anyagokba 

ágyazzák, többnyire művi úton előállított vegyületek formájában (pl. oxid, karbid), végül a kezelhetőséget és 

védelmet biztosító szerkezetekbe foglalják. Anukleáris energiahordozókat tehát mindig gyártott, szekunder 

energiahordozók formájában hasznosítják. 

Jelenleg gyakorlati energetikai jelentősége a hasadóanyagoknak van. A természetben található anyagok közül 

egyedül az 235U-izotóp hajlamos láncreakcióra vezető hasadásra. Megfelelő neutronsűrűségű reaktorokban két 

további izotóp neutronbefogással hasadóanyaggá alakul át (tenyészanyagok), az 238U-ból 239Pu és a 232Th-ból 233U 

keletkezik. A primer energiahordozók az 235U-hasadóanyag, illetve az 238U- és 232Th-tenyészanyagok ércei. Az 

atomreaktorok jelenleg gyártott fűtőelemei elsődlegesen az 235U-izotóp hasznosítására alapulnak, ugyanakkor 

anyaguk nagy része 238U-izotópból áll. Az atomreaktorban lezajló 238U®239Pu-konverzió a tenyészanyag egy kis 

részét hasadóképessé teszi, a keletkezett plutónium bizonyos hányada szintén részt vesz a láncreakcióban és így 

a hőfejlesztésben is, legnagyobb része azonban a kiégett fűtőelemben visszamarad. Egyes kísérleti 

reaktortípusok fűtőelemei az 235U mellett tórium tenyészanyagot is tartalmaznak, a 232Th®233U-konverzió során 

keletkező urán egy része szintén részt vesz a láncreakcióban. Mindez azonban csak kevéssé befolyásolja azt a 

helyzetet, hogy a jelenleg tömegesen használt atomreaktorok alapvetően az 235U-izotópot hasznosítják, a 

tenyészanyagok energetikai kiaknázása csak másodlagosan és nagyon kis részarányban folyik. 

 

1.4.7.1. ábra 

A nukleáris energiaforrások racionális kiaknázása megkívánja, hogy a fűtőelemgyártás (1.4.7.1.ábra) növekvő 

arányban támaszkodjon a tenyészanyagokból nyert 239Pu-, továbbá 233U- (és esetleg 241Pu-) hasadóanyagokra is, 

mely izotópok a természetben elő sem fordulnak. A hasadóanyag-bázisnak ezt a bővülését egyrészt a 

reprocesszálás, másrészt a tenyésztés teszi lehetővé. A reprocesszálás célja a nukleáris reaktorokban 

hasznosított, kiégett fűtőelemekben visszamaradó jelentős mennyiségű hasadóképes anyag (235U és 239Pu) 

kinyerése, hogy azokból új fűtőelemeket lehessen előállítani. A kiégett fűtőelemek újra feldolgozásának 

meghonosítása körül ma még nagyon heves viták folynak, azonban az energetikai és környezetvédelmi 

követélmények egyaránt annak megvalósítását fogják kikényszeríteni. A szaporítóreaktorokban, sőt bizonyos 

fokig a magas hőmérsékletű reaktorokban is kialakítható tenyésztés ugyancsak bővíteni fogja a fűtőelem 
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gyártásba bevont izotópok körét (239Pu és 233U), amennyiben a tenyésztés külön tenyésztőköpenyekben folyik, 

azok feldolgozása a reprocesszáláshoz hasonló technológiával történik. 

A fúzióra számításba vehető könnyű izotópok közül a kutatómunka a deutérium és trícium használatára irányul. 

Az elképzelések szerint deutériumot a nehézvízből lehet kinyerni, a tríciumot neutronbesugárzással kiváltott 

magreakciókkal egyes lítiumizotópokból lehet tenyészteni. A fűtőanyagciklus részleteinek kialakítása még 

nagyarányú kutatást igényel, ami a fúziós kutatások kimenetelétől is függ. A spontán bomló radioizotópok nem 

képviselnek számottevő energetikai potenciált. Csupán alárendelt energetikai szerepet játszanak kis 

áramforrásokban, hőforrásokban vagy mérőeszközökben. A természetben pusztán néhány radioizotóp fordul elő. 

A gyakorlatban jóformán kizárólag mesterségesen előállított radioizotópokat alkalmaznak, ezeket 

neutronbesugárzással aktivizálják reaktorokban, egyes izotópokat részecskegyorsítókkal is előállítanak. A 

radioaktív preparátumok és különféle sugárforrások előállítása számos megmunkálási és anyagkezelési 

műveletet ölel fel. 

4.8. Geotermális energia 

Bolygónk tömege óriási mennyiségű hőt tárol. A hőmérsékletviszonyokról közvetlenül mért adatokkal csak 

mintegy 15km-es mélységig rendelkezünk, jelenleg ez a mélyfúrások technikai határa. A geofizikai mérések 

alapján következtetéseket lehet levonni a mélyebb rétegek viszonyairól is, de ezeket sok bizonytalanság terheli. 

A feltételezések szerint a mintegy 2900 km vastag földköpeny legkülső, 30−50km vastag kérge nagyrészt 

gránitból áll, ami alatt vékony bazalt- és vastag olivinréteg helyezkedik el (1.4.8.1.ábra). Ez fajsúly szerinti 

rendeződést is jelent, a könnyebb gránitban főleg szilícium és alumínium, a nehezebb bazaltban szilícium és 

magnézium, az olivinben vas-magnézium szilikátok a jellemző alkotók. A mintegy 7000 km átmérőjű mag 

belsejében a számítások szerint a nyomás meghaladja a 20kbart és a hőmérséklet a 3700K-t. Ezt a magot a 

külvilágtól a földköpeny zárja el, ami rossz hővezető lévén, termikusan is szigetel. A mag hőjének 

hasznosítására még a legmerészebb futurológusok sem gondolnak, reális lehetősége csak a kéreg legkülső 

rétegében levő hő kiaknázásának van, ami a teljes hőtartalomnak csak rendkívül kis hányada. 

 

1.4.8.1. ábra Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Geothermal_gradient 

A mérések szerint a felszíni rétegekben lefelé haladva 100m-enként átlag 3°C-kal nő a hőmérséklet. A mért 

értékek extrapolálásán alapuló feltételezések szerint a Föld belseje felé a hőmérséklet alakulását a H mélység 

függvényében az 1.4.8.2.ábra mutatja. Eszerint 100km mélyen a hőmérséklet már az 1100K értéket is 

meghaladja, ahol a kőzetek olvadása is megindul. E plasztikus vagy olvadt kőzetek törnek fel láva formájában a 

kéreghibákon keresztül a tűzhányókban, azokon a helyeken, ahol a kéreg elvékonyodott. Ez a magas 

hőmérsékletű tartomány még hosszú ideig a technikai megközelíthetőség határán kívül esik. A felső kéreg 

hőtartalmát egyrészt a belülről kifelé irányuló hővezetés, másrészt a kéregben levő radioaktív anyagok bomlása 

szolgáltatja. Újabb vélemények szerint a radioaktivitás energiája olyan jelentős, hogy hatására a kéreg 

http://en.wikipedia.org/wiki/Geothermal_gradient
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hőmérséklete nem csökken, hanem emelkedik. A kéreg hőtartalmának számítása egyelőre meglehetősen 

bizonytalan. A külső 10km-es héj diffúz hőtartalmára vonatkozó becslések a feltételezett hőmérséklet-

eloszlástól függően 1021− 1024J között szóródnak, ami összemérhető a fosszilistüzelőanyag-vagyonnal. Más 

számítások a kéreg hővezető képességéből és a geotermális gradiensből kiindulva a felszínen 0,05W/m2 

hőáramot mutatnak ki, ami a Föld teljes felszínére 32TW teljesítményt szolgáltat. Az európai potenciális 

lehetőségeket a 1.4.8.3.ábra mutatja. Ez a teljesítménysűrűség azonban energetikailag nem hasznosítható, hiszen 

1kW 2hektárnyi területen gyűlik csak össze. Gyakorlati alkalmazása csupán a hő kumulált és koncentrált 

felszínre kerülésénél jöhet szóba. 

 

1.4.8.2. ábra 

 

1.4.8.3. ábra Forrás: http://www.geni.org/globalenergy/library/renewable-energy-resources/world/europe/geo-

europe/index.shtml 

A kéregben levő geotermális hőhordozók több típusát szokás megkülönböztetni. Legmagasabb hőmérséklete 

(1200°C-ig) a feltörő forró lávának van, ami azonban technikailag nem hasznosítható. Zárórétegek alatt forró 

gőz gyűlhet össze, amit a magma melegít, mély üledékes szerkezetekben különlegesen nagy nyomás alakulhat 

ki (geonyomás). Hasonló elrendezésű aquiferekben nagynyomású, forró víz fordulhat elő, ami elgőzölög, ha 

megfúrják. Az aquiferekben található 100°C-nál kisebb hőmérsékletű meleg víz megfúrva artézi forrásként vagy 

http://www.geni.org/globalenergy/library/renewable-energy-resources/world/europe/geo-europe/index.shtml
http://www.geni.org/globalenergy/library/renewable-energy-resources/world/europe/geo-europe/index.shtml
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szivattyúzva kerülhet a felszínre. Végül hőhordozónak tekinthetők maguk a kéregben található kőzetek is. Forró 

víz és gőz csak egyes kivételes adottságú területeken fordul elő, de forró kőzeteket néhány kilométeres 

mélységben mindenütt fel lehet tételezni. 

Bármilyen nagy is a geotermális potenciál a számítások szerint, a geotermális energia csupán járulékos szerepet 

játszhat az energiaigények kielégítésében, amit két körülmény tesz nyilvánvalóvá. Egyrészt a diffúz rezervoárt 

csak véges számú helyen lehet és érdemes megcsapolni, ami a kőzetek jó hőszigetelése miatt csak az adott 

körzet alatti hő felszínre juttatását teszi lehetővé. Ezt példázza a kaliforniai geotermális erőművek forrásainak 

kimerülése. Ez a teljes felszínnek csupán nagyon kis hányadát jelenti, így a kiaknázható potenciál sok 

nagyságrenddel kisebb az elméleti lehetőségnél. Másrészt a reálisan megközelíthető mélységben a hő viszonylag 

alacsony hőmérsékleten áll rendelkezésre. Ha ezt nem termikus célra kívánják hasznosítani, csak nagyon rossz, 

10−15%-os hatékonysággal lehet átalakítani más energiafajtává, mert az adott hőfokhatárok között a Carnot-

körfolyamat hatásfoka alacsony. A geotermális energiahordozók értékét érzékelteti, hogy a tömegegység 

energiatartalma 100−180kJ, ami 2−3 nagyságrenddel kisebb a szénhidrogének fűtőértékénél. Ageotermális 

energia nagyobb arányú hasznosításához ezeken kívül számos technikai problémát is meg kell oldani, ami 

jelenleg több országban kutató-fejlesztő munka tárgya. A geotermális energia elsősorban ott versenyképes, ahol 

előfordulásának körülményei az átlagosnál jóval kedvezőbbek (pl. Izland). Ez főleg olyan fiatal vulkanikus 

övezetekben várható, ahol a magma behatolásának következtében egyes helyeken melegvíz-tárolók és 

gőzdómok alakultak ki, amelyekből a rétegnyomás hatására forró víz vagy gőz jut a felszínre. Az ilyen 

területeken az átlagosnál jóval nagyobb a hőfokesés, pl. Jáva szigetén 100°C/100 m. Bár nem ilyen szélsőséges 

mértékben, a viszonylag vékony, 2−30km-es kéregvastagság következtében hazánk területének 70%-án is 

kivételesek a viszonyok, a geotermális gradiens kereken kétszerese az átlagosnak, és ennek következtében 

gyakoriak a hévforrások. 

Természetes úton többnyire 60−120°C-os víz kerül a felszínre, 1500−2500m-nél nem mélyebb rétegekből. Néha 

a rezervoár csak a forrás szakaszos működését biztosítja (gejzír), esetleg szivattyúzás is szükséges. Vannak 

2−35bar nyomású forró víz-gőz keveréket szolgáltató források, tapasztalt legnagyobb hőmérsékletük 306°C, és 

kivételesen találhatók 180−245°C-os túlhevített gőzelőfordulások is. A kilépő víz rendszerint különféle egyéb 

anyagokat is tartalmaz, homok formájában magával ragadott szilárd ásványi részecskéket, oldott ásványi sókat, 

nem kondenzálódó szennyező gázokat, például szén-dioxidot, ammóniát, metánt, nitrogént, hidrogént, 

kénhidrogént stb. E komponensek a hasznosításnál gyakran okoznak problémát, a szilárd hordalék eróziót vagy 

eltömődést okozhat, az agresszív anyagok, például a kénsavvá oxidálódó kénhidrogén korróziót idézhet elő, a 

metán és más szénhidrogéngőzök levegővel keveredve robbanókeveréket alkothatnak. Ezért az energetikai 

hasznosításhoz rendszerint szükség van szűrésre, gázleválasztásra, szeparálásra, egyéb tisztító eljárásokra, vagy 

hőcserélőn keresztül tiszta munkaközeget melegítenek fel (bináris rendszer). Ha a vízben nagy mennyiségű, 

hasznosítható ásványi anyag van, szóba jöhet azok egyidejű kinyerése is (Új-Zélandon ként, Chilében 

ásványokat vonnak ki). Azt is meg kell akadályozni, hogy az egészségre ártalmas vagy a környezetet szennyező 

alkotók a levegőbe vagy a felszíni vizekbe kerüljenek. 

A forrásokban konvektív úton felszínre kerülő geotermális energia mennyisége nem nagy, és csak elvétve jelent 

érdemleges hozzájárulást az energiamérleghez. Mélyfúrások segítségével már a mai technikával is sokkal 

nagyobb arányban lehetne kiaknázni, azonban a beruházási kedvet gátolják a rezervoárbecsléssel kapcsolatos 

bizonytalanságok. Elsősorban ott tapasztalható érdemleges előrehaladás, ahol az információk más irányú 

ásványvagyon-kutatás melléktermékeként rendelkezésre állnak (pl. a szénhidrogén-kutatás mélyfúrásaiból). 

Egyébként kevés az adat annak megítélésére, hogy egy-egy erőforrásra mennyi ideig lehet biztosan számítani, 

annak hozama, a víz hőmérséklete és nyomása hogyan fog a jövőben alakulni. Egyes forrásoknál ezek a 

jellemzők nagyon hosszú ideig állandónak bizonyultak, másoknál viszont előre nem várt csökkenés következett 

be. Különösen fontos e kérdések megválaszolása a nagyarányú hasznosítás előtt, mert a forszírozott kiaknázás 

fokozza a kimerülés veszélyét (a legtöbb geotermális erőműnél a gőznyomás fokozatosan csökken). 

A természetes hőforrások gazdaságos kiaknázásának köre – amelynek lehetőségeit az 1.4.8.4.ábra mutatja – nem 

túl széles, a 40°C-nál nem melegebb vizek elsősorban balneológiai (fürdők) célokra hasznosíthatók, a 40−70°C-

ú források pedig mezőgazdasági célokra. A 70−120°C hőmérsékletű források térfűtésre, használatimelegvíz-

szolgáltatásra alkalmazhatók; kisebb települések távhőszolgáltatására gazdaságos rendszereket lehet vele 

kialakítani, ha oldott ásványtartalma nem túl nagy. Nagy vízhozamú, 130−150°C-nál melegebb források elvileg 

villamosenergia-termelésre is felhasználhatók, a gyakorlatban azonban ez még ritkán gazdaságos. A 

villamosenergia-termelésre a száraz, kismértékben túlhevített gőzt termelő források a legalkalmasabbak, a 

gőzzel közvetlenül lehet a turbinákat hajtani. Ilyen források azonban csak kivételesen, néhány helyen fordulnak 

elő, a kiaknázott lehetőségek 3−10bar nyomáson 136−245°C hőmérsékletű gőzt szolgáltatnak. A megvalósított 

geotermális erőművek 70%-át száraz gőz táplálja. A természetben azonban többnyire nedves gőzforrások 

találhatók, ezek kiaknázása bonyolultabb és drágább, mert a hasznosításhoz a vizet le kell választani, esetleg a 
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nyomás változtatásával annak egy részét még el is kell gőzölögtetni. A mai korszerű megoldások általában az 

Organikus Rankine körfolyamatok (ORC – Organic Rankine Cycle), amelyeknek felépítését és működését az 

1.4.8.5.ábra mutatja. 

Bár bizonyos mértékig minden elsődleges energiahordozó és -forrás megújul, a gazdálkodás szempontjából csak 

azokat lehet ide sorolni, amelyeknél a felhasználás mértéke nem haladja meg a megújulásét. Ennek a 

követelménynek azok a természeti erők felelnek meg, amelyeket legfeljebb csak a keletkezés ütemében lehet 

kiaknázni, ilyen ütemben viszont állandóan újratermelődnek. Az effajta energiaforrásokra rendszerint az is 

jellemző, hogy nem tárolódnak, azaz ha nem aknázzák ki őket, potenciális lehetőségük hasznosítatlanul elvész: a 

beeső napsugárzás kisugárzódik a világűrbe, a folyók belefolynak a tengerekbe, a hullámzás lecsillapodik stb. 

Megújuló energiaforrásaink túlnyomó többsége közvetlenül vagy közvetve a napsugárzással van 

összefüggésben. Megújuló energiaforrás az árapály is, amelynek alakításában azonban a Hold játszik döntő 

szerepet. 

 

1.4.8.4. ábra Forrás: http://geotermia.lapunk.hu/tarhely/geotermia/dokumentumok/lindal_angol_ok.jpg 

http://geotermia.lapunk.hu/tarhely/geotermia/dokumentumok/lindal_angol_ok.jpg
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1.4.8.5. ábra 

4.9. Megújuló energiaforrások II.: Napenergia 

Igaz ugyan, hogy az árapály-energia és a nukleáris energiahordozók kivételével minden energiahordozó 

energiája a Napból származtatható, de a fosszilis tüzelőanyagok évmilliárdok alatt felhalmozott energiáját mi 

néhány évszázad alatt eltüzeljük. A most szóban forgó energia azonban minden nap megújul. A Föld bármely 

féltekéje által nappal felhalmozott energiát éjszaka kisugározza a világűrbe. A napenergia kiemelt szerepet tölt 

be a földi életben. A napsugárzás eredményeképpen – a légkör közreműködésével – melegedhet fel a földfelszín 

és a levegő átlagosan 18 °C-ra, miközben a Föld a −270°C-os világűrben kering. Ez a magasnak mondható 

átlaghőmérséklet nélkülözhetetlen a magasabb rendű élet kialakulásához és fennmaradásához a Földön. 

A legnagyobb jelentőségű megújuló energiaforrás a napsugárzás. A naptól földtávolságnyira a sugárzás 

felületegységre jutó teljesítménye (napállandó) átlagosan 1,35kW/ m2. A légkör határán és légkörben ennek az 

energiaáramnak egy része visszaverődik, ill. elnyelődik (1.4.9.3. ábra). A Föld felszínére jutó sugárzás nagyrészt 

látható fény, intenzitásának maximuma a zöld színnél van (ezzel magyarázható a klorofil zöld színe, lásd 

1.4.9.1.ábra). 

A Nap külső felületének hőmérséklete megközelítőleg ~6000K. A magas hőmérséklet következtében a Nap a 

hideg világűr felé elektromágneses sugárzást bocsát ki, melynek sugárzó teljesítménye hozzávetőlegesen 

4×1023kW, amiből a földfelszín részesedése eléri a 173×1012kW-ot. Ez a sugárzás formájában érkező 

teljesítmény több ezerszeresen meghaladja az emberiség jelenlegi energiaigényét. 

 

1.4.9.1. ábra Forrás: http://www.astro.u-szeged.hu/ 

http://www.astro.u-szeged.hu/


 Az energetika alapjai  

 61  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A földi légkör külső határára érkező napsugárzásnak csak egy része éri el a földfelszínt. (Azatmoszféravastagság 

gyengítő hatását figyelembe veszik a számításoknál, és így jelzik: 1,5AM, ez pl. a másfélszeres atmoszféra 

vastagságnak megfelelő gyengítést jelöl, ami a nem merőleges besugárzás következménye.) A Föld sugárzási 

mérlege átlagértékben állandóan kiegyenlített. A Föld egyes pontjain azonban a napsugárzás értéke időben 

változó. Magyarország földrajzi szélességén a napsugárzás az év folyamán erősen ingadozik. Ennek oka 

egyrészt a Nap−Föld rendszer geometriai viszonyainak ciklikus változása és az időjárástól függő felhősödés. A 

Föld ellipszis alakú keringési pályája miatt a Föld−Nap távolság változó, értéke napközelben (január 3-án) 147 

millió kilométer, naptávolban (július 4-én) 152 millió kilométer. A két égitest közötti távolság változásával 

együtt kismértékben a napsugárzás értéke is változik. Ennek ellenére a légkör külső határára érkező 

napsugárzást állandónak tekintjük, és egy átlagos értékkel, az úgynevezett napállandóval jellemezzük. 

Derült időjárás, felhőtlen égbolt esetén a napsugárzást csak a légkör gyengíti, ami a napsugárzás teljes 

hullámhossztartományában közel egyenletes és kiszámítható gyengülést okoz. Ennél jelentősebb az időjárási 

jelenségek (felhőzet, köd, stb.) gyengítő hatása. Egy adott földrajzi helyen a felhőzet gyakoriságát, a derült és 

borult napok számát, valamint a földfelszínen mérhető napsugárzást sok éves méréseken alapuló meteorológiai 

adatsorok segítségével becsülhetjük meg. 

 

1.4.9.2. ábra Forrás: Wikipédia 

Magyarország földrajzi helyzete: az északi mérsékelt öv, az északi szélesség 45,8° és 48,6° között. Anapsütéses 

órák száma közel évi 2100 óra, a vízszintes felületre érkező napsugárzás hőmennyisége nagyjából 1300 

kWh/m2év. A napsugárzás csúcsértéke nyáron, a déli órákban, derült, tiszta égbolt esetén eléri, nagyritkán 

meghaladja az 1000 W/m2 értéket. Hazánkban a szórt sugárzás részaránya jelentős, meghaladja az 50%-ot, ezért 

az ún. koncentrátoros hasznosítás lehetőségei nem kedvezőek (1.4.9.2.ábra). 

A Földet érő napsugárzás hatalmasa energiája sok emberben olyan gondolatokat ébreszt, hogy ebben keresse az 

energiaellátás végleges megoldását. Sajnos e feltételezések nem reálisak. AFöldet érő napsugárzás egy évi 

energiájának 1‰-énél többet nemigen lehet energetikai célokra elvonni, ha nem akarunk ökológiai zavarokat 

előidézni a bioszférában. A továbbiakban a napenergia nem lehet az egyetlen kizárólagos elsődleges 

energiaforrás, csupán az egyidejűleg hasznosított energiahordozók és -források egyike. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Napenergia
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1.4.9.3. ábra 

Ha nem remélhetjük is, hogy a napenergiával meg lehet oldani az összes távlati energiaproblémát, érdemes 

törekedni e megújuló, tiszta, a környezetet nem szennyező forrás minél nagyobb arányú kiaknázására, ahogy a 

jelenlegi örvendetes tendenciák mutatják. 

Jelenleg a napenergiát legszélesebb körűen a mezőgazdaság hasznosítja, hiszen a növénytermesztés alapvetően a 

fotoszintézisen alapul. A fotoszintézis során a növények a klorofill katalitikus hatására szén-dioxidból, vízből és 

ásványokból oxigén felszabadítása közben szénhidrátokat állítanak elő. Az endoterm reakciók energiáját a 

napsugárzás fedezi, annak átlagosan 55%-a oxidációs folyamatokban újból szabaddá válik (légzés), 45%-a 

pedig mint kötési energia a keletkező szerves anyagokban marad. A lehetséges sokféle folyamat közül a 

legegyszerűbb a glukóz képződése a 

 

reakció szerint, a reakcióhő fedezéséhez a fénynek 15,7MJ energiát kell biztosítani 1kg glukóz előállításához. A 

fotoszintézis jó hatásfokú, energiaintenzív folyamat, amit az is érzékeltet, hogy kémiai úton a víz felbontásához 

sokkal magasabb hőmérséklet, 3000°C szükséges. Ez a növények növekedésére hasznosított energia 1kg szilárd 

szerves anyagban átlagosan 16MJ, természetesen a növények fajtájától és a környezeti adottságoktól függően az 

átlag körül nagy a szórás. A növények súlya a növekedés időszakában 1m2 területen naponta átlagosan néhány 

grammal gyarapszik. A talajszintre érkező napsugárzásból a növényvilág a növekedésre a szárazföldön 

0,2−0,3%-ot, a tengerben 0,04−0,07%-ot hasznosít. A fotoszintézis a Földön évente 2×1011t karbont köt meg, 

ami 3×1021J/évnek felel meg. (Ez a világ energiafelhasználásának tízszerese és az élelmiszer-felhasználás 

kétszázszorosa.) A fotoszintézis energetikai hatásfokának elméleti maximumát 13%-ra becsülik, a tényleges 

értékek jóval kisebbek (1.4.9.4.ábra). 

A természetben előforduló minden szerves vegyület végső fokon a fotoszintézisből származik, a növényvilágnál 

ez a kapcsolat közvetlen, az állatvilágnál közvetett, a táplálékláncon keresztül érvényesül. Az élőlények 

elpusztulása után e szerves anyagok tovább oxidálódnak és bomlanak, kötési energiájuk nagy része a 

bomlástermékekben visszakerül a légkörbe vagy kisugárzódik infravörös hullámok formájában, és csak nagyon 

kis része marad vissza a talaj részévé váló anyagban (humusz, szapropél). A visszamaradó anyag ismét 

bekerülhet a táplálékláncba, de ezekből képződnek az ásványi tüzelőanyag-készletek is. 

Vannak, akik javasolják a fotoszintézis kifejezetten energetikai célú hasznosítását. Az egyik irányzat gyorsan 

növő növényi tüzelőanyagok termelését ajánlja melegebb klímaövezetekben kialakított energiaültetvényeken. E 

célra felvetik különféle fák (szikomor-, eukaliptusz, nyár-, édes gumi-, éger-, kőrisfa), egyéb szárazföldi 
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növények (szudáni fű, napier fű, cirok, cukornád, cukorrépa, napraforgó, kenaf) és vízi növények (tengeri hínár, 

vízijácint) termesztését. Abiokonverzió átlagos teljesítménysűrűsége 0,5W/m2-re becsülhető. 100MW 

hőteljesítmény kielégítéséhez például 130km22 cukornádültetvény vágy 740 km2 szikomorfa-erdő szükséges. 

Trópusi erdőkben a begyűjtés és a szállítás okoz gondot, mérsékelt égövön pedig a növényápolás. Valószínűtlen, 

hogy e munkaigényes eljárás több társadalmi hasznot hajt, mint a kultúrnövények termesztése, arról nem 

beszélve, hogy a világ élelmezési nehézségei miatt fontosabb a termőföldet és a munkaerőt élelmiszerek 

termelésére használni. Több fantázia van a javaslatok másik irányzatában, ami vegyipari feldolgozásra kíván a 

fotoszintézissel szénhidrátokat előállítani. Többnyire vizes kultúrákban (energiafarm, biomassza) gyorsan 

fejlődő moszatok, algák tenyésztését kutatják, a tenyésztés hatásfokát az enzimvegyészet módszereivel 

nagymértékben fokozni lehet. Az így előállított szénhidrátokból részben a szokásos kémiai technológiai 

eljárásokkal, részben a mikroorganizmusok segítségével kialakított fermentáció során különböző 

nyersanyagokat akarnak gyártani, többek között tüzelőanyagokat is (metán, metanol, hidrogén, olaj stb.). 

 

1.4.9.4. ábra 

A sugárzást a legkönnyebb hő formájában hasznosítani. Az energiaátalakítás egy abszorbensben történik; ez a 

legegyszerűbb esetben sötét színű (fém)felület, ami a sugarakat elnyeli és felmelegszik. Fekete felületek 

abszorpciója 90−97%-os. Az abszorbens hőmérséklete addig emelkedik, amíg a sugárzás, konvekció és 

hővezetés révén leadott teljesítménye el nem éri az abszorbeált sugárzás teljesítményét. A konstruktőrök fő 

feladata e veszteségek csökkentése. Akonvekció fedéssel (üveg, műanyag), a kisugárzás az infravörös 

hullámokat visszaverő réteggel csökkenthető. Az utóbbinak legegyszerűbb módja egy vagy több, a fényt 

áteresztő, de az infravörös sugarakat visszaverő üveg vagy műanyag réteg az abszorbens előtt. Ezt a hatást mind 

ezeken a rétegeken, mind az abszorbensen szelektív bevonatokkal fokozni lehet, így a kisugárzást 5−10%-ra is 

le lehet szorítani. 

A napenergia hasznosításának útjában két alapvető nehézség áll. Az egyik a napsugárzás szakaszos és 

változékony jellegéből fakad. Kevés olyan felhasználó van, amelyik az energiaigényeivel ehhez alkalmazkodni 

tud, ezért többnyire szükség van energiatárolásra. A tárolás megnöveli az amúgy is számottevő beruházási 

költséget és növeli az energiaveszteséget. Ez óhatatlanul olyan területekre korlátozza a hasznosítást, ahol az 

igényeket más energiahordozóval nem lehet olcsón kielégíteni, vagy az ellátásnak technikai akadályai vannak. A 

tetemes beruházási költségek miatt a napenergia elsősorban ott lehet versenyképes, ahol a sugárzás intenzitása 

és a napos órák száma nagy (trópusi és mediterrán területek, magas hegyek, a légkörön kívüli térségek). A 

másik nehézséget a sugárzás kis energiasűrűsége okozza. A felhasználás jellegétől és az átalakítás hatásfokától 

függően 1kW teljesítményhez 10−50m2-ről kell összegyűjteni a napfényt, ami 1GW-nál már 10−50km2-t jelent. 

Ebből viszont az következik, hogy nagy teljesítményű berendezéseket csak más célra használhatatlan 

területekre, például sivatagokba lehet telepíteni. Az ilyen klímaövezetben az is hátrányos, hogy az év jelentős 

hányadában az égbolt fedett, csupán szórt sugárzás érkezik a talajszintre, amit nem lehet optikailag koncentrálni, 

azonban léteznek nem optikai koncentrálási módszerek is. 



 Az energetika alapjai  

 64  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

1.4.9.5. ábra Forrás: http://napkollektorok.hupont.hu/21/napkollektor 

A hőfejlesztés a legelőrehaladottabb és legígéretesebb irányzat a napsugárzás hasznosítására. Ennek 

legegyszerűbb módszerét, a melegházhatást a mezőgazdaságban széleskörűen alkalmazzák. A növényházak 

üveglapjai és a fóliasátrak műanyag borítása a napsugarakat átengedi, a felmelegedett talaj és növényzet 

infravörös kisugárzását viszont jórészt visszaveri, így a hő nagy része a zárt térben marad. Lényegében ennek 

továbbfejlesztett változata a síkkollektor (1.4.9.5.ábra); lényege egy olyan abszorbeáló felület, ami a l<3mm 

hullámhossztartományba eső napsugárzást elnyeli és hővé alakítja át, viszont kevéssé hajlamos a hő 

kisugárzására a l>3mm hullámhosszú infravörös tartományban. Ilyen felületeket megfelelő összetételű fémes 

anyagokból, illetve sötét festék- vagy oxidbevonatokkal lehet előállítani. Az abszorbeáló felülettől a hőt egy 

áramló munkaközeg – többnyire levegő vagy csövekben keringő víz – szállítja el. A víz keringtetéséhez a 

járatokat legegyszerűbb magában az abszorbeáló felületben kialakítani. E hőcserélőt a környezettől alul szilárd 

hőszigetelés, felül levegőréteg választja el, a kollektort pedig olyan üveg- vagy műanyag réteg fedi le, amelyik a 

napsugárzást átereszti, de az infravörös sugarakat visszaveri vagy szétszórja. A fedőréteg optikai tulajdonságai 

bevonatokkal szintén befolyásolhatók, a hőháztartás javítására gyakran kettős (néha hármas) üveglapot 

alkalmaznak. Asíkkollektorok hatásfoka erősen függ a sugárzás teljesítményétől. Az egyszerű síkkollektorok 

maximális hatásfoka 40−50%, de a légkör páratartalmának növekedésével gyorsan zérusra csökken. Javítja a 

hatásfokot egy második üveglap; szelektív bevonatokkal borús, sőt csapadékos időben is használható 

rendszereket lehet kialakítani, ezek hatásfoka derült időben 60−70%-ot is elérhet. Újabban épületelemekből 

(ablak, tető, falrészlet) készített kollektorok kidolgozásával is foglalkoznak (1.4.9.6.ábra). A ma hozzáférhető 

legnagyobb hatásfokú megoldás a vákuumcsöves napkollektor (1.4.9.7.ábra). 

 

1.4.9.6. ábra Forrás: Sørensen, Bent: Renewable Energy. Its physics, engineering, use, environmental impacts, 

economy and planning aspects, Elsevier, 2004 

http://napkollektorok.hupont.hu/21/napkollektor
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1.4.9.7. ábra Forrás: http://www.lenz.hu/termekeink.php 

Villamosenergia-fejlesztés céljára a magas hőmérsékletű kollektorok két rendszerét alkalmazzák. Az egyik 

parabolatükrök vagy Fresnel-lencsék sorozatából áll, amiknek a gyújtópontjában vagy a gyújtóvonalában 

helyezkednek el az abszorbensek (solar-farm), ezekből gyűjtik össze a felmelegített munkaközeget. E 12−15%-

os hatásfokú berendezés viszonylag egyszerű, de csak kisebb, mintegy 50MW-ig terjedő tartományban 

gazdaságos. Nagyobb teljesítményre többet ígér a 18−20%-os hatásfokú toronymegoldás, ahol a tükrök egy 

torony tetején elhelyezett gömb alakú abszorbensre koncentrálják a sugarakat. 

4.10. A fotovoltatikus energiatermelés alapja - a napelem 

A fotovillamos (PV) napelemek leggyakrabban a napsugárzás spektrumának a látható fény tartományába eső 

részét hasznosítják. A PV-elem tulajdonképpen egy dióda, egy n típusú felső és egy p típusú alsó félvezetőből, 

továbbá a felső és az alsó részhez csatlakozó fémvezetőből áll, amiket külső egyenáramú kör kapcsol össze. A 

beeső fénysugárzás fotonjai a felső félvezető elektronjait gerjesztik, és ha azok ennek hatására nagyobb 

energiára tesznek szert, mint a tiltott sáv szélessége, akkor a felső félvezető elektronjai kimozdulnak a 

kötésükből, kialakítva az n típusú félvezetőben az elektronfelesleget. Ugyanakkor az alsó, p típusú félvezetőben 

elektronhiány lép fel, a potenciálkülönbség hatására az elektronáram megindul, és egyenáram nyerhető, amit 

megfelelő váltakozó árammá alakíthatunk inverterrel. 

 

1.4.10.1. ábra 

Napelemeknek jellegzetes feszültség-áram karakterisztikája van. Az U−I jelleggörbe alkalmas a napelem 

általános, gyors megítélésére. A görbe a feszültségtengelyt az üresjárati feszültségnél metszi, míg az 

áramtengelyt a rövidzárra jellemző áram értéknél. Ha a terhelést az előbb definiált szélsőértékek között 

változtatjuk, akkor a képen látható jelleggörbét kapjuk eredményül. (Ténylegesen a felső szakasz nem 

vízszintes!) 

A görbe menetéből következik, hogy egy széles tartományban a leadott egyenáram csak kis mértékben csökken 

a napelemen mutatkozó feszültség növelésével. Ha a feszültség tovább növekszik – egy könyökpont elérésekor 

– a görbe letörik, az áram gyors változásnak indul, gyakorlatilag nullára csökken. A letöréshez tartozó 

http://www.lenz.hu/termekeink.php
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feszültség- és áramértékek kimérése, meghatározása fontos a PV-elem optimális üzemeltetési viszonyainak 

meghatározásában, hiszen a napelemből kinyerhető legnagyobb teljesítmény egyenlő lesz a görbe alá 

berajzolható legnagyobb téglalap területével. Ennek a téglalapnak pedig egyik csúcsát éppen a letöréshez tartozó 

résszel érinti a jelleggörbe. A helyzetet bonyolítja, hogy az eddigiekben tárgyalt jelleggörbe meghatározásakor 

egy adott, állandó napsugárzás-intenzitást és egy adott, állandó környezeti hőmérsékletet feltételeznek. 

Paraméterként felvéve az előbb említett két mennyiséget nem egy görbét, hanem görbesereget kapunk 

eredményül. Ez azt jelenti, hogy a környezeti hőmérséklet és/vagy a napsugárzás-intenzitás változásával a 

napelem optimális munkapontja (1.4.10.2.ábra) eltolódik, amit a korszerű elektronikai rendszerek automatikusan 

kezelnek. 

 

1.4.10.2. ábra 

A környezeti hőmérséklet növekedésével a napelemből kinyerhető teljesítmény csökken, főleg az üresjárati 

feszültség csökkenése miatt. A feszültség hőmérsékletérzékenységének magyarázata az, hogy az egyszerű, 

helyettesítő villamos modell szerinti dióda záró irányú árama rohamosan növekszik a hőmérséklettel. 

Általánosságban elmondható, hogy az amorf celláknál körülbelül 0,2% teljesítménycsökkenés lép fel minden 

foknyi hőmérsékletnövekedéssel, ugyanez a polikristályos és egykristályos cellák esetén 0,4%. Az elektromos 

teljesítőképesség tehát jó közelítéssel lineárisan függ a napelemek hőmérsékletétől. 

A PV-elem − sötét színének köszönhetően − a napenergia nagy hányadát elnyeli, így hőmérséklete jóval 

magasabb lehet, mint a környezet hőmérséklete. Ha van villamosteljesítmény-felvétel a napelemről, akkor 

némileg alacsonyabb a hőmérséklete, mint ha ugyanilyen körülmények között nincs áramkiadás. Ennek az a 

magyarázata, hogy villamos teljesítmény leadáskor a napenergiának egy része elektromos árammá 

transzformálódik a cellákban, és nem a napelem felmelegítésére fordítódik. Anapelem hőmérséklete 

gyakorlatilag lineárisan függ a sugárzás intenzitástól. 

A napelemek típusai 

A kristályos napelemek a legrégebben használt, legkiforrottabb és a legelterjedtebb technológiának számítanak; 

a kristályos technológia esetén nagy tisztaságú szilíciumcellákból épülnek fel. A cellák gyártási technológiája 

alapján megkülönböztetünk monokristályos és polikristályos cellákat. 

A különbség a két technológia között a szilíciumtömbök előállításában van, azokban, amiből a Si-lapokat 

(wafer) vágják: 

• Monokristályos cellákhoz a szilíciumtömböt úgy kristályosítják, hogy az egyetlen szabályos kristály legyen, 

amit folyamatos „kihúzással” valósítanak meg az olvadékból elektromos tér jelenlétében, az ilyen tömb 

henger alakú, ebből lesznek azután a levágott sarkúnak tűnő nyolcszögletű elemek. 

• Polikristályos cellákhoz a szilíciumot négyzet keresztmetszetű tömbökbe öntéssel állítják elő, miközben a 

szilícium több kristályban dermed meg. 

A monokristályos celláknál az éleiket levágva, a körlapból legtöbbször nyolcszög alakú cellákat alakítanak ki, 

így ránézésre is meg lehet különböztetni a poli- és monokristályos cellákat és az abból készült napelemeket 

(1.4.10.3.ábra). 



 Az energetika alapjai  

 67  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A gyártási eljáráson kívül a gyakorlati szakemberek szerint az alkalmazhatóságban kismértékű különbség van a 

mono- és polikristályos napelemek között. Melegebb környezetben monokristályos modulok kicsit jobban 

teljesítenek, míg északon a polikristályos teljesít jobban; illetve általában, nagyobb a hatásfoka a monokristályos 

celláknak. Közép-Európában a PV-panelek szállítóinak ajánlásai szerint gyakorlatilag azonos mennyiségű 

áramot lehet megtermelni velük ugyanakkora összteljesítmény esetén, többnyire nem lehet kimutatni 

szignifikáns éves különbséget. Így jellemzően a gyártó, az ár, a beszerezhetőség és a tetőn való elhelyezhetőség 

alapján szokás választani köztük. 

 

1.4.10.3. ábra 

A kristályos technológia mellett ún. vékonyréteg-technológiával is állítanak elő napelemeket. Ahordozók 

tekintetében nagyon széles lehetőségek vannak az üvegtől a hajlékony hordozókig. Azelőállítás olcsóbb, 

azonban a hatásfok jóval alacsonyabb, és a teljesítménydegradáció is fellép néhány hónap alatt, de azután már 

stabilizálódik a szolgáltatott energia. 

A vékonyrétegű (vagy vékonyfilmes) technológiánál tehát nem kristályos szilíciumtömbökből vágnak cellákat, 

hanem a félvezető réteget kémiai vagy fizikai módszerekkel deponálják közvetlenül az üvegre, vagy akár egy 

más hordozófelületre viszik fel úgy, hogy a néhány mikron vastagságú, egyenletes félvezető réteg kialakuljon. A 

félvezető filmréteget és az alapanyagot a gyártási technológia határozza meg, jelenleg az elterjedt és már 

tömeggyártásban lévő vékonyrétegű technológiák a következők: 

• aSi−µSi, azaz amorf szilícium (aSi) és mikromorf (µSi) szilícium: ez a ma használt technológiák közül az 

egyik nagyon elterjedt, jelentős számú cég vágott bele az utóbbi években ilyen technológiájú gyártásba. A 

félvezető réteg itt is szilícium, amit szilángázból (SiH4) állítanak elő: kémiai reakció során a hidrogént 
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leválasztják a szilíciumról, ami lerakódik az üvegre vagy más felületre, pl. műanyagra vagy fémre is akár. 

Viszonylag kis hatásfokú napelemet nyernek: aSi 5−6%-os, µSi 7−9%-os. 

• CdTe, azaz kadmium-tellurid: ez a másik fő vékonyrétegű technológia, de itt egy gyártó (First Solar) kezében 

koncentrálódik a termelés döntő része. A First Solar speciális, VTD gyártási technológiát (magas hőfokú 

porlasztást) használ a gyártásban. Óriási szériában tudják előállítani 7−10% hatásfokú napelemeiket. A 

kadmium nagy toxicitása és tűzveszélyes volta, valamint a tellur nehézkes hozzáférhetősége kihívást jelent 

ennél a típusnál. 

• CIGS, CIS, azaz réz-indium-gallium-diszelenid és réz-indium-diszelenid: a vékonyrétegű technológiák újabb 

változata. Tömeggyártása csak 2010-ben indult be, addig csak pilot-sorokon folyt a gyártás és fejlesztés, 

általában 5−20MW éves kapacitással. Nagyon sok cég fejleszt ilyen gyártási módokat, mivel 9−12%-os 

hatásfokot is el lehet érni az ilyen napelemekkel. Azonban egyelőre nem sikerült igazán olcsó gyártási módot 

találni, és az alapanyagok közül is némelyik szűkösen hozzáférhető és drága, de a számos fejlesztés miatt 

ígéretes és lassan már elérhető technológiának tartják. 

Vékonyrétegű napelemek a világ napelemes piacának 20%-át jelentik, és viszonylag új technológiának 

számítanak, de azért már kipróbált és elfogadott megoldásnak tekinthetők. Mivel kisebb a hatásfokuk, így pl. 

családi ház tetejére nagyon ritkán kerülnek, mert nagyobb a területi igényük a kristályos napelemekhez képest. 

Inkább erőműtelepi (földre telepített) alkalmazásuk jöhet szóba. A vékonyrétegű napelemeknek jobb a 

hőmérsékleti együtthatója, így főként a sivatagos, nagyon meleg környezetben (tehát nem Közép-Európában) 

van előnye, mert a nagy melegre kevésbé érzékenyek, mint a kristályos napelemek. A kutatási irányokat és 

eredményeket szemlélteti a 1.4.10.4.ábra a US National Center for PV közleménye alapján, ami szerint a 

laboratóriumi eredmények a jóval a kereskedelmi típusok előtt járnak. 

 

1.4.10.4. ábra Forrás: NREL, Raffaelle: Current trends in photovoltaic, Summit on Energy Efficiency, 1. April 

2011, Santa Barbara 

A kereskedelmi napelemrendszerek: modul – panel – telep 

Az elemi napelemeket ún. modulokon alakítják ki, ennek mérete a gyártástechnológia függvénye. Típusaik az 

előbbiekben szerepeltek. A modulokat azután táblásítják, így alakítják ki a paneleket. Apanelek már megfelelő 

védelmet biztosítanak a napelemeknek, fedőréteg, hátlap és megfelelő keret biztosítja a szerelhetőséget. A 

panelek kialakítása olyan, hogy közvetlenül a háztetőhöz rögzített állványzatra vagy erőműtelep esetében a 

földön rögzített állványzatra lehet szerelni azokat. A panelek legtöbbje a területét érő szélhatásból származó 

erőhatásoknak is ellenáll. Az ilyen panelek forgató rendszerekre is közvetlenül felszerelhetők. 

4.11. Megújuló energiaforrások III.: Vízenergia 
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A legnagyobb mértékben hasznosított megújuló energiaforrás a vízenergia. A légköri vízkörfolyamat 

(hidrológiai ciklus 1.4.11.1.ábra) fenntartása a Földre beeső napenergia 23%-át köti le, ennek legnagyobb részét 

(20,7%) a víz elpárologtatása teszi ki, a többi az elpárologtatott víz szállítását, a csapadék és a felszíni 

vízfolyások fenntartását szolgálja. Mintegy 2−3MJ munka szükséges ahhoz, hogy 1kg víz a szabad 

vízfelszínekről elpárologjon, és a vízgőz a felhőképződés szintjéig felemelkedjen. Ennek az energiának a 

legnagyobb része azonban a mi számunkra elvész, a gőz kondenzálódásakor felszabaduló hő a felhőket melegíti, 

a csapadék (eső, hó, jég) mozgása közben fellépő súrlódási és ütközési veszteséget sem tudjuk felhasználni, és 

ugyancsak veszendőbe megy a felhő és a földfelszín közötti potenciális energia. A lehullott csapadék egy része a 

felszíni vízfolyásokban gyűlik össze, a gravitáció hatására a tengerig vezető útjuk során jelentős ellenállást kell 

a vízrészecskéknek leküzdeniük. Az egész körfolyamatból tulajdonképpen csak azt a kis hányadot lehet 

hasznosítani, amivel csökkenteni tudjuk a tengervízig vezető út során felemésztett energiát. Az áramló víz 

energiáját alapvetően a vízfolyás szintkülönbsége szabja meg, e mellett a mozgási energia elhanyagolható. Az 

áramlási sebesség ugyanis a leggyorsabb szakaszon sem haladja meg az 5−6m/s-ot, ami a Bernoulli-egyenlet 

szerint csupán 1−2m-es geodetikus szintkülönbségnek felel meg, ez pedig jelentéktelen a potenciális energia 

mellett. A veszteség csökkentésének két útja van, az egyik a sebességnek, a másik a súrlódási ellenállásnak a 

csökkentésé. A vízfolyás duzzasztás hatására lelassul; mivel az áramlási veszteség a sebesség négyzetével 

arányos, a duzzasztás következtében a súrlódás leküzdéséhez szükséges energia csökken. A potenciális energia 

eképpen felszabaduló része jelöli ki az energetikai célra hasznosítható esésmagasságot. Ugyancsak a súrlódás 

csökkenését eredményezi, ha a vizet a természetes medertől eltérő, kisebb áramlási veszteséget okozó pályán 

vezetik el. Ez lehet a felszínen vezetett üzemvíz-csatorna, a föld belsejében kialakított vízzáró alagút vagy külön 

nyomócső. E pálya rendszerint rövidebb, mint a természetes meder, és fala lényegesen simább, a kisebb 

súrlódási veszteség ugyancsak a potenciális energia egy részét teszi hasznosíthatóvá. 

 

1.4.11.1. ábra Forrás: www.mgk.u-szeged.hu/download.php?docID=7490 és Magyar Tudomány, 2008/06 698. 

o. http://www.matud.iif.hu/08jun/05.html 

Technikailag a legjobb (90−95%-os) hatásfokkal a víz potenciális energiáját tudjuk mechanikai energia 

formájában hasznosítani. A potenciális energiakészlet egyrészt az adott szakaszon az időegység alatt átfolyó víz 

mennyiségével jellemzett vízhozammal, másrészt a szintkülönbségtől függő esésmagassággal arányos. A 

szintkülönbség a domborzati viszonyoktól függő állandó érték, de az ebből energetikailag kiaknázható hányad 

már függ a vízjárást befolyásoló műtárgyaktól. A vízhozam viszont időben változó mennyiség, nagyon erősen 

függ a vízgyűjtő terület csapadékviszonyaitól, hegyvidéken a hóolvadás lefolyásától, a nem energetikai célú 

vízkivételezés (öntözés, ivóvíz, ipari felhasználás) mértékétől, a vízgyűjtés módjától az esetleges tározókban, 

valamint a vízfolyásra telepített más vízerőművek üzemvitelétől. A vízhozam valószínűségi változó, amit csak 

http://www.mgk.u-szeged.hu/download.php?docID=7490
http://www.matud.iif.hu/08jun/05.html
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több évtizedes megfigyelés alapján lehet megítélni. A vízhozam szélső értékei között nagyságrendi különbség 

lehet, például a Duna legkisebb vízhozama sok évtizedes időszak alatt Qmin=700m3/s, legnagyobb vízhozama 

pedig Qmax=8500m3/s volt. A hasznosítás szempontjából perdöntő, hogy milyen vízhozammal lehet tartósan 

számolni. 

A világ potenciális vízenergia-készletéről csak becslések állnak rendelkezésre, a számítások szerint évi kb. 

300EJ. Ebből műszakilag 160EJ-t tartanak elméletileg hasznosíthatónak, figyelembe véve, hogy a potenciális 

energia egy része a súrlódás leküzdéséhez szükséges, más része pedig műszaki korlátok miatt nem kiaknázható 

(túl kis vízhozam vagy esésmagasság, topológiai akadályok, a kiépítésnél elkerülhetetlen veszteségek stb.). Az 

elméletileg hasznosítható energia 5TW-nyi teljesítményt jelent. A technika fejlődése növeli ugyan a műszaki 

hasznosítás lehetőségéit, de e tekintetben minőségi változást már nem lehet remélni. Az, hogy a műszakilag 

kiaknázható potenciálból mennyit érdemes valóban igénybe venni, gazdasági mérlegelés tárgya, ami nagyrészt a 

beruházási terheken múlik. 

Maguk a vízerőművek is beruházásigényesek, létesítésük együtt jár kiterjedt egyéb építési munkálatokkal is: a 

vízgyűjtéshez gátakat és víztározókat, a vízhozam biztosításához hosszú üzemvíz-csatornákat, nyomócsöveket 

vagy más rendszereket kell építeni, az árvízvédelemhez hosszú partszakaszokat kell megerősíteni, esetleg 

településeket áthelyezni, gyakran közlekedési útvonalakat (út, vasút) és közműrendszereket (víz, csatorna, 

távvezeték, csőhálózat) is át kell építeni, hajózható folyamokon pedig a hajózás biztosítása külön zsiliprendszert 

igényel a vízlépcsőnél. Egy-egy vízerőmű építése nemcsak a vízfolyás jellegét változtatja még hosszabb 

szakaszon, hanem az életkörülményeket is. A nagy beruházási költségek többnyire akkor térülnek meg, ha az 

energetikai hasznosítás a körzet vízgazdálkodási problémáinak komplex megoldásával párosul. Ilyen 

lehetőségek közé tartozik az árvízveszély megszüntetése a partvédelem kiépítésével és a vízjárás 

kiegyenlítésével, stabil hajózóút kialakítása a duzzasztás révén, az öntözési és egyéb vízigények feltételének 

megteremtése az egyenletesebb vízhozammal, víztározóknál üdülési övezetek kialakítása, haltenyésztés lehetővé 

tétele stb. 

 

1.4.11.2. ábra 

A beruházási költségeket alapvetően a topológiai viszonyok szabják meg. A kiaknázható esésmagasság 

függvényében megkülönböztetnek kis, közepes és nagy esésű erőműveket (nyomásúnak is nevezik a turbinában 

hasznosított nyomáskülönbség alapján, 1.4.11.2.ábra). Az esésmagasság 15m alatt kicsi, 50m felett nagy. Az 

átmeneti, 15−50m közötti, közepes kategória energetikailag és a szerkezeti megoldások szerint egyaránt a nagy 

esésű erőművekhez sorolható. A nagy esésű erőművek többnyire fajlagosan olcsóbbak. A hegyekben rendszerint 

kínálkoznak olyan völgyszakaszok, amik völgyzárógáttal elrekeszthetők a víz összegyűjtésére. Ezekben a 

tározókban nemcsak a vízjárás egyenetlenségeinek kiegyenlítéséhez szükséges vízmennyiség gyűjthető össze, 

hanem a villamosenergia-rendszer csúcsterhelésének időszakára nagyobb tartalékot is lehet képezni, ami 

rendszerszinten járulékos értéket ad ezeknek az erőműveknek. A tárolt vízmennyiségtől függően napi, heti, éves 
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(szezonális) vagy még hosszabb idejű tározó alakítható ki. A közepes esésmagasságú erőműveknél rendszerint 

csak napi vagy heti tározás lehetséges. A nagy esésmagasság még viszonylag kis vízhozammal is számottevő 

teljesítményt szolgáltat, de ha az nagy vízhozammal párosul, a kinyerhető nagy teljesítmény a villamosenergia-

termelés legolcsóbb megoldása. A kis esésű erőműveket egyrészt az drágítja, hogy a számottevő teljesítményhez 

nagy vízhozam szükséges, és a nagy folyókon a műtárgyak építése sokba kerül, másrészt az, hogy az 

esésmagasság kialakításához hosszú szakaszon kell visszaduzzasztani a folyót, ami rendszerint partvédelmet is 

igényel. A tározás lehetőségei a kis szintkülönbség miatt korlátozottak, legfeljebb napi periodicitás valósítható 

meg. 

A szezonális tározás mértéke erősen befolyásolja a vízerőművek kihasználását. A vízgyűjtő területen 

csapadékban gazdag és szegény évek váltakoznak, és ha ezt nem lehet kiegyenlíteni, a vízhiányos időszakban az 

erőmű az átlagosnál jóval kevesebb energiát tud csak fejleszteni. A ténylegesen hasznosított vízenergia viszonya 

a sokévi átlaghoz a hidraulicitás, amiben 1:3 arányú eltérések is előfordulnak. A csapadékban bőséges időszak 

időpontja területenként változik, a magas hegységekben (pl. az Alpokban) a hóolvadás miatt tavasszal, a 

középhegyekben (pl. a Pireneusokban) többnyire ősszel nagy a vízhozam, ami előnyös kooperációkra ad módot 

(pl. Franciaország és Spanyolország között). A gazdaságosságot nemcsak az építési költségek befolyásolják, 

hanem az is, hogy hogyan lehet a fejlesztett villamos energiát elszállítani. Bár ezt a kérdést az egészen 

nagyfeszültségű távvezetékek révén egyre könnyebb megoldani. 

A gazdaságosan kihasználható vízenergia mértéke a gazdasági körülményektől függően változik, a jelenlegi 

megítélés szerint az egész világra számolva 40EJ-ra tehető. Az erre telepíthető erőműkapacitás nagysága az 

üzemvitel módjától függ, átlagértékkel számolva kb. 3TW, aminek eddig 12%-át építették ki. Érdemes 

megemlíteni, hogy a világ átlagosan 15 évenként megkétszereződő összesített erőmű-kapacitása egy évtizeden 

belül meghaladja a 4TW-ot, így a távolabbi jövőben a vízerőművek részaránya szükségszerűen csökkenni fog. 

A vízenergia hasznosításának nagy múltja van. Vízikerékkel hajtott öntözőberendezéseket már az ókorban 

használtak Egyiptomban, Mezopotámiában, Kínában. A vízimalmok gyorsan terjedtek el a középkorban, majd 

fokozatosan igénybe vették a vízenergiát bányaszivattyúk, emelőberendezések, különféle nagy erő kifejtését 

igénylő munkagépek, valamint a kohók fújtatóinak működtetésére. A vízikerék volt a manufaktúrák fő 

hajtóereje a gőzgép megjelenéséig, az ipari forradalom után azonban teljesen háttérbe szorult. Minőségi 

változást jelentettek a jó hatásfokú vízturbinák, kezdetben mechanikai hajtásra, később azonban szinte 

kizárólagosan villamos energia előállítására. A villamosítás első szakaszában úgy tűnt, hogy a vízerőművek 

alapvető szerepet kapnak a villamos energia előállításában. A kedvező hidropotenciállal rendelkező országok 

sorra építették ki vízerőműveiket, főleg a nagy esésmagasságot biztosító hegyvidéken. Ahogy a villamos 

erőátvitel feszültségeit növelni lehetett, az elszigetelt helyi ellátást fokozatosan nagyobb területre kiterjedő 

kooperáció váltotta fel, ami lehetővé tette a vízenergia elszállítását nagyobb távolságra is. A rohamosan 

növekvő villamosenergia-igényeket azonban csak néhány kivételes adottságú területen lehetett kizárólagosan a 

hidropotenciállal kielégíteni (pl. alpesi és skandináv országok), másutt a hőerőművek kaptak domináns szerepet. 

A második világháború után a vízerőmű-építés üteme – főleg a nyugat-európai országokban – csökkent, mert 

elfogytak az olcsón kiaknázható legkedvezőbb lehetőségek, egyes országokban a gazdaságosan kiaknázható 

potenciál nagy részét – Japánban 64%-át, Nyugat-Európában átlagosan 60%-át – kiépítették. A vízerőművek 

versenyképességét az is korlátozza, hogy a turbinák elérhető egységteljesítménye lényegesen kisebb, mint a 

hőerőműveké. A mintegy 80m-es esésmagasságig használható Kaplan-turbina – ami a kis esésű vízerőművek 

tipikus berendezése – 120MW-ig készül, ugyanez a határteljesítménye a 450−2000m-es esésmagasságú 

erőművek Pelton-turbináinak ( 1.4.11.3.ábra) is. Nagyobb teljesítményt egyedül az 50−450m esésmagasságú 

tartományra szolgáló Francis-turbináknál ( 1.4.11.4.ábra) lehet elérni, ezek felső határa 1200MW. A 

vízerőművek részaránya a hatvanas években tetőzött, ekkor ez az energiaforrás a világ primer energiaigényeinek 

kereken 6%-át elégítette ki. Azóta a vízerőművek részaránya folyamatosan csökken, annak ellenére, hogy több 

országban hatalmas létesítményeket helyeztek üzembe. Ma a vízerőművek a világ erőmű-kapacitásának alig 

több mint 20%-át teszik ki, és az említett okok miatt ez az arány a jövőben tovább fog csökkenni. Nem változtat 

ezen, hogy a tüzelőanyagárak emelkedését követően a vízerőművek megítélése is változott, számos félretett terv 

minősült újra megvalósításra érdemesnek. Ennek az átértékelésnek figyelmet érdemlő fejleménye, hogy míg 

korábban a drága, nagy teljesítményű vízerőművek gazdaságosságát alaperőműként való üzemeltetésük 

biztosítottá, addig a magas tüzelőanyagárak és hőerőmű-beruházási költségek mellett csúcserőműként is 

gazdaságosakká váltak. Folyamatban van számos nagy vízerőmű kapacitásának jelentős bővítése nagy 

gépegységek pótlólagos beépítésével, természetesen a csúcsüzemre történő áttérítés ellenében (pl. a legnagyobb 

észak-amerikai erőmű, Grand Coulee teljesítményét több mint háromszorosára, 10 GW-ra bővítették). A világ 

legnagyobb teljesítményű erőművei vízerőművek, üzemben vannak 5−6GW-os (krasznojarszki, Szajano-

Susenszk-i, quebeci, bratszki, kínai, brazil stb.) létesítmények. 
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1.4.11.3. ábra Forrás: http://de.wikipedia.org/wiki/Pelton-Turbine 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Pelton-Turbine
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1.4.11.4. ábra Forrás: http://sv.wikipedia.org/wiki/Fi 

A nagy esésű erőművek különleges típusát képviselik a szivattyús-tározós erőművek, amikben a vizet a kis 

terhelésű időszakban szivattyúval nyomják egy felső tározóba és a nagy terhelésű időszakban turbinán keresztül 

engedik vissza az alsó tározóba. Az eddig megvalósított rendszerekben a felső tározót folyóvölgyekben vagy 

kedvező adottságú hegytetőkön alakították ki, az alsó tározó pedig duzzasztott folyószakasz vagy tó. Szivattyús 

tározók a hasznosított energetikai potenciált nem növelik, csupán a hasznosítás időbeli átütemezésére adnak 

módot, mintegy 150−20% veszteség árán. Ugyanakkor a szél- és napenergia hasznosítása mellett egy 

rendszerben történő alkalmazásuk mindenképpen szükségszerű. Ez a módszer, amelyik a villamosenergia-

rendszer csúcsigényeinek fedezését biztosítja, akkor lehet gazdaságos, ha a szivattyúzási munkát olcsó és 

felesleges energiahordozóból lehet fedezni, ezért a szivattyús tározók alapüzemben járó szélerőművekhez, nap-, 

víz- vagy atomerőművekhez kapcsolódva terjedtek el. Jelentősen csökkentette a beruházási költségeket a 

szivattyú és turbina funkcióját egyaránt ellátó reverzibilis vízgépek megjelenése. A szivattyús tározók a 

teljesítménygazdálkodás mellett a villamosenergia-ellátás üzembiztonságát is javítják, mert üzemzavar esetén 

gyorsan indítható tartalékot jelentenek. 

Tengeri hullámzás 

Ugyancsak visszatérő gondolat a szelek által keltett tengeri hullámzás hasznosítása energiafejlesztésre, ami 

szintén a napenergia közvetett kiaknázását jelenti. Hullámokkal működtetett berendezésekre nagyszámú 

szerkezetet szabadalmaztattak, de ipari megvalósításra ezek nem bizonyultak alkalmasnak. A hullámok 

kialakulásának részletei még több tekintetben tisztázatlanok, a szél hatásán kívül a vízmélységnek is jelentős a 

szerepe. A vízrészecskék körmozgásuknak és haladásuknak megfelelő kinetikus energiával, valamint a 

hullámhegy és hullámvölgy szintkülönbségének megfelelő potenciális energiával rendelkeznek. Az elméleti 

számítások meglepően nagy energiatartalomra vezetnek: 1m hosszú hullámfront teljesítménye 1m-es 

hullámmagasságnál 1kW, 2m-es hullámoknál 10kW, 5m-es hullámoknál 100kW és 13m-es hullámoknál 1MW 

nagyságrendben mozog. Az Északi-tengeren például az átlagos hullámmagasság 1,5m, 6s-os periódusidővel. 

Miután a hullámzás lassan csillapul, a tenger energiatárolóként viselkedik, e kiegyenlítő hatás csökkenti az 

energiatározás szükségletét. Elvileg a hullám potenciális energiáját (1.4.11.5.ábra) a nyomáskülönbség 

kiaknázásával lehet hasznosítani, a vízfelszín alatt lebegő berendezésekkel vagy mély vízben haladó 

hullámoknál a hullámprofil változását követő szerkezetekkel (1.4.11.6.ábra). Ezekben szelepek választják el a 

különböző nyomású kamrákat, a nyomáskülönbség pedig mechanikai munkát szolgáltat. Ilyen elven működő 

100−500W-os áramforrások bóják, világítótornyok ellátására elvétve már üzemben vannak. A körpályán mozgó 

vízrészecskék kinetikus energiáját olyan aszimmetrikus profilú úszókkal próbálják kiaknázni, amiknek a felső 

része követi a vízfelszín mozgását, az alsó része pedig a rögzített körpályán elfordul. Az Atlanti-óceánon 

szerzett tapasztalatok szerint a nyílt tengeren csupán az idő 1%-a hullámmentes, és hasonló időtartamú a túl 

nagy hullámokat okozó viharos időszak is. Gondot okoz, hogyan lehet a tengeri viharokkal szemben a 

berendezések épségét biztosítani. Az angol villamosenergia-rendszer nagyszabású kutatási programot indított el 

a hullámzást hasznosító berendezések fejlesztésére. Az atlanti-óceáni partvidéken ebben komoly energetikai 

lehetőséget látnak. A fejlesztett villamos energia elszállítása itt is gond, ennek áthidalási lehetőségei között 

szerepel a tengervízből hidrogén előállítása, illetve urán kinyerése is. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:M_vs_francis_schnitt_1_zoom.jpg
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1.4.11.5. ábra Forrás: http://www.oceanharvesting.com/pics/uploads/0/figpowerannworld.jpg 

 

1.4.11.6. ábra Forrás: http://www.druidry.co.uk/saltersduck.html és 

http://designbuildsource.ca/2012/05/scotland-riding-green-energy-wave/ 

Árapály 

A különféle tengeri effektusok közül egyedül az árapály hasznosítására került sor. A vízerőművek különleges 

típusát jelentő árapályerőművek nem a napsugárzást, hanem a gravitációs energiát aknázzák ki. A Hold és a Nap 

tömegvonzásának hatására a tengerek szintje ütemesen változik, naponta kétszer apály és dagály alakul ki. A 

Hold 24 óra 50 perces keringési idejének megfelelően a tenger szintje 12 óra 25 perces ciklusokkal változik. A 

Hold és a Nap relatív helyzetének változása mintegy 14 napos ciklusidővel a maximumok ugyancsak szinuszos 

http://www.oceanharvesting.com/pics/uploads/0/figpowerannworld.jpg
http://www.druidry.co.uk/saltersduck.html
http://designbuildsource.ca/2012/05/scotland-riding-green-energy-wave/
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változását okozza. A legnagyobb érték a két égitest tavaszi együttállásakor, a legkisebb az őszi oppozíciójuknál 

lép fel, e kettő aránya háromszoros értéket is elérhet. A szintkülönbség értékét erősen módosítják a 

partviszonyok, a beltengerek közepén centiméter, partján deciméter nagyságrendű, a nyílt óceánokon 1m körüli, 

az óceánok egyes partvidékein viszont − a rezonancia és az öblök tölcsérszerű összeszűkülése következtében − 

nagy értéket is elérhet. Kanada keleti partján 15−20m-es vízjáték is előfordul, az angol és a francia partvidék 

egyes pontjain a csúcsérték 14m. A csillagászati adatokból számítva a Földön lejátszódó árapály teljes energiája 

2,6−3TW. Energetikailag az apály és a dagály szintje közötti különbség kis esésű vízerőművel hasznosítható. 

Elvileg már 3m-es szintkülönbséget is lehetne hasznosítani, de a gazdaságos megoldáshoz ennek többszöröse 

szükséges. Erőmű csak ott valósítható meg, ahol egyrészt az apály és a dagály szintkülönbsége rendszeresen 

meghaladja az 5−l0m-t, másrészt, ahol tengeröblöket vagy folyótorkolatokat viszonylag kis munkával 

alkalmassá lehet tenni a szükséges vízmennyiség felfogására. E feltételeknek csak kevés hely felel meg, ezek 

számbavételével a kiépíthető teljesítményt mindössze 100GW-ra becsülik (3EJ/év). A legnagyobb árapályerőmű 

240MW-tal (24´10MW) Franciaországban működik, kisebb erőművek üzemben vannak a volt Szovjetunióban 

területén és Kanadában. Bár árapállyal működtetett vízimalmok már sok száz éve működnek, és 

villamosenergia-előállításra már az első világháború előtt is épült kísérleti berendezés, a kiépíthető 

teljesítmények 1%-a sincs kiaknázva. Ennek okát az aránytalanul nagy beruházási költségben kell keresni, amit 

a vízépítési műtárgyak kialakításának bonyolultabb feltételei és a sós víz agresszív hatása elleni védekezés 

eredményez. Emellett másodlagos jelentőségű az az üzemviteli nehézség, hogy a teljesítmény 12órás 

periodicitással 0 és egy változó maximum között hullámzik, függetlenül a fogyasztói igényektől. Az árapály 

egyenlőtlensége miatt a rendelkezésre álló villamos teljesítmény is ingadozik. Ezt az ingadozást csökkenteni 

lehet egy vagy több különböző szintű tározó kialakításával, ami azonban a maximális teljesítmény és az 

energetikai hatásfok csökkenésével jár. Ha megépül is még néhány tervezett árapályerőmű, ezek csupán 

alárendelt jelentőségűek lesznek tüzelőanyagot megtakarító létesítményekként. 

4.12. Megújuló energiaforrások IV.: Szélenergia 

Áttételesen a napenergia hasznosítását jelenti a szélenergia felhasználása is. A légkör alsó részét a Föld felszíne 

melegíti, elsősorban azokkal a kisugárzott infravörös hullámokkal, amelyeket a levegő el tud nyelni. Mivel a 

felszín hőmérséklet a felszín felépítésétől és az inszolációtól függ, a levegő hőmérsékletének eloszlása időben és 

térben nagyon változatos, ami a légtömegben sűrűség- és nyomáskülönbségeket hoz létre. E különbségek 

hatására légmozgások és áramlások alakulnak ki, a hő a levegő mozgási energiájává alakul át. A földfelszín 

bonyolult felépítésé következtében a széljárás komplikáltan alakul, megkülönböztetnek általános és helyi 

szeleket, valamint ciklonokat. Az általános szeleket a pólusok és az egyenlítő klímája közötti különbség okozza, 

rendszerüket a Föld alakja és forgása szabja meg. A talajszinten a pólusoktól az egyenlítő felé és a magasban 

ellentétes irányba tartó áramlást megszakítják azok az erők, amelyeket a Föld forgása a légtömegekre gyakorol. 

Ennek következtében az egyenlítőnél, a 30° körüli szubtropikus térrészben (itt vannak a sivatagok) és 50−60°-

nál a szubpoláris régiókban szélmentes övezetek alakulnak ki. Az általános szelek ezen övezetek között 

keletkeznek. Az egyenlítő és a szubtropikus övezet között kialakuló passzátszél meglehetősen egyenletes, 

5−6m/s sebességgel fúj évente 290−330napig, legszabályosabban az óceánok felett (az északi féltekén 

északkeleti, a délin délkeleti irányú). A mérsékelt égövön az általános szél nyugati irányú, de sokkal 

egyenlőtlenebb, a poláris övezetben pedig keleti irányú. Az általános szélrendszerre helyi szélrendszerek, 

ciklonok, turbulenciák szuperponálódnak. Az óceánok hőmérséklete sokkal kevésbé követi a téli és a nyári 

klíma különbségeit, mint a kontinenseké, e differenciákat egyenlíti ki a viszonylag egyenletes monszun (nyáron 

a tenger felöl, télen a tenger felé fúj). Gyenge légmozgást okoz a pártvidéken a napi felmelegedés változása is, 

ami nappal a part felé, éjjel a tenger felé fújó tengerparti szelet eredményez (parti szél este és reggel a Balatonon 

is tapasztalható). Helyi szélrendszer hegyvidékeken is előfordul, a mérsékelt égövön különösen nyáron. A 

ciklonok a hideg és meleg légtömegek találkozásakor, azok határfelületéről indulnak ki, függőleges tengely 

körül forgó mozgással. E néhány napos képződmények gyakran több hullámban vonulnak el, sebességük 

változó, átlagosan 6−9m/s. Hazánk területére leginkább nyugatról érkeznek (1.4.12.1.ábra). A ciklonoknak – 

főleg a trópusokon – nagyon heves, nagy szélerejű formái (orkán, hurrikán tornádó, tájfun stb.) is vannak. 
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1.4.12.1. ábra Forrás: http://www.met.hu/ 

 

1.4.12.2. ábra Forrás: http://www.vmo.org/ 

http://www.met.hu/
http://www.vmo.org/
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1.4.12.3. ábra 

Az áramlás irányát és nagyságát a felszín topográfiája ugyancsak számottevően befolyásolja. A súrlódás a 

talajszinten turbulenciát okoz, amit még 1km magasságban is érzékelni lehet. Az áramló légtömegek összetétele 

és állapota sem homogén, ami szintén perturbációk forrása. Mindezek következtében a szél ritkán egyenletes, 

lökések, ingadozások alakulnak ki. A súrlódás miatt a szélsebesség a talajszint feletti magasságtól is függ, amit 

az 1.4.12.3.ábra példáz. Asokféle hatás következtében – különösen az olyan fekvésű területeken, mint 

Magyarország – a széljárás meglehetősen szeszélyes. Az 1.4.12.4.ábra mutatja a szélsebesség éves megoszlását 

Közép-Európában, a legvalószínűbb érték jó közelítéssel a középérték 0,67-szerese, ami az adott esetben 5,3m/s. 

A sokéves megfigyelések szerint az évi átlagos szélsebesség Budapesten 1,8m/s, Debrecenben 2,5m/s, Szegeden 

2,7m/s, Keszthelyen 3,0m/s, és csupán az ország legszelesebb északnyugati sarkában, Mosonmagyaróváron éri 

el a 4,9m/s-ot. A havi átlagok 1,5 és 6,0 m/s között ingadoznak, de többnyire 3,0m/s alattiak. Gazdasági 

megfontolások alapján a szélenergiát ott célszerű kiaknázni, ahol az éves átlagsebesség a talajszint felett 10m 

magasságban meghaladja a 4m/s-ot. 

 

1.4.12.4. ábra 

A szélre merőleges felületre ható szélnyomás a szélsebesség négyzetével, a teljesítmény pedig a harmadik 

hatványával arányos. Az elkerülhetetlen áramlási és egyéb veszteségek miatt a levegő mozgási energiájának 

csak egy részét lehet kiaknázni – legcélszerűbben villamosenergia-fejlesztésre. 

A legvalószínűbb teljesítményre méretezett szélmotorok energetikai hatásfoka a sebesség függvényében 

maximumot mutat. A szélmotorok hatásfokának elméleti maximuma Betz-törvény szerint 60%, a gyakorlatban 

csak 45−50% valósítható meg. A vízszintes tengelyű szélmotorok (1.4.12.5.ábra jobb oldala) már kiforrott 
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rendszerek, 2−8 MW(!) teljesítményű egységeikről sokéves tapasztalattal rendelkezünk. Ugyancsak megoldott 

az automatikus szabályozás feladata, ami változó szélsebességnél biztosítja a fejlesztett villamos feszültség és 

frekvencia állandóságát. A fajlagos beruházási költség azonban még tárolás nélkül is magas, ezért beruházási 

támogatásra van szükség. Fejlesztés alatt áll a függőleges tengelyű megoldás (Darrieus-elv), ami jobban 

alkalmazkodik a változó irányú szélhez, azonban csak 5m/s felett használható (1.4.12.5.ábra bal oldala). 

 

1.4.12.5. ábra Forrás: http://frank-media.info/de/teil-c/windenergie/vertikalachsen-rotoren.html és 

http://www.climatechangeconnection.org/Solutions/Windenergy.htm  

Gyakorlati okokból a szélmotorok nemcsak szélcsend idején, hanem kis szélsebességnél (a méretezéstől és az 

automatizáltságtól függően 2,5−5m/s alatt) sem tudnak teljesítményt leadni. Nagy szélsebességnél (15−28m/s 

felett) biztonsági okokból kell a szélkerekeket leállítani (1.4.12.6.ábra). E korlátokból és a teljesítmény 

ingadozásaiból következik, hogy a szélmotorokat vagy megfelelő energiatárolással kell párosítani, vagy a 

közcélú villamosenergia-hálózatba kell a fejlesztett energiát betáplálni. Az utóbbi esetben a szélmotorok csak 

tüzelőanyag megtakarítást eredményeznek. 

Az említett hátrányok miatt a szélmotor csak állandó széljárású, szabad áramlást, és így nagy kihasználást 

biztosító nyílt területeken, elsősorban a tengerparti övezetekben lehet versenyképes. 

http://frank-media.info/de/teil-c/windenergie/vertikalachsen-rotoren.html
http://www.climatechangeconnection.org/Solutions/Windenergy.htm
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1.4.12.6. ábra 
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A. függelék - Fogalomtár 

A modulban előforduló fontosabb fogalmak magyarázata. 

bruttó energiaigény 

az az energia, ami egy termék gyártásához vagy egy szolgáltatás teljesítéséhez szükséges összes tevékenységhez 

kapcsolódik 

energetikai hatékonyság 

az energiaigényesség reciproka 

energiaigényesség 

a gazdasági kibocsátás egységére vetített energiafelhasználás 

fajhő 

az egységnyi tömegű anyag hőmérsékletének 1K-nel való emeléséhez szükséges energia 

fenntartható fejlődés 

olyan fejlődés, ami kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy károsítaná a jövőbeli generációk lehetőségeit 

saját szükségleteinek kielégítésére 

fenntartható gazdaság 

olyan gazdaság, ami megőrzi a természeti erőforrásalapot 

fenntartható használat 

az erőforrás használata a megújulási képességén belül marad 

fisszió 

a nehéz elemek széthasítása közepes rendszámúakra 

fissziósüzemanyagok 

a nehéz atommagok hasításán alapuló atomreaktorokban felhasznált anyagok (pl. urán) 

fosszilistüzelőanyagok 

a földkéregben található szén-, olaj- és földgázkincs; tehát az éghető tüzelőanyagok 

fúzió 

a könnyű elemek egyesítése nehezebb atomban 

fúziósüzemanyagok 

a könnyű atommagok egyesítésével járó energiaátalakítás energiahordozói (pl. deutérium, trícium) 

hasznos energiahordozók 

a fogyasztás helyén megjelenő energiaforma (fény-, hő-, mozgási stb. energia) 

HDI 

Human Development Index, humán fejlettségi mutató 

kimerülő erőforrás 
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azok az erőforrások, amik felhasználásának mértéke nagyobb a természetes vagy irányított regenerálódó 

(megújuló) képességük mértékével 

megújuló természeti erőforrás 

azok az erőforrások, amik felhasználásának mértéke kisebb vagy megegyező a természetes vagy irányított 

regenerálódó (megújuló) képességük mértékével 

olvadáshő 

a tömegegységnyi anyag megolvasztásához szükséges energia 

Primer vagy elsődleges energiaforrások 

a természetben található és munkavégzésre használható erők (napsugárzás, szél, áramló víz, tengeri energia, 

biomassza, geotermális hő) 

primer vagy elsődleges energiahordozók 

a természetben található, eredeti állapotban lévő energiahordozók (ásványi szén, kőolaj, földgáz, nukleáris 

energiahordozók), az energetikai folyamatok kiinduló közegei 

rendszer 

elemek (tárgyak) olyan együttese (aggregációja), amiket valamilyen formájú kölcsönhatás, ill. kölcsönös 

függőség egyesít 

szapropél 

elhalt tengeri élőlények maradványainak összessége 

szekunder vagy átalakított energiahordozók 

a primer energiahordozókból származnak, de azoktól lényegesen eltérő fizikai és kémiai tulajdonságokkal 

rendelkező új energiahordozók 

végső energiahordozók 

azok az elsődleges vagy átalakított energiahordozók, amik közvetlenül a fogyasztóhoz kerülnek, ahol azokat 

hasznos energiává alakítják 
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2. fejezet - Energiaátalakítás és -
ellátás 

A primer energiahordozókból szekunder energiahordozók előállítása, valamint az áttérés a szekunder 

energiahordozók egyik típusáról egy másikra energiaátalakítások segítségével történik. A fizika az energiafajta 

módosítására nagyon sok lehetőséget tárt fel. A továbbiakban az átalakítási eljárásokat a kinyert energiafajta 

szerinti csoportosításban tekintjük át. Ennek során a hangsúlyt a jelenlegi műszaki gyakorlatban alkalmazott 

eljárásokra helyezzük. Érdemes azonban némi figyelmet szentelni az energetikai szempontból ígéretes egyéb 

lehetőségeknek is. Ezek közül jó néhány ma még csak olyan kis energiát tud szolgáltatni, ami miatt alkalmazási 

lehetőségük méréstechnikai vagy vezérléstechnikai feladatokra korlátozódik. A technikai fejlődés azonban 

könnyen eredményezhet ugrásszerű minőségi változásokat, amire épp az elmúlt 2−3 évtized szolgáltatott sok 

példát (atomenergetika, erősáramú elektronika, újszerű áramforrások stb.). Érdemes felidézni, hogy a legtöbb 

nagy teljesítményű energiaátalakító berendezésünk őse olyan nagyon kis teljesítményű laboratóriumi 

demonstrációs eszköz volt, amely még sejtetni sem engedte a bemutatott fizikai hatás műszaki jelentőségét. 

Az áttekintés érdekében nemcsak az energiafajtát módosító eljárásokat mutatjuk be, hanem azokat a fontosabb 

energiaátszármaztatási utakat is, amelyek az energiafajtát nem érintik, de új szekunder energiahordozó 

megjelenését teszik lehetővé. Az energiaátalakítás ilyen szélesebb értelmezése az energiaátalakítási mátrix 

(1.3.1.2.táblázat) azon elemeinek bevonását jelenti, amelyek sorát és oszlopát azonos energiafajta jellemzi (pl. a 

mechanikai munka egyik formájának átalakítása a mechanikai munka másik formájába, hőhordozók 

felmelegítése hőcseréből). 

A téma tárgyalásánál az alábbi felosztást fogjuk követni: 

1. hőforrások; 

2. erőgépek; 

3. ipari léptékű közvetlen és kapcsolt energiatermelés. 

1. Hőfejlesztés, hőforrások 

Célkitűzések és tartalmi összefoglaló: 

A lecke célja, hogy bemutassa a legfontosabb tüzeléstechnikai folyamatokat és tüzelőberendezéseket. A lecke 

több téma köré csoportosítva sorra veszi a fosszilis tüzelőanyagok elégetésének kémiai folyamatait és 

reakcióegyeneleteit, bemutatja a tüzelőberendezésekben lejátszódó folyamatokat, és értékeli azok energetikai 

jellemzőit. Ismerteti a technikai gyakorlatban alkalmazott tüzelőberendezéseik jellemzőit, valamint bemutatja a 

villamos úton történő hőfejlesztés módszereit. 

1.1. Tüzeléstechnikai alapok I. 

A környezetünkben található közegekben és testekben gyakorlatilag korlátlan mennyiségű hő áll rendelkezésre a 

környezeti hőmérsékleten. A különféle termikus műveletekhez viszont általában a környezetinél magasabb 

hőmérséklet szükséges. A hőhordozók hőmérsékletének növeléséhez hő bevezetésével a belső energiájukat 

növelni kell. Csak kivételesen fordul elő, hogy a természet közvetlenül bocsátja rendelkezésünkre a kívánt 

hőmérsékletű hőhordozót, a geotermális energiát, a felszínre juttató víz vagy gőz formájában. (A geotermális 

energia nagyobb arányú kiaknázására irányuló elképzelések már nem természetes módon felszínre kerülő 

hőhordozókon alapulnak, hanem kívülről kívánják a vizet besajtolni.) Általában a szükséges hőt 

energiaátalakításokra támaszkodva tudjuk csak biztosítani. 

Hővé közvetlenül át lehet alakítani minden más energiafajtát, és a legtöbb átalakítási lehetőséget iparilag 

hasznosítják is. A gyakorlatban primer és szekunder energiahordozókból egyaránt fejlesztenek hőt. A 

legfontosabb átalakítási lehetőségeket a 2.1.1.1.táblázat foglalja össze. 
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2.1.1.1. ábra 

Sok technológiai műveletnél a hőfejlesztés végcélja a hőhordozók felmelegítése. Gyakran azonban a 

felmelegített hőhordozónak csupán transzmissziós szerepe van abban, hogy a hőt a további felhasználás helyére 

szállítsa. Az anyagok, szerkezetek felmelegítése történhet közvetlenül a 2.1.1.1. táblázat 1−5. alternatíváiban 

összefoglalt energiaátalakítási folyamatokkal, de megvalósítható közvetve egy vagy több energiahordozó 

közbeiktatásával (6. alternatíva). Az utóbbi megoldás egyedi hőfogyasztók ellátásánál is előfordul, de 

legnagyobb szerepe a csoportos hőellátásban van. Ugyancsak így lehet kielégíteni a hőhordozó anyagi 

összetételével, állapotjellemzőivel kapcsolatos speciális fogyasztói követelményeket. 

Hőgazdálkodásunk jelenleg alapvetően a kémiai energia hasznosításán alapul. A fejlesztett hőnek több mint 

90%-át végső fokon tüzelőanyagok elégetésére lehet visszavezetni. A következőkben részletesen áttekintjük a 

tüzeléssel kapcsolatos alapvető folyamatokat. 

Mai energiagazdálkodásunk zömmel a tüzelőanyagok elégetése során felszabaduló hő hasznosításán alapul. A 

tüzelőanyagok nagy része természetes eredetű primer energiahordozó (szén, kőolaj, földgáz, tőzeg, tűzifa, 

mezőgazdasági hulladékok), de jelentős a mesterségesen előállított szekunder energiahordozók aránya is. E 

mesterséges tüzelőanyagokat főleg a természetes eredetű anyagokból nyerik (kőolaj- és szénlepárlás termékei, 

pl. koksz, faszén, fűtőolaj, tüzelőolaj, gudron, kamragáz, PB-gáz ), de lehetnek gyártott termékek (generátorgáz, 

bontott gázok, brikett) vagy technológiai melléktermékek (pl. kohógáz) is. 

A legtöbb elem exoterm reakcióban egyesül az oxigénnel, tüzelőanyagainknál a karbon (reakcióhő 36,8MJ/kg) 

és a hidrogén (reakcióhő 144MJ/kg) oxidációja játssza a főszerepet, amihez kismértékben esetenként a kén 

(reakcióhő 10,4MJ/kg) is hozzájárul. A tüzelésnél lejátszódó legfontosabb reakciók a 2.1.1.2.táblázatban 

láthatók. 

A tüzelőanyagok az éghető elemeken kívül számos egyéb alkotót is tartalmaznak, amik hatnak az égés 

lefolyására. A tüzelés szempontjából a tüzelőanyag hasznos része az elégethető karbon és hidrogén. Ez nem 

mindig azonos azzal a karbon- és hidrogéntartalommal, amit a tüzelőanyag elemi kémiai analízise kimutat, mert 

ezen elemek egy része éghetetlen vegyületek (pl. karbonát, víz) formájában is jelen lehet. Tökéletes égésnél a 

karbon és a hidrogén a 2.1.1.2.táblázat 1. és 2. jelű reakciói szerint szén-dioxiddá és vízgőzzé ég el. A 

tüzelőanyagban levő kén egy része nem éghető vegyületekben van, a többi elég (éghető kén), ideális esetben 

kén-dioxiddá a 3. reakció szerint. Ugyan a kén éghető része hozzájárul a hőfejlesztéshez, ez az alkotó mégsem 

kívánatos, mert az égéstermék korrodálja a berendezéseket és szennyezi a környezetet. 

A tüzelőanyagban levő nem éghető vegyületek a tüzelés hatékonyságát rontó ballasztanyagok. Ezek közé 

tartozik a nedvesség is, aminek mennyisége szélsőséges esetben –egyes barnaszeneknél– a tüzelőanyag 60%-át 

is elérheti. A nedvesség egy részét csak fizikai erők kötik a tüzelőanyaghoz (felületi adszorpció vagy 

keveredés), ez a durva nedvességtartalom, ami a tüzelőanyag légköri viszonyok közötti, természetes száradása 

közben eltávozik. Ez magyarázza, hogy a tüzelőanyagok nedvességtartalma erősen függ a tárolás 

körülményeitől. Ateljesen kiszáradt tüzelőanyag légszáraz, de abban még számottevő nedvesség lehet, ezt 

tekintik egyensúlyi nedvességtartalomnak. Ennek egy részét fizikokémiai erők kötik meg (kapilláris nedvesség, 

kolloid oldat), amik csak 100°C feletti szárítással távolíthatók el. Megegyezés szerint a 105°C-on kiszárított 

tüzelőanyagot tekintik száraz tüzelőanyagnak, az így eltávolított víz az analitikai nedvességtartalom. Végül a 

víz egy része, a szerkezeti nedvességtartalom, vegyületekben található (kristályvíz), ami csak e vegyületek 

szétbontásához szükséges magas hőmérsékleten, a tüzelés során szabadul fel. A szerkezeti nedvességtartalmat a 

tüzelőanyag nedvességtartalmának meghatározásába nem számítják be. A tüzelőanyagban levő éghetetlen 

ásványi szennyezőkből keletkezik az égés során a hamu, ami szélsőséges esetben –ugyancsak egyes 
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barnaszeneknél –elérheti a száraz tömeg 50%-át is. A hamu összesült darabjai alkotják a salakot, ennek 

kisméretű, szálló por formájában távozó része a pernye. 

 

2.1.1.2. ábra 

A tüzelőanyagok elégetése fizikai és kémiai változásokból álló nagyon összetett folyamat, amelynek részletei 

még sok tekintetben tisztázatlanok. Lefolyását nemcsak a tüzelőanyag halmazállapota, szerkezete és összetétele 

szabja meg, hanem olyan külső körülmények is, mint a hőmérséklet, a nyomás, a reakciótérben tartózkodás 

ideje, az oxigénnel történő keveredés módja. A magas hőmérsékletre kerülve a tüzelőanyagok fizikai és kémiai 

változásokon mennek keresztül. Ezek a folyamatok annál összetettebbek, minél bonyolultabb molekulákból épül 

fel a tüzelőanyag, és minél heterogénebb a szerkezete. Az illó komponensek elpárolognak, az összetett, 

bonyolult szénhidrogén-molekulák egyszerűbbekké bomlanak le, de e folyamatokat módosíthatják vagy 

fékezhetik a különböző kísérő anyagok. A lejátszódó kémiai reakciók néha exotermek, gyakran azonban 

endotermek, ez utóbbi hőelvonást jelent. Ugyancsak hőt igényelnek a fizikai állapotváltozások, a folyadékok 

elpárolgása (pl. olaj), a szilárd anyagok kigázosítása, magas hőmérsékleten a molekulák termikus disszociációja 

stb. Többnyire endotermek a hamualkotók kémiai reakciói is, valamint a szilárd halmazállapot változásai (pl. 

lágyulás). Mindezt a hőt az éghető elemek reakcióhője fedezi, ezért a tüzelőanyagok kémiai energiáját nem lehet 

teljes egészében hő formájában kinyerni. 

Az égéshez a tüzelőanyagnak legalább a gyulladási hőmérsékletig fel kell melegednie. A felmelegedés első 

fázisában eltávozik a durva és az analitikai nedvességtartalom (ez lefolyhat a tűztéren kívül is a tüzelőanyag 

előzetes felmelegítése során). A hőmérséklet növekedésével mind nagyobb arányban kiválnak az illó 

alkotórészek is. Illónak azokat a komponenseket tekintik, amik a levegőtől elzárt hevítés során a száraz szilárd 

vagy folyékony tüzelőanyagból gázok és gőzök formájában kilépnek. Az illó alkotórészek nagy része éghető, de 
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vannak éghetetlenek is. Az illók teljes mértékű kiválása után szárazanyag, koksz és hamu marad vissza. Az illó 

alkotórészek aránya és felszabadulásának kezdeti hőmérséklete számottevően befolyásolja a gyulladási 

viszonyokat. A folyékony szénhidrogének bizonyos hőmérsékleten felül gyakorlatilag teljes mértékben 

elgőzölögnek. A szenek illótartalma annál nagyobb, minél fiatalabbak, a szárazanyagra vonatkoztatott 

illótartalom antracitnál 4−9%, feketeszeneknél 10−40%, barnaszeneknél 40−60%, fánál 85%-ot is elér. Az illó 

alkotórészek felszabadulásának kezdeti hőmérséklete szintén erősen tüzelőanyag-függő, fiatal barnaszeneknél 

130−170°C-on már megindul a folyamat, de sovány feketeszeneknél 380−400°C is szükséges lehet. A gyulladás 

akkor következik be, amikor a tüzelőanyagban fejlődő hő meghaladja a hőveszteséget. A tüzelőanyagot egyrészt 

a magas hőmérsékletű környezet melegíti a tűztérben levő anyagok sugárzása és konvektív hőátadása útján, 

másrészt a tüzelőanyag, mindenekelőtt az illó alkotórészek égése során fejlődő reakcióhő. Az oxidáció 

reakciósebességének exponenciális hőfokfüggése miatt az időegység alatt fejlődő reakcióhő csak bizonyos 

hőmérsékleten felül elegendő a veszteségek ellentételezésére. E gyulladási hőmérséklet –néhány tüzelőanyagra– 

a 2.1.1.3.táblázatban látható. Legalacsonyabb hőmérsékleten a nagy molekulájú szénhidrogéngőzök gyulladnak 

meg (250−300°C), legmagasabb hőmérsékleten (450−650°C) a kisebb atomsúlyú gázok, így a hidrogén, a szén-

monoxid, a metán. A környezet melegítő hatása miatt a gyulladási viszonyokat számottevően befolyásolja a 

tüzelőszerkezet konstrukciója is. Kialakításánál fontos szempont, hogy a begyújtás után folyamatosan biztosítsa 

a később bevezetett tüzelőanyag felmelegítését a gyulladási hőmérsékletig. Megjegyzendő, hogy katalizátorral a 

gyulladási hőmérséklet alatt is biztosítható az égés feltétele, léteznek olyan hőfejlesztő készülékek, amik e láng 

nélküli exoterm reakció útján alacsony hőmérsékleten „tüzelnek el” földgázt vagy hidrogént. 

 

2.1.1.3. ábra 

A gyulladás után az égés zónája térben kiterjed, az erre jellemző égési sebesség a tüzelőanyag jellegétől és a 

tüzelés módjától függően 0,3−10m/s közötti érték. A reakciósebesség gázok és gőzök égésénél bizonyos 

nyomás- és hőmérsékletviszonyok esetén annyira megnő, hogy az égési sebesség nagyságrendekkel nagyobb, 

1−3km/s-os sebességet is elérhet, robbanás következik be. A szokásos égéstől eltérően a robbanásnál a folyamat 

továbbterjedését nem anyagtranszport biztosítja, hanem az égő tartományból kiinduló nyomáshullámok 

adiabatikusan a gyulladási hőmérsékletig komprimálják a gázkeveréket, a tér nagy részében szinte egyidejűleg 

következik be a gyulladás. Mivel a robbanás feltételei csak a reakcióban részt vevő elemek bizonyos 

sztöchiometriai arányánál teljesülnek, a robbanás lehetősége csak az alsó és felső robbanási határ közötti 

arányoknál áll fenn. A 2.1.2.1.táblázat e határokat mutatja néhány anyagra, légköri nyomáson levegővel alkotott 

elegyekre. 

1.2. Tüzeléstechnikai alapok II. 

A belsőégésű motorok a nagyon gyors (robbanásszerű) égést használják ki mechanikai munka előállítására, az 

ezekben elégetett tüzelőanyagokat motorhajtóanyagnak vagy üzemanyagnak nevezik. A hőfejlesztést szolgáló 

tüzelőberendezésekben viszont az ilyen nagy sebességű égés megengedhetetlen, az nemcsak a berendezést 

károsítja, hanem életveszélyes is. Ezért a gázzal működő tüzelőberendezések biztonságáról megfelelő védelmek, 
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automatikák, a láng fennállását ellenőrző lángőrök beépítésével gondoskodnak az üzemviteli előírások mellett. 

Ennek ellenére a technológiai előírások megsértése nem egy súlyos balesetet okozott. 

 

2.1.2.1. ábra 

A tüzelőanyagok használati értékét az elégetéskor felszabaduló hő fejezi ki. Ezt a tüzeléstechnikai gyakorlatban 

a fűtőértékkel, a kémiai vizsgálatoknál az égéshővel jellemzik. Az égéshő a tüzelőanyag tökéletes elégetésekor 

fejlődő hő, ha a bevezetett tüzelőanyag és levegő hőmérséklete, valamint a távozó égéstermékek hőmérséklete 

egyaránt 20°C, ami azt is jelenti, hogy a tüzelőanyag és a levegő nedvességtartalma, valamint az égés során 

keletkezett víz folyékony halmazállapotban van az égéstermékekben. A valóságban az égéstermékek magas 

hőmérsékleten távoznak a tüzelőberendezésekből, és jelentős mennyiségű hőt visznek magukkal. 

A tényleges hasznosítás körülményeit jobban megközelítő fűtőérték az égéshőtől abban tér el, hogy a távozó 

vizet gőz halmazállapotban veszi figyelembe. Így a két jellemző között a legnagyobb különbséget a víz 

2,3MJ/kg párolgáshője jelenti, ami kiegészül azzal a mintegy 330kJ/kg hővel, ami a 20°C-os víz 100°C-ra 

melegítéséhez szükséges. A tüzelési célra használt tüzelőanyagok fűtőértéke 4 és 45MJ/kg tartományban 

fekszik, az alsó határt a gyenge minőségű lignit, a felsőt a kőolajszármazékok jelölik ki. Az azonos 

hőteljesítményt biztosító tüzelőberendezések mérete és beruházási költsége általában annál kisebb, minél 

nagyobb a tüzelőanyag fűtőértéke. Ugyanez vonatkozik a tüzelőanyag-szállítási költségekre is. Ezért az 

alacsony fűtőértékű tüzelőanyagok versenyképességének előfeltétele a kitermelés alacsony önköltsége. A 

nagyon alacsony fűtőértékű tüzelőanyagokat (pl. lignit, inert tartalmú földgáz, alacsony fűtőértékű, gyártott 

gázok) ugyanezért nem gazdaságos nagyobb távolságra szállítani, eltüzelésük csak előfordulásuk közvetlen 

környezetében gazdaságos (nagyobb távolságra szállítás esetén energiamérlegük negatív is lehet). 

Az égéshez oxigén jelenlétét is biztosítani kell. Tökéletes égésnél a karbonból CO2, a hidrogénből H2O és a 

kénből SO2 képződik. A tüzelőanyagban található C, H és S mennyiségétől függően a 2.1.1.2.táblázat 1−3. 

reakcióegyenletei határozzák meg azt a sztöchiometriai arányt, ami megszabja az égéshez elméletileg szükséges 

oxigén mennyiségét. Az oxigént többnyire levegő bevezetésével biztosítják. Az elméletileg szükséges 

levegőmennyiséggel azonban nem lehet tökéletesen elégetni a tüzelőanyagot, mert egyrészt az éghető anyag 

keveredése nem tökéletes a levegővel, másrészt az anyagok a reakciótérből idő előtt kiáramlanak. Ezért 

általában az elméletinél több levegőre van szükség, ennek és az elméleti mennyiségnek az aránya a légfelesleg-

tényező. A tüzeléshez szükséges légfelesleg a tüzelőanyagtól és a tüzelőberendezéstől függ, általában annál 

kisebb, minél tökéletesebb keveredést lehet elérni. 
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Az elméletileg szükséges levegőmennyiséghez viszonyított légfelesleg relatív értéke nagyon változó, jól 

beszabályozott szénhidrogén-tüzelésnél néhány százalék is elég, szénportüzelésnél 20−30%, kézi tüzelésű kis 

berendezéseknél 80−100% is előfordul. Technológiai célra, például a fémkohászatban, előfordul tüzelés 

levegőben szegény, redukáló atmoszférában is, ilyenkor a tüzelőanyag a jelenlevő oxidokból vonja el az 

oxigént. 

 

2.1.2.2. ábra 

Gyakorlati okokból a légfelesleg sem biztosítja a tüzelőanyag tökéletes elégését. A karbon egy része csak szén-

monoxiddá ég el (pl. a 2.1.1.2.táblázat 9. és 10. egyenletei szerint), az égéstermékekkel elégetlen gázok, 

pernyeéghető, korom, szállókoksz, salakéghető távozik a tűztérből, ami energetikailag veszteséget jelent. Ennek 

csökkentése azonban csak bizonyos mértékig lehetséges, ugyanis a légfelesleg növeli a füstgáz mennyiségét és 

az azzal távozó, ugyancsak veszteséget jelentő hőt. Így a légfelesleg függvényében az eredő veszteségnek 

minimuma van (lásd 2.1.2.2.ábra), ami kijelöli az energetikai optimumot. 

Egyes tüzelőberendezésekben a levegő egy részét a tüzelőanyaggal együtt juttatják a tűztérbe (primer levegő), a 

többit másutt az égés során fújják be (szekunder levegő). A levegőbevezetés arányával és sebességével javítható 

a keveredés és a kiégés mértéke. Kisebb berendezésekben a levegő beszívását a kémények természetes huzata 

biztosítja, amit a meleg füstgáz és a környezeti hideg levegő sűrűségkülönbségéből származó felhajtóerő hoz 

létre. Nagyobb berendezéseknél viszont ventillátorokra is szükség van. Nagy teljesítményű berendezéseknél a 

nitrogén-oxid keletkezés csökkentése érdekében füstgáz recirkulációt is alkalmaznak. 

A tüzelés égésterméke a füstgáz és a salak. Tökéletes égésnél a füstgázban szén-dioxid, vízgőz, kén-dioxid és az 

elhasznált oxigénnek kereken négyszeresét kitevő nitrogén (a bevezetett levegő 79%-a) található. Ténylegesen a 

légfelesleg miatt fel nem használt oxigén, a tökéletlen égés következtében szén-monoxid, hidrogén és metán, 

valamint egyéb gázkomponensek is vannak a füstgázban. Rossz üzemvezetésnél, ha kevés az oxigén, az 

elégetlen szénből korom keletkezik (2.1.1.2.táblázat 11−13. reakciók), ami füst alakjában távozik. Ha a 

füstgázban sok az oxigén, az SO2 egy része SO3-má alakul át, ami a nedvességgel kénsavat alkot. A kénsav 

kondenzálódik, és megtámadja a fémes szerkezeti anyagokat, ha a füstgáz hőmérséklete a kénsav harmatpontja 

alá csökken (alacsony hőmérsékletű korrózió). Nagyobb légfeleslegnél maga a harmatpont is magasabb, ami 

szintén a légfelesleg csökkentésére ösztönöz. A kén-trioxid-képződés aránya viszonylag kicsi és tüzelőanyag-

függő, a fejlődő SO3 a távozó SO2, százalékában rostélytüzelésnél 1,6−2,9, szénportüzelésnél 0,8 és 

olajtüzelésnél 0,5−4,0%-ot tesz ki, az olajban található vanádium az SO3 képződést katalizálja. Az alacsony 

hőmérsékletű korróziót a légfelesleg csökkentésével, inhibitorok adagolásával, kémiai vagy adszorptív 

lekötéssel, vagy a hőmérséklet emelésével lehet ellensúlyozni. A nagy légfelesleg a magas hőmérsékletű 

korróziót is előmozdítja, amit az olajokban található elemek, mindenekelőtt az alacsony forrpontú vanádium 

okoz. Az oxigénnel vanádium-pentoxidot (V2O5) alkot, ami maga is korróziót okoz, de különösen agresszív a 

nátrium-oxiddal alkotott eutektikuma, aminek az olvadási hőmérséklete is alacsony. Az eutektikum lágyulása 

570−600°C-on indul meg, e hőmérséklet felett a fémes szerkezeti anyagokat és a falazati anyagokat 

megtámadja, aminek megakadályozására az olajtüzelésű erőművek gőzparamétereit sokfelé 540−545°C-ban 

maximálták. A magas hőmérsékletű korróziót adalékanyagokkal csökkenteni lehet. A füstgázban az egészségre 

ártalmas nitrogén-oxidok is vannak. A tűztérben a nitrogén és az oxigén egy kis hányada NO-dá kapcsolódik 

össze, különösen 1500 °C-ot meghaladó hőmérsékleten. A nitrogén-oxid egy kis része 600°C felett oxigénben 
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dús környezetben lassan NO2-dá alakul át. Az NOx képződést a tűztérhőmérséklet és a légfelesleg 

csökkentésével lehet mérsékelni. Különösen földgáztüzelésnél nagy a nitrogén-oxidok koncentrációja a magas 

hőmérséklet miatt. Értéke 25−50gNOx/GJ-t is elérhet. Jelentős lehet az NOx képződés szeneknél is, ha eredeti 

nitrogéntartalmuk magas volt. Ezen a problémán ma már korszerű égőkkel (LowNOX) úrrá lettek. 

Szilárd tüzelőanyagoknál számottevő mennyiség a tüzelőanyag nem éghető része, a hamu, ami nagyrészt 

különféle oxidokból áll. Ezek alacsony forrpontúak, kis hányaduk gázállapotban távozik a füstgázzal, 

legnagyobb részük viszont szilárd halmazállapotú. A hamuból a kisméretű, granulált lebegő részecskékké 

összeállt pernyét a füstgáz ragadja magával, a többi salak formájában marad vissza. A pernye és a salak arányát 

a tüzelőanyag minősége és a tüzelés módja szabja meg, darabos szénnel működő rostélytüzelésnél a hamu 

15−20%-a, porszéntüzelésnél 80−85%-a pernye. A pernye koptatja az áramlás útjába eső szerkezeti anyagokat, 

kedvezőtlen áramlási viszonyoknál lerakódhat, csökkentve az áramlási keresztmetszetet és a tüzelőberendezés 

teljesítményét. A salak rendszerint némi éghető anyagot is tartalmaz, aminek a salakra vonatkoztatott százalékos 

súlyaránya a salakéghető. Nagy salakéghető-aránynál egy részét utóégető berendezésen égetik ki. A salak 

kémiai összetétele szénfajtánkként erősen változik, ettől függően lágyuláspontja 1050 és 1500°C között van, 

olvadáspontja pedig ennél magasabb érték. Az olvadáspont annál magasabb, minél nagyobb a savanyú és a 

bázisos alkotórészek aránya a hamuban. A meglágyult hamu lerakódhat vagy rásülhet a szerkezeti elemekre, 

rontva a hőátadást, és üzemviteli zavarokat is okoz. Ezt a tűztér megfelelő kialakításával kell elkerülni. 

Többnyire olyan hőmérsékletviszonyokat alakítanak ki, hogy a salak szilárd rögök formájában eltávolítható 

legyen (granuláló tüzelés). Vannak viszont olyan tüzelőberendezések is, amikben a hőmérséklet meghaladja a 

salak olvadáspontját, és a salakot folyékony állapotban távolítják el a tűztérből (salakolvasztó tüzelés), amit 

azonban csak alacsony salakolvadásponttal jellemzett tüzelőanyagoknál lehet megvalósítani. Az égés során 

felszabaduló hő egy része veszteségként a környezetbe távozik. 

Ennek kisebb része a szerkezet sugárzása és konvektív hőleadása útján távozik, a veszteség legnagyobb része az 

égéstermékekben kilépő hő. A magas hőmérsékleten távozó égéstermékek a hőkapacitásukkal arányos 

hőmennyiséget szállítanak el. Különösen a füstgázveszteség jelentős, ami a légfelesleg-tényezővel arányosan nő 

–ismét egy ok a légfelesleg csökkentésére. Legnagyobbrészt ez a körülmény szabja meg a tűztér 

hőmérsékletviszonyait is. Bár a tűztérben és környezetében az izotermák topográfiája nagyon bonyolult, az 

átlagos hőmérséklet jó közelítéssel a hasznosítható hőmennyiség és az égéstermékek hőkapacitásának 

hányadosából számítható. A hasznosítható hő nem teljes mértékben azonos az elégett tüzelőanyag 

mennyiségének és fűtőértékének szorzatával, előmelegítés esetén a levegővel és a tüzelőanyaggal bevitt hő 

növeli, a környezetbe távozó veszteség pedig csökkenti azt. A bevitt levegő előmelegítése a füstgázzal 

számottevően javítja az energetikai hatásfokot. (A füstgáz lehűlése miatt ezen előmelegítők kritikus kérdése az 

alacsony hőmérsékletű korrózió.) Nagy kazánoknál a füstgázveszteség 4−8%, a salakveszteség 1−2%, a 

tökéletlen égés okozta veszteség pedig 2−6%, kis berendezéseknél ezek a mutatók lényegesen nagyobbak 

lehetnek. Miután az égéstermékek hőkapacitását elsődlegesen a füstgáz mennyisége szabja meg, a légfelesleg 

csökkentése nemcsak a hatásfokot, hanem a tüzelés hőmérsékletét is növeli. 

A levegőben lezajló égés hőmérsékletét az korlátozza, hogy a füstgáz jelentős hányadát a ballasztnitrogén teszi 

ki. Ezért magas hőmérsékletet igénylő folyamatoknál (pl. a kohászatban) előfordul, hogy az égéshez bevezetett 

levegőt oxigénnel dúsítják. Magas költsége miatt csak kivételesen fordul elő tüzelés tiszta oxigénben , erre példa 

a hegesztéshez acetilén, a rakétahajtáshoz hidrogén elégetése oxigénben. Ha viszont a füstgáz hőmérséklete 

nagyon magas, 1800−2000°C feletti, a molekulák nagyobb mértékben disszociálnak, ami egyrészt hőt von el, 

másrészt növeli az égéstermékek térfogatát, vagyis csökkenti a hőmérsékletet. Szóba jöhet vegyületek 

oxigéntartalmának hasznosítása is, erre példa a termiteljárás, amelynél alumíniumport vas-oxiddal kevernek 

össze, ezzel a 2Al+Fe2O3®Al2O3+2Fe-reakció 3000°C-nál is magasabb hőmérsékletet szolgáltat. 

1.3. Tüzeléstechnikai alapok II. 

A tüzelőanyagok eltüzelhetőségét és viselkedését a tüzelőberendezésekben számos fizikai és kémiai tulajdonság 

befolyásolja a fűtőértéken, a halmazállapoton és az anyagi összetételen kívül. Például szeneknél az illótartalom, 

az összesülésre való hajlam, a szemcsék méretének eloszlása és őrölhetősége, a hamu kémiai és fizikai 

tulajdonságai és más hasonló jellemzők játszanak lényeges szerepet. Folyékony tüzelőanyagoknál a viszkozitás, 

a dermedéspont, az elkokszolódási hajlam, a porlaszthatóság és más jellemzők lényegesek a tüzelési technológia 

kialakításánál, ismét mások a motorhajtóanyagként hasznosításnál (kompressziótűrés, kis affinitás a fémekhez, 

tárolhatóság stb.). 

Hiba lenne azonban a tüzelőanyagokat kizárólag műszaki tulajdonságaik alapján megítélni. 

Alkalmazhatóságukról végső soron a gazdasági kihatások döntenek, ami nemcsak a kitermelés költségén, hanem 

a felhasználáson is múlik. A kitermelés költsége a tüzelőanyag-vagyon nagyságától és kibányászásának 
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technológiájától függ, a felhasználásé a tüzelőberendezések beruházási és üzemeltetési költségeitől. Mint 

említettük, az égés folyamata nagyon változatos a különféle tüzelőanyagoknál, a tüzelőberendezéseket illeszteni 

kell a tüzelőanyaghoz. Ennek az illesztésnek fő tendenciája sajnos olyan, hogy az olcsóbban kitermelt 

tüzelőanyag felhasználásához többnyire drágább tüzelőberendezés tartozik. Ezért a tisztánlátás érdekében 

indokolt a műrevalóságot a végtermék versenyképessége alapján megítélni. 

Az égés során lejátszódó fizikai és kémiai folyamatok tisztázatlansága miatt a tüzelőberendezések 

kialakításában nagy szerepe van az empíriának. Ebből következik az is, hogy a tüzelőberendezések 

üzemeltetésénél nem lehet nagymértékben eltérni a tervezéshez alapul vett tüzelőanyag minőségétől és 

összetételétől a konstrukció módosítása nélkül. A tüzelőberendezéseknek ez a rugalmatlansága visszahat az 

energiagazdálkodásra is. Az energiaellátás biztonságának növelésére egyes tüzelőberendezéseket többféle 

tüzelőanyag eltüzelésére is alkalmassá tesznek, ami természetesen beruházási többletköltséggel jár. Ez a 

megoldás elsősorban nagy erőművi vagy ipari berendezéseknél lehet gazdaságos és az energiagazdálkodás 

rugalmassága számára előnyös. Előfordulnak többféle szén eltüzelésére alkalmas megoldások, olajat és gázt 

alternatívan használó berendezések (pl. a hazai szénhidrogén-erőművek), sőt olaj, földgáz és szén eltüzelését 

lehetővé tevő rendszerek is. 

Az energetika rugalmatlanságából fakad az a követelmény is, hogy egy adott tüzelőanyagból álljon 

rendelkezésre akkora tüzelőanyag-vagyon, ami biztosítja az arra telepített fogyasztók ellátását a berendezések 

élettartama alatt. Ez a követelmény annál kritikusabb, minél nagyobb és minél rugalmatlanabb 

tüzelőberendezésről van szó. Egy szénerőmű létesítésénél például nagyon kritikusan vizsgálják, hogy a 

szénellátás az erőmű több évtizedes üzemét lehetővé teszi-e; az erőmű kiépíthető teljesítményét az szabja meg, 

hogy az alapul vett szénvagyon legalább 30 évig biztonságosan fedezze a szükségletet. 

A tüzeléstechnika fejlődése nagyon hosszú múltra tekint vissza az őskor primitív tűzhelyeitől napjaink több 

GW-os automatizált kazánjaiig. E folyamat gyakran nagyban kihatott nemcsak a technikai fejlődésére, hanem a 

társadalmi viszonyokra is. Számos kézművesség és ipari technológia a tüzeléstechnika vívmányainak 

köszönhette megszületését, és fejlődésük a tüzeléstechnika mindenkori korlátitól függött (fazekasság, kohászat, 

élelmiszer-ipari technológiák, szilikátipar stb.). Mivel az anyagok és termékek előállításához és formázásához 

rendszerint valamilyen termikus folyamat szükséges (melegítés, olvasztás, párologtatás, főzés, lágyítás, forralás, 

égetés, edzés, izzítás stb.), és számos folyamat csak magas hőmérsékleten játszódik le (kémiai reakciók, 

halmazállapot-változások, disszociáció, plazmaképződés stb.), sok technológia fejlődése hosszú ideig függött a 

tüzeléstechnika haladásától, mert a tüzelés módja szabta meg az elérhető hőmérsékletet. Ez a technológiai 

kapcsolat ma már lazább, mivel a hőfejlesztésnek számos más útja is járható, bár a nagy mennyiségű hő 

előállításának legfőbb módszere máig is a tüzelés maradt. 

A tüzelőanyagokat tüzelőberendezésekben vagy hőerőgépekben égetik el a hőfejlesztéshez. 

Atüzelőberendezésekben a tüzelőanyagot gyakran elő kell készíteni a tüzeléshez (őrlés, porlasztás), a bevezetett 

tüzelőanyag és levegő mennyiségét szabályozni kell, és azokból éghető keveréket kell kialakítani. Az égés a 

tűztérben zajlik le, ahonnan a fejlődő hő sugárzás, hőátadás és hővezetés révén vezethető el. A tűztérből az 

égéstermékeket is el kell szállítani. Alegegyszerűbb tüzelőberendezések a helyiségek fűtésére használt kályhák 

és az ételkészítésre szolgáló tűzhelyek. Ezeket az egyszerű és olcsó berendezéseket azonban elég rossz hatásfok 

jellemzi. Nagyobb hőigény kielégítésére a tüzelőanyagot kazánban égetik el, és a hővel a fűtőfelületeken 

keresztül munkaközeget (levegő, víz, gőz stb.) melegítenek fel. A kazánok nagyon sok típusa használatos. 

Szerkezeti megoldásuk függ a rendeltetéstől, az alkalmazott tüzelőanyagtól, a munkaközeg jellegétől és 

paramétereitől, az üzemvitel és a szabályozás módjától és számos egyéb körülménytől. Hőteljesítményük az 

etázsfűtéseket kiszolgáló 10kW-os nagyságrendtől az erőművek több GW-os teljesítményéig változik. A 

kazánhatásfok megközelítőleg a munkaközegnek átadott hő és a tüzelőanyag vegyi energiájának hányadosa. Ez 

elsődlegesen a fűtőfelületek kialakításán múlik: minél nagyobb hatásfok elérésére törekszenek, annál több 

szerkezeti elemet kell beépíteni, és annál bonyolultabb köztük a hőkapcsolat, ami pedig a beruházási és 

karbantartási költségek növelésével jár. Lényegesen csökkenti a hatásfokot a fűtőfelületek degradációja 

(elpiszkolódás, salaklerakódás, korrózió), valamint a kazán tömítéseinek romlása (tömörtelenség), ezért a 

berendezések karbantartása és üzemeltetési színvonala jelentős szerepet játszik. Ez minden tüzelőberendezésre 

jellemző, tehát az energetikai hatásfok javítása érdekében megkülönböztetett figyelmet érdemel. 

A kohászat, a szilikátipar, az élelmiszeripar, a vegyipar gyártási folyamataiban gyakran fordulnak elő magas 

hőmérsékletet igénylő szárítási, hőkezelési, izzítási, pörkölő, olvasztási és hasonló műveletek. E technológiai 

folyamatokhoz szükséges magas hőmérsékletet kemencékben állítják elő. Szerkezeti felépítésük szorosan 

alkalmazkodik az ipari feladathoz (boksa-, tégely-, kád-, cső-, aknás, alagút-, kamra- stb. kemencék). A 

közvetlen fűtésű kemencéknél az égéstermék közvetlenül érintkezik a hőkezelt anyaggal, a közvetett fűtésűeknél 

nem. Közvetlen fűtésű ipari kemencékben a technológiai anyagokból is kerülhetnek komponensek a tűztérbe a 
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magas hőmérsékleten lejátszódó fizikai folyamatok (párolgás, disszociáció) és a gázterméket eredményező 

kémiai reakciók következtében. Attól függően, hogy ezek a komponensek exoterm vagy endoterm reakciókra 

hajlamosak, módosul a tűztérben hasznosítható hő mennyisége, e komponensek befolyást gyakorolhatnak a 

füstgáz mennyiségére és összetételére, továbbá a tűztér hőmérsékletére is. Ezek a hatások a kemencék 

hőmérlegének és energetikai hatásfokának számítását meglehetősen bonyolulttá tehetik. 

A tüzelőberendezések tényleges konstrukciója nagyon erősen függ a tüzelőanyag jellegétől. Legegyszerűbben és 

leghatékonyabban a gázokat lehet eltüzelni. A gázt többnyire levegővel keverve égőkön keresztül nyomják be az 

égés helyére. A gáz a levegővel jól keveredik, az égéshez kis, néhány százalékos légfelesleg szükséges, ami jó 

hatásfokot és magas tűztérhőmérsékletet biztosít. A gázlángban kezdetben pirogén disszociáció alakul ki, majd 

szén-monoxid és hidrogén képződik, ami szén-dioxiddá és vízgőzzé ég el. A gázégés nagyon kevés hamuval jár, 

gyakorlatilag szinte csak gáznemű égéstermék képződik. Ez, valamint a kis légfelesleg azt eredményezi, hogy a 

tüzelőberendezés elhasználódása lassú, kevés karbantartást igényel. A kis légfelesleg miatt a gáz-levegő arány 

szabályozása fontos feladat: ha a levegő túl kevés, a hidrogén nagyobb égési sebessége miatt a szén egy része 

korom alakjában válik ki. Ha az égőkön kiáramló gáz sebessége meghaladja az égési sebességet, a láng 

leszakad. Agáz és a levegő mennyiségével a tüzelőberendezés teljesítménye könnyen változtatható, és mivel az 

eltüzelt gáz összetétele időben gyakorlatilag állandó, a tüzelés egyszerűen automatizálható. Az automatizálás 

egyben az ellen is védelmet nyújt, hogy a gáz-levegő elegy a tűztérben robbanásveszélyes koncentrációban 

felhalmozódjon (2.1.2.1.táblázat), a láng kialvását ellenőrző lángőrök elreteszelik az újragyulladás lehetőségét. 

Vezetékes gázhálózatból rendkívül egyszerűvé válik a tüzelőanyag-ellátás feladata is. Mindezekből következik, 

hogy a gázzal működő tüzelőberendezések a legolcsóbbak, a legjobb hatásfokúak, és üzemeltetésük is a 

legegyszerűbb. Ugyanakkor a robbanásveszély miatt fokozott biztonsági követelményeknek kell eleget tenni, és 

a hátrányok között említendő az NOX képződés veszélye is. 

A gáztüzelés előnyei különösen kidomborodnak a földgáznál, amit magas fűtőértéke alapján nagy távolságra is 

gazdaságosan lehet szállítani. Ha földgáz bőségesen áll rendelkezésre, érdemes minél több tüzelőberendezést 

arra telepíteni a gázvezetékek közelében. Ha a vegyipar nyersanyagigénye vagy a források mennyisége 

korlátozza a felhasználható földgáz mennyiségét, a fogyasztói igények kielégítését rangsorolni kell. Ekkor a 

kisebb tüzelőberendezéseket célszerű előnyben részesíteni, mert a nagy teljesítményű tüzelőberendezéseknél 

más tüzelőanyaggal is jó hatásfokot lehet elérni. Ugyanezt támasztják alá a környezetvédelem és a 

munkaerőhelyzet követelményei is. 

A folyékony tüzelőanyagokat szintén égők segítségével tüzelik el. A magas hőmérséklet hatására a folyadék 

elpárolog (a forráspont mindig alacsonyabb a gyulladási hőmérsékletnél), a keletkező gőzök a gázokhoz 

hasonlóan égnek. A folyadék csak gőzfázisában ég, amiben a hő hatására a nagy molekulájú szénhidrogének 

egyszerű gázokra, instabil atomcsoportokra és elemi szénre bomlanak. A gyulladási hőmérséklet és az égési 

sebesség a molekulaszerkezettől függ, az égés annál vontatottabb, minél nagyobbak a molekulák, és minél 

nagyobb a szénatomok száma a szénhidrogénekben. Az olajégők szerkezete bonyolultabb, mint a gázégőké, 

mert a folyadék diszpergálásáról is gondoskodnunk kell. Ennék érdekében a folyadékot vagy elpárologtatják 

forró felületen, vagy finom eloszlású köddé porlasztják el a befúváshoz. Aporlasztásra többféle technikai 

megoldást használnak (nagy sebességű levegő vagy gőzsugár befúvását, nagy nyomást stb.). A használatos 

folyékony tüzelőanyagok dermedéspontja és viszkozitása széles határok között változik. A kisebb 

tüzelőberendezésekben használt tüzelőolajok dermedéspontja alacsony és viszkozitása a környezeti 

hőmérsékleten kicsi, így a betáplálás és a porlasztás sem okoz gondot. Nagy berendezésekben viszont magas 

dermedéspontú, nagy viszkozitású, olcsóbb fűtőolajat gazdaságos használni, ami csak magas hőmérsékleten 

folyékony és porlasztható. Ilyenkor gondoskodni kell a tüzelőanyag előmelegítéséről, sőt csővezetéken történő 

tüzelőanyag-ellátásnál a vezeték melegítéséről is. Az egyenlőtlenebb keveredés miatt az olajtüzelés valamivel 

nagyobb légfelesleget igényel, mint a gáztüzelés. Az égéstermékek legnagyobb része gáznemű, csupán 

minimális mennyiségű szállóhamu és –ha a légfelesleg kevés– a tökéletlen égés következtében némi korom 

képződik. Ilyen koromkiválásra vezető bomlás néhány példáját mutatják a 2.1.1.2. táblázat 11−13. egyenletei. 

Az olajban előfordulnak kokszolódásra hajlamos alkotók is. Egyes ásványi anyagok (vanádium, kén stb.) pedig 

korróziót okozhatnak, ezért a tüzelőberendezések elhasználódása nagyobb mérvű. Az olajtüzelés szabályozása 

és automatizálása szintén könnyen biztosítható. Az olajjal működő tüzelőberendezések valamivel drágábbak, 

mint a gáztüzelésűek, és több karbantartást igényelnek. A tüzelőanyag-ellátás bonyolultabb, de nem jár nagy 

munkaerőigénnyel. Az olajár ugrásszerű növekedése az olajtüzelés megítélésének alapvető átértékelését 

eredményezte. A kőolaj-feldolgozás fő iránya a fehéráru kihozatal növelése a tüzelésre használható frakciók 

rovására, mert világszerte a motorhajtóanyag-ellátás a szűk keresztmetszet. Az áremelkedés az olajtüzelés 

versenyképességét is erősen csökkentette. Ezért –műszaki előnyei ellenére– az olajtüzelés visszaszorul olyan 

területekre, ahol az ellátást más tüzelőanyaggal nehéz biztosítani, és a technológia igényei, a környezetvédelem 

követelményei, a munkaerő-ellátás gondjai vagy a lakáskultúra szempontjai olajtüzelést indokolnak. A 

destruktív eljárások térhódítása csökkenti a nagyfogyasztók fűtőolajbázisát, mindenekelőtt az erőművekét. 
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A legbonyolultabb folyamat a szilárd tüzelőanyagok égése. A hő hatására a tüzelőanyagból elillanó éghető 

gázok gázkeverékként égnek és javítják az égési mechanizmust. A visszamaradó szilárd anyag határfelületén 

oxidálódva sokféle fizikai és kémiai folyamat közben bomlik le és ég el. A rendelkezésre álló idő alatt gyakran 

nem tud tökéletesen kiégni, az összesülésre hajlamos szén belsejében vagy a salakban kiégetlen darabok 

maradhatnak. A darabos, durva szerkezetű tüzelőanyagokat általában rostélyos tüzelőszerkezetekben égetik el. 

A rostély feladata egyrészt az izzó tüzelőanyag hordása, másrészt az alatta bejuttatott primer levegő szétosztása 

a tüzelőanyagban. A salak a rostély alatti salaktérben gyűlik össze. Szerkezeti felépítése szerint a rostélyt 

vízszintesen, ferde síkban vagy lépcsőzetesen lehet kiképezni a tüzelőanyag tulajdonságaitól (hajlam az 

összesülésre, hamutartalom stb.) és az adagolás módjától függően. A rostély lehet fixen rögzített, álló 

megoldású, de tökéletesebb kiégést biztosítanak a mozgó szerkezetek. Az utóbbiak közül legelterjedtebb a 

vándorrostély, aminek síkban elhelyezett rostélypálcái haladó mozgást végző, végtelen láncot alkotnak. A 

lépcsősen elhelyezkedő rostély elemeinek alternáló mozgatásával valósítják meg a bolygató tüzelést. A 

rostélytüzelés kis és közepes teljesítményű berendezésnél célszerű. Nagy kazánok tüzelőberendezéseit ma 

elsősorban szénportüzeléssel, másodsorban fludizációs tüzeléssel építik. A szénportüzelésű berendezéseknél a 

malmokban finommá őrölt szénport égőkön keresztül fújják be a tűztérbe, az égés jó hatásfokát a porszemcsék 

nagy fajlagos felülete és a levegővel való jó keveredés biztosítja. A fluidizációs tüzelésnél légárammal 

folyadékszerű állapotba hozzák a tüzelőanyagot. A rostélytüzelés nagy, de a szénportüzelés is számottevő 

légfelesleget igényel, így a tüzelés hatásfoka kisebb, mint a szénhidrogén-tüzelésnél. A szénminőség ingadozása 

miatt a tüzelés nehezebben, az anyagáramlás sebessége miatt lassabban szabályozható, az automatizálás nehezen 

és költségesen valósítható meg. 

A széntüzelő-berendezéseket fokozottan éri koptató hatás, korrózió, elpiszkolódás, ezért rendszeres és sokirányú 

karbantartást igényelnek. Egyes szerkezeti elemeik élettartama még így is alacsony. A szénhidrogén-tüzeléshez 

viszonyítva ezek a tüzelőberendezések lényegesen drágábbak, üzemvitelük bonyolultabb, és fokozott 

elhasználódásnak vannak kitéve. Mindehhez a nagyobb munkaerőigény járul, amit nemcsak a tüzelőanyag és az 

égéstermékek kezelése, hanem a karbantartási feladatok is növelnek. E hátrányok miatt a szén kiszorul a kis 

berendezések területéről, és csak nagy tüzelőberendezéseknél nyújt versenyképes vagy szükségszerű 

alternatívát. A tüzelőanyagok jelentős hányadát mechanikai munkát szolgáltató, belső égésű motorokban égetik 

el. Ezek a hőerőgépek jelenleg a mobil berendezéseknek majdnem kizárólagos erőforrásai, de mint stabil 

erőgépek is használatosak. Mivel az égés ezekben nagy nyomáson, többnyire nagyon gyorsan folyik le, a 

jelenségek sok tekintetben eltérnek attól, amit a tüzelőberendezésekkel kapcsolatban az előzőekben tárgyaltunk. 

Üzemanyagként sokféle folyékony tüzelőanyag (benzin, gázolaj, petróleum, alkohol, benzol, metanol stb.) vagy 

éghető gáz (biogáz, világítógáz, generátorgáz, földgáz, kohógáz, hidrogén stb.) jöhet szóba, ezek közül a 

kőolajlepárlásnál nyert fehéráruk játszanak alapvető szerepet. A belső égésű motorokban a mechanikai munka 

előállításához egy munkaközeggel hőkörfolyamatot végeztetnek. Az égés a munkaközegben, a hőkörfolyamat 

egyik fázisában történik. Attól függően, hogy a hőkörfolyamat során hogyan alakulnak a hőmérsékleti és 

nyomásviszonyok, hogyan vezetik be az üzemanyagot, és az égés milyen jellegű, a körfolyamatok sokféle 

típusát lehet megkülönböztetni. 

Kis teljesítményű berendezésekben, mindenekelőtt a személygépkocsikban, a benzinüzemű Otto-motorok állnak 

az első helyen kis súlyuk miatt. A benzinmotor égésterébe benzin-levegő keveréket táplálnak be. A jó keveredés 

érdekében a benzint többnyire karburátorban elporlasztva adagolják a levegőhöz, bár előfordul 

befecskendezéses és elgázosításos adagolás is. A benzinben dús levegőt legfeljebb 1:10 arányban komprimálják 

és szikrával meggyújtják. A szikrától a lángfront 20−30m/s sebességgel szétterjed, a felmelegedett munkaközeg 

pedig kiterjed. A benzinmotoroknál az égés oxigénben szegény környezetben és rövid idő alatt zajlik le. 

Hatásfokuk nem túl magas, átlagosan 30% körül mozog. A benzinnel szemben fontos követelmény a 

kompressziótűrés, ellenkező esetben a robbanáshullámok kopogásként hallható járulékos ütéshullámokat 

okoznak. A kompressziótűrést az oktánszámmal jellemzik, mérőszáma az n-heptán-izooktán keverékben az 

utóbbi részaránya. E keverék kompressziótűrése a keverési aránnyal változik, a minősítéshez olyan keveréket 

keresnek, amelyik a vizsgált benzinhez hasonlóan viselkedik. Az oktánszám növelésére kémiai eljárásokkal 

módosítják a szénhidrogén-molekulák szerkezetét, vagy adalékokat adnak a benzinhez. A motorok 

kompresszióviszonyának növelése az elmúlt évtizedekben mind nagyobb oktánszámú benzinek előállítását 

igényelte a kőolajipartól. A jelenleg forgalomban levő benzinek oktánszáma 82 és 98 között mozog, nem 

valószínű, hogy a jövőben igény lesz az oktánszám további számottevő növelésére. 

A nagy teljesítményű berendezések − hajók, vasutak, munkagépek, teherautók, autóbuszok − ideális és a 

személygépkocsik munkagépe a gázolajjal működő Diesel-motor. Nagyobb súlyukat és árukat ellensúlyozza az 

alig feleakkora üzemanyag-fogyasztás, a sokkal jobb hatásfokú és olcsóbb üzem, valamint a jó 

szabályozhatóság. A Diesel-motor égésterében levegőt sűrítenek össze 30−50bar nyomásra, majd gázolajat 

fecskendeznek be. A gázolaj magától meggyullad, mert a kompresszió következtében a levegő hőmérséklete a 

gyulladáspont fölé emelkedik. Az égés lassú, a körfolyamat hatásfoka jó, gépjármű-motoroknál átlagosan 35%, 
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nagy motoroknál 40−45%-ot is elér. Mivel a gyulladási késedelem rontja a hatásfokot, a gázolaj gyulladási 

hajlama fontos jellemző. Számszerűen többnyire a cetánszámmal jellemzik, ami az egyenértékű cetán−a-

metilnaftalin keveréke. A léghiányos égés koromkiválással jár, ami a kipufogógázzal távozik. A repülőgép-

gázturbinák fő hajtóanyaga a petróleum (kerozin), a stabil gázturbinák földgázzal vagy gázolajjal üzemelnek. 

A világ tüzelőanyag-felhasználása olyan nagyságrendet ért el, hogy a tüzelés ökológiai következményei 

kezdenek érzékelhetővé válni. Globálisan e hatások már egyre jelentősebbnek tűnnek. Az energiafelhasználás 

azonban nem oszlik el egyenletesen a Föld félszínén, hanem a nagy ipari centrumokban és a nagyvárosokban 

koncentrálódik, elsősorban az északi féltekén. Ennek következtében ezeken a területeken a helyi ökológiai 

hatások számottevőekké nőttek, sőt néhány helyen az életkörülmények elviselhetetlenné váltak, ezért előtérbe 

kerültek a környezetvédelmi követelmények. 

1.4. Tüzeléstechnikai alapok IV. 

A tüzelőanyagok égésénél a hasznosítható munka forrása az éghető alkotók oxidációja során felszabaduló 

energia. Az égést a reakcióhő szempontjából olyan zárt rendszerben lehet tárgyalni, amelyben a tüzelőanyag és 

az égéslevegő exoterm folyamatban égéstermékké alakul át. Általánosságban egy rendszerből maximálisan 

kinyerhető munka megegyezik azzal a minimális energiával, ami az adott állapotú rendszer létrehozásához 

szükséges. Eszerint a tüzelőanyagok elégetésénél nyerhető hasznosítható munka maximuma egyenlő a 

tüzelőanyag molekuláinak felépítéséhez szükséges energiával. A gyakorlati körülményeket figyelembe véve az 

energiaviszonyokat célszerű a valóságos környezethez viszonyítani, például egy szénhidrogén-molekulát a 

légkörben levő CO2- és H2O-molekulákból kiindulva felépíteni. Ha a szénhidrogén-molekula oxigénnel egyesült, 

ismét szén-dioxid- és vízmolekulák jönnek létre, és azok a légkörbe disszociálnak. Az adott szénhidrogén-

molekulákból álló tüzelőanyag hasznosítható munkája (exergiája) reverzibilis folyamatokat feltételezve: 

 

ahol a tüzelőanyagból és égéslevegőből álló rendszer belső energiája U, térfogata V és entrópiája S, a légköri 

nyomás, illetve hőmérséklet p0, illetve T0, ni a reakcióban részt vevő i-edik komponens molekuláinak száma mi 

pedig ezek kémiai potenciálja a légkörben, vagy azzal egyensúlyban levő rendszerben (pl. felszíni vizek). A 

hasznosítható munka elvileg is kisebb a reakcióhőnél, a felszabaduló hő egy része a hőmérséklet-növekedés 

következtében a rendszer belső energiáját növeli meg, más része a térfogatváltozással járó munkát fedezi. 

Gyakorlati körülmények között a hőfejlesztést a felhasználás módjától és a környezeti körülményektől függő 

veszteségek is terhelik. 

Az előző kifejezés alkalmazását az 2.1.4.1.ábra mutatja be, egy CH2 molekularészből álló tüzelőanyag elégésére 

levegőben, ami a 

 

egyenlet szerint oxidálódik. Az A pont a maximálisan hasznosítható munka (672MJ/mol), az Fé pont a 

szokásosan értelmezett fűtőérték (647MJ/mol). A kettő különbsége a belső energia változása a hőmérséklet-

differencia miatt. A munkavégzés sokféleképp történhet, például elvileg a teljes hasznosítható munkát 

reverzíbilis folyamatok olyan sorozatával lehet kinyerni, ami egy tüzelőanyag-cellában TA hőmérsékleten 

oxidáció közben villamos áram előállításával kezdődik, az égéstermékek ezt követően TA-ról T0-ra hűlve Carnot-

körfolyamatot végeznek, majd a különválasztott komponensek izotermikusan p0-ra expandálnak, végül a 

légkörbe disszociálnak. Ténylegesen e folyamatokat csak irreverzíbilisen lehet megvalósítani, ami az S entrópia 

növekedését és a W hasznosítható munka csökkenését eredményezi. 
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2.1.4.1. ábra 

Ha a CH2-molekulákat elégetik, az égés irreverzíbilis folyamatának megfelelően a hasznosítható munka a B 

ponttal jellemzett értékre csökken (487MJ/mol). Égés közben a rendszer hőmérséklete adiabatikusan nő, a 

sztöchiometriai arány mintegy 2400°C-os adiabatikus lánghőmérsékletet jelöl ki. Mivel a nyomás állandó, az 

entalpia nem változik, viszont az entrópia nő. A hasznosításnak ismét több útja lehetséges. Az a) jelű folytonos 

görbe a hasznosítható munka maximumát mutatja, ha a füstgázzal t hőmérsékleten másik anyagot melegítenek 

fel, az ordináta a füstgáz és a felmelegített anyag együttes hasznosítható munkája. Látható, hogy ez 1000°C alatt 

rohamosan csökken, 300°C-on már csak az A ponttal jellemzett érték fele, és 130°C-on 30%-a körül mozog. A 

b) jelű szaggatott vonal a füstgáz hőtartalmát (entalpiáját) mutatja, ha azt t hőmérsékletről állandó nyomáson 

folyamatos áramlásban a légköri hőmérsékletre hűtik le. A c) jelű eredményvonal az égéstermékek 

hasznosítható munkája t hőmérsékleten; a környezeti hőmérsékleten mutatkozó maradványérték a légkörben 

való elkeveredés munkája. Az a) és c) görbék különbsége a felmelegített hőhordozókból reverzíbilis folyamat 

során kinyerhető maximális munka. 

Az 2.1.4.1.ábra érzékelteti, hogy a hasznosítható munka milyen erősen függ az égés és a hőátszármaztatás 

hőmérsékletétől. A hőmérséklet csökkenésével járó hőátszármaztatási folyamatok még ideális esetben is a 

potenciális munkavégzés lehetőségének elvesztését jelentik, amit az irreverzibílitásból származó 

energiaveszteség és entrópianövekedés tovább növel. 

A tüzelőberendezésekben a tüzelőanyagok égését általában magas hőmérséklet jellemzi. Terjed ugyan egyedi 

fűtőberendezésekben a láng nélküli, alacsony hőmérsékletű katalitikus égés alkalmazása is, de az így felhasznált 

tüzelőanyag részaránya jelentéktelen. A lánggal történő égés magas hőmérséklete előnyös a jobb 

hőátszármaztatás miatt, viszont magasabb hőmérsékleten a veszteségek is nagyobbak. Az égés során 

felszabaduló hő konvekció és sugárzás útján hevíti fel a felmelegítendő anyagot vagy szerkezetet. A konvekciót 

maga a láng is biztosíthatja, többnyire azonban a fejlődő hő jelentős részét elszállító füstgáz a hőleadó közeg. A 

sugárzás forrása maga a láng, valamint a környező szerkezeti elemek. Az égésben részt vevő részecskék és a 

magas hőmérsékletre hevített felületek sugárzása annál jelentősebb, minél magasabb hőfokon zajlik le az égés. 

A fluidtüzelésnél a hővezetés is szerephez jut a hőátszármaztatásban. A tűztér hőmérsékletének elméleti 

maximumát a tökéletes égésnél felszabaduló hő és a hőátszármaztatás révén elszállított hő viszonya szabja meg, 

a valóságban csak ennél alacsonyabb hőmérséklet alakul ki. A tűztér hőmérsékletét azonban gyakran korlátozni 

kell, egyrészt a szerkezeti anyagok kímélése érdekében, másrészt a kedvezőtlen kihatású égéstermékek 

keletkezésének elkerülésére. Aszerkezeti anyagok tönkremehetnek magas hőmérsékletű korrózió vagy 

mechanikai túlterhelődés következtében, mivel mechanikai szilárdságuk csökken a hőmérséklet növekedésével. 

A túl magas hőmérséklet az égéstermékekben előmozdítja agresszív anyagok képződését (fémsók, vanádium-

pentoxid stb.), a környezetre ártalmas emisszió növekedését (NOX), vagy széntüzelésnél a salak olvadását és 

lerakódását. A tűztér hőmérsékletét csökkenteni lehet a környező felületek intenzív hűtésével vagy a tűztérbe 

juttatott –a füstgázt hígító– hőelvonó anyagokkal (hideg füstgáz visszacirkuláltatása, vízbefecskendezés). A 

hőigények fedezésében a tüzelés még hosszú ideig domináns szerepet fog játszani, azonban e hőfejlesztési mód 

részaránya a felhasználásban lassan csökkenő tendenciát mutat és fokozatosan nagyobb szerepet kapnak a 

hőfejlesztés más alternatívái. A világon felhasznált primer energiahordozók 90%-a ugyan tüzelőanyag, de ennek 

egyre kisebb hányadát égetik el. Egyrészt bővül azoknak az energia-transzformációknak az aránya, amik nem 
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elégetéshez kapcsolódnak (kőolajlepárlás, gázbontás, koksz- és brikettgyártás, a szintetikus tüzelőanyag-

előállítás egyes típusai stb.), másrészt nő a primer energiahordozók nem energetikai célú kiaknázása (vegyipari 

alapanyag, kenőanyag, építőanyag). A szekunder energiahordozók 70%-a tüzelőanyag, azonban ezek jelentős 

hányada motorhajtóanyag, amelyet nem közvetlen hőfejlesztésre, hanem mechanikai munkavégzésre 

használnak. 

 

2.1.4.2. ábra 

A tüzelőanyagok égésén kívül számos más exoterm kémiai reakciónak is van energetikai szerepe a technikában. 

Ezek elsősorban a kémiai technológiai folyamatokon belül járulnak hozzá az energiamérleg egyensúlyához 

egyrészt endoterm reakciók reakcióhőjének biztosításával, másrészt a technológián belüli hőigények 

fedezésével. Néhány reakciótípusnál annyi hő szabadul fel, hogy abból még a technológián kívüli hőigényeket is 

el lehet látni. 

Az exoterm kémiai reakciók hőmérlege elvileg a tüzeléshez hasonlóan alakul, csupán az égéstermékek szerepét 

a reakciótermékek veszik át. A korszerű vegyipari folyamatok számára a –főleg a cseppfolyós– 

fluidhalmazállapotok az előnyösek, így a hő formájában felszabaduló energia folyékony és gáznemű 

hőhordozókban jelentkezik. Ezeket közvetlenül ritkán lehet a technológiai folyamaton kívül is felhasználni, 

ilyen célra rendszerint hőcserét kell beiktatni. 
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A primer energiahordozók között gyorsan nő a nukleáris energia részaránya, amit majdnem kizárólag hő 

formájában tudunk csak hasznosítani. A fisszióban felszabaduló kötési energiát a kilépő elemi részecskék 

szállítják el, majd azt ütközések során környezetüknek adják át, miközben az energia nagy része hővé alakul. A 

fejlődő hőt a hűtést biztosító hőhordozó szállítja el. Ugyanez jellemzi a tervezett fúziós erőműveket is. A 

nukleáris hőt jelenleg elsődlegesen villamos energia termelésére használják, távfűtési célú felhasználása nem 

valósult meg, noha az 1960−70-es években komoly tervek készültek ezen a területen. 

1.5. Villamos és egyéb úton történő hőfejlesztés 

A szekunder energiahordozók közül a tüzelőanyagok mellett a hőfejlesztés legfontosabb lehetőségeit a villamos 

energia kínálja. Ezek közel 100%-os hatásfokú, jól szabályozható és a feladatokhoz jól illeszthető 

energiaátalakító eljárások, ezért részarányuk az igényesebb technológiáknál nő. Hőerőműves rendszerekben a 

primer energiahordozóra vetített eredő energetikai hatásfokuk azonban 30% alatt van az erőművi és hálózati 

veszteségek miatt, szemben a közvetlen tüzelésen alapuló hőfejlesztés 60−80%-os eredő hatásfokával. Ilyenkor 

a villamos hőfejlesztés energetikailag csak akkor indokolt, ha a technológiai követelményeket másképp nem 

lehet kielégíteni, vagy ha ahhoz az energiagazdálkodásnak érdeke fűződik (pl. felesleges éjszakai áram 

hasznosítása). Sok más országhoz hasonlóan Magyarországon is törekvés a villamos energia termikus 

felhasználásának mérséklése. A termikus villamosenergia-felhasználás jelentős hányada fűtés, amit kívánatos 

volna tarifális és adminisztratív eszközökkel visszaszorítani vagy tározós éjszakai fűtésre konvertálni. Ezt az 

energetikai hatásfok mellett a teljesítménygazdálkodás is indokolja, mert az évente értékesített villamos 

fűtőtestek összteljesítménye megközelíti a terhelési csúcs éves növekményét. Természetesen nem kizárólag a 

villamos fűtés miatt nő a csúcsterhelés, hiszen az egyidejűségi tényezőnek megfelelően azoknak csak egy részét 

kapcsolják be a csúcsidőszakban. 

A villamos hőfejlesztésnek többféle útja van. Az első és másodfokú vezetők (fémek, elektrolitok, ionos vezető 

anyagok) R oh 

 

Joule- (vezetési) veszteséget hasznosítják a legszélesebb körűen, mind fűtési, mind technológiai célokra. Kisebb 

teljesítményhez külön e célra készített nagy ellenállású Ni-ötvözetekből készített kantál-, cekászhuzalokban 

hozzák létre a vezetési veszteséget (pl. ellenállásfűtés, főzőlap, csőfűtőtest, vízmelegítő, főzőedények), nagyobb 

teljesítménynél magában a felmelegítendő anyagban (pl. sófürdők olvasztása, tompahegesztés). A villamos 

hőfejlesztésnek ez a legegyszerűbb és legolcsóbb módja. Magas hőmérsékletet és nagy energiakoncentrációt 

lehet elérni villamos ívekben. Az ív talppontjánál 4000−5000°C-os, az ív tengelyében 6000−7000°C-os 

hőmérséklet uralkodik. Az ív begyújtása, fenntartása és az elektródok elhasználódása miatt a szükséges 

elektródtávolság biztosítása megfelelő szabályozást igényel, táplálásához pedig különleges áramforrás 

(transzformátor, dinamó) szükséges, ami illeszkedik az ív negatív hiperbolikus feszültség-áram 

jelleggörbéjéhez. Hőforrásként használják magát az ívet (ívkemence, ívhegesztés), valamint az azon 

átáramoltatott és így plazmaállapotba juttatott gázokat (plazmatechnika, termikus megmunkálási eljárások 

plazmával). Áttételesen villamos hőfejlesztésnek is lehet tekinteni a később tárgyalt hőszivattyú villanymotorral 

hajtott válfaját. 

Villamosan szigetelő anyagokban az E térerősség hatására a térfogategységben 

 

dielektromos veszteség alakul ki, ami szintén hővé alakul. A képletben e a szigetelőanyag permittivitása, tgd a 

veszteségi tényező és f a frekvencia. A dielektromos hevítés kitűnő eljárás szigetelőanyagok nem túl magas 

hőmérsékletű melegítésére (szárítás, sütés, termoreaktív kémiai átalakulások kiváltása, kolloid kémiai 

folyamatok előidézése stb.). Mivel e és tgd rendszerint kis érték, a melegedést a frekvencia növelésével lehet 

fokozni, a kezelt anyag jellegétől és a feladattól függően a használatos frekvenciák 10kHz−1GHz között 

mozognak. Aszükséges térerősséget megfelelően hangolt elektronikus generátorokkal állítják elő. Az ezekkel 

megvalósítható teljesítmény korlátozott, ami egyben az eljárás alkalmazási lehetőségeit is behatárolja. 

A mágneses erőtér is okoz veszteséget, a hővé alakuló mágneses veszteség ferromágneses anyagokban 

különösen nagy érték, amit ezek melegítésére lehet kihasználni. A mágnesezési jelleggörbe nemlinearitása és 

hiszterézise, valamint a mágneses térrel indukált örvényáramok Joule-vesztesége miatt a fajlagos veszteség és a 

H mágneses térerősség kapcsolata bonyolultabb, mint a dielektromos veszteségre felírt kifejezés, a frekvencia 
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hatása azonban a mágneses veszteségeknél is lineáris. Mivel ferromágneses anyagoknál a fajlagos veszteségre 

vonatkozó anyagjellemzők értéke nagy, kis frekvenciánál is nagy a hőteljesítmény. A szokásos frekvenciák 

50−1500Hz között mozognak, amit nagyfrekvenciás generátorral, frekvenciasokszorozó transzformátorral, vagy 

újabban frekvenciasokszorozó elektronikus áramkörökkel állítanak elő. Ilyen módon nagy teljesítményt és a 

fémek olvadáspontját is meghaladó hőmérsékletet is el lehet érni, amit elsősorban az acéliparban használnak ki 

(indukciós olvasztás, hevítés, edzés). Nagy frekvenciánál az indukált áram a fémek felületi rétegeibe szorul ki 

(skin effektus), ami felületi hőkezeléseket tesz lehetővé, ill. a háztartásokban is terjednek az indukciós 

főzőlapok. 

Sugárzásokat nemcsak villamos úton lehet gerjeszteni, hanem izzó testekkel, kémiai vagy nukleáris reakciókkal 

és más módon. Ezeknek a lehetőségeknek azonban nincs számottevő energetikai jelentősége. Egyre jobban teret 

nyernek a napsugárzást hővé alakító eszközök, ahol a hőfejlesztést optikai úton összegyűjtött és megfelelő 

abszorbens anyagokra fókuszált sugarakkal lehet biztosítani. A síkkollektorok megfelelő műszaki megoldást 

nyújtanak arra, hogy napsugárzással hőhordozókat nem túl magas hőmérsékletre melegítsenek fel. 

Az egyszerűbb kivitelű, síkokból vagy csövekből felépített alacsony hőmérsékletű kollektorokkal 50−90°C-os 

hőmérsékletszinten 1−10kW-os teljesítményt lehet reálisan kielégíteni (koncentrációfaktoruk 1). Elsősorban 

melegvíz-ellátás, ezen kívül lakások fűtése és klimatizálása, uszodák vízmelegítése jöhet számításba. A 

megoldás iparilag érett, és kedvező körülmények között gazdaságilag is versenyképes. A világon üzemben levő 

berendezések száma 105 és 106 között mozog, a fejlett ipari országokban folyó intenzív fejlesztő tevékenység 

nagyrészt a fejlődő országokba remélt exportot szolgálja. A napsütésben gazdag fejlődő országokban 

egyszerűbb fénygyűjtő eszközöket is használnak főzésre és más célokra. Több kísérleti berendezés létesült 

150−400°C-os szinten 10kW−1MW nagyságrendű termikus teljesítmény kielégítésére is. Ezek nagyobb számú 

hőfejlesztő elem összekapcsolt hálózatából álló telepek –„farmok” (koncentrációfaktoruk 10−100). Az egyes 

elemek tökéletesített kivitelű, magas hőmérsékletű síkkollektorok vagy tükrös koncentráló-kollektorok. Ezek 

már nemcsak fűtésre szolgálnának, hanem technológiai hőigények ellátására is, továbbá helyi villamosenergia-

fejlesztésre és mechanikai hajtásra (szivattyú). A megoldások még kiforratlanok, versenyképességük a 

folyamatban levő kutatási programok sikerétől függ. Útkereső speciális megoldásoknak tekintendők a 

fémkohászati célra épült, több ezer fokos hőmérsékletet előállító napkohók. 

Az 500−1200°C-os és 1−l00MW teljesítményű rendszereket „torony” kivitelben valósítottak meg (pl. az USA-

ban, Spanyolországban és Franciaországban). A magasan elhelyezett abszorbens kazánra nagyszámú tükör 

reflektálja a fényt (koncentrációfaktor 400−1000). Az ilyen rendszereket magas hőmérsékletű technológiai hő 

biztosítására és villamos energia előállítására fejlesztik. Egyelőre csak a kutatást szolgáló kisléptékű 

demonstrációs berendezések létesülnek, gazdaságos megoldást csak a 40. szélességi kör alatt remélnek. A 

sugárzást elnyelő és így felmelegedő testekben elektromágneses hullámokkal is lehet hőt fejleszteni. Az 

elektromágneses hullámokat rendszerint elektrotechnikai eszközökkel állítják elő. A mikrohullámok anyagok 

hevítésére (főzés, sütés, szárítás, edzés) az infravörös sugárzás felületek melegítésére (szárítás, fűtés) a 

legelőnyösebb. Új lehetőségeket nyitott meg a nagy energiakoncentrációt megvalósító lézersugarak technológiai 

alkalmazása a legkülönfélébb anyagok (fémek, műanyagok, kerámiák, textíliák) hegesztésére, vágására és nagy 

pontosságú megmunkálására. A gyorsan meghonosodó ipari berendezések főleg CO2-gázlézerek, a molekulák 

szelektív sugárzása az infravörös tartományba esik (10,6mm). Kereskedelmi forgalomban kaphatók folyamatos 

üzemben több kW, impulzusüzemben pedig sok MW teljesítményű lézerek, a nagyságrenddel nagyobb 

teljesítményűek pedig fejlesztés alatt állnak. Az energetikai hatásfok folyamatos üzemben 15−20%. A 

lézersugarakat 0,1 mm-re is fókuszálni tudják, így a munkadarab felületén elérhető teljesítményürüség 

5MW/cm2, e rendkívül nagy értéknek főleg a termikus megmunkálásoknál van nagy jelentősége. 

A mechanikai energia átalakítása hővé szerény szerepet játszik a hőforrások között. A súrlódás általában 

nemkívánatos veszteség forrása, csak ritkán szolgál anyagok szándékolt felmelegítésére (pl. dörzshegesztés). 

Ugyancsak mechanikai energiát alakítanak át hővé a kompressziós hőszivattyúval. A hőszivattyú egy 

munkaközeg (pl. freon vagy ammónia) hőmérsékletét alacsonyabb értékről magasabbra transzformálja. A 

hőszivattyú lényegében hűtőgép, munkaközegével hűtő hőkörfolyamatot végeztetnek. Elpárologtatójában a 

munkaközeg elpárolog, a párolgási hőt egy alacsony hőmérsékletű (T1) hőtároló közegből elvont hő fedezi. Ezt 

követően a munkaközeget W mechanikai munka befektetésével komprimálják, ez az entalpia növekedését 

eredményezi és a munkaközeg hőmérséklete T2-re nő. E magasabb hőmérsékleten a munkaközeg 

kondenzátorban lecsapatva adja át hőtartalmának egy részét egy másik hőhordozónak. A kívánt hőmérsékletre 

felmelegített másik hőhordozó fűtésre vagy technológiai feladat ellátására szolgál. A kompressziós munkát 

villamos motor vagy belsőégésű motor szolgáltatja. 
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A hőkörfolyamat alapján könnyen belátható, hogy reverzibilis állapotváltozásoknál az átszármaztatott Q 

hőmennyiség nagyobb a befektetett W munkánál, a kettő aránya a teljesítménytényező (Coeefficient of 

Performance, COP), 

 

annál kedvezőbb, minél kisebb a T2−TA hőmérsékletkülönbség. A valóságos irreverzibilis folyamatokkal 

megvalósítható arány jóval kisebb, a gyakorlatban megvalósítható hőfoklépcső 70°C-nál kisebb. 

A javasolt hőszivattyús rendszerek egy része a környezetben korlátlan mennyiségben, de alacsony 

hőmérsékleten rendelkezésre álló hő hasznosítását célozza, ezeknél az elpárologtatáshoz a környező levegőből, 

a talajból vagy az élővizekből vonják el a hőt. A másik –kisebb T2−T1 hőmérsékletkülönbséggel járó– út 

alacsony hőmérsékletű hulladékhő hasznosítására irányul, a hűtővizek, a szellőzésnél felmelegedett levegő, 

szárításnál a távozó nedves levegő és hasonló közegek hőjéből kiindulva. A gyakorlatban megvalósítható 

energiaarány 3 körül mozog, vagyis a hőszivattyú közelítőleg ennyiszer hatékonyabb a közvetlen villamos 

fűtésnél. Ez az arány majdnem ellentételezi a termikus villamosenergia-fejlesztés és -szállítás veszteségeit, de a 

tüzelőanyag közvetlen eltüzelésénél nyert hő több, mintha abból villamos energiát, majd hőszivattyúval meleget 

állítanak elő, így a villanymotor-hajtású kompressziós hőszivattyú hazai körülmények között is lehet 

energetikailag versenyképes. Kedvezőbb az eredő energetikai hatásfok, ha a kompresszort gázmotorral hajtják, 

és a füstgázban távozó hulladékhőt is hasznosítják. 

Hőszivattyút abszorpciós elven is lehet működtetni, ilyenkor a külső munkát hő formájában fektetik be 

(gáztüzelés, villamos fűtés, napenergia), a magasabb hőmérsékletszintet az abszorbensben elnyeletett 

munkaközeg elpárologtatásával biztosítják. Energetikai hatásfok tekintetében ez a rendszer megújuló forrásból 

származó hővel ígéretesebb, mint a kompressziós, viszont bonyolultabb és drágább. Az abszorpciós hőszivattyú 

tulajdonképp a 2.1.1.1. táblázat utolsó kategóriájába, a hőtranszformációk körébe tartozik. 

Szigorúan véve a hőcsere nem tartozik az energiatranszformációk közé. A különféle hőhordozók felmelegítését 

biztosító hőcserélők viszont jelentős szerepet játszanak a technikai hőforrások között. Ezért a teljes áttekintéshez 

hozzátartoznak azok a hőcserélő rendszerek is, amikben az egyik hőhordozó hővezetés, hőátadás vagy sugárzás 

révén egy másik hőhordozót melegít fel. 

A hőhordozók közötti hőátszármaztatás legtöbbször felületi hőcserélővel történik, a két áramló hőhordozó 

közötti válaszfalon keresztül. E válaszfal hővezetése és a két oldalán jelentkező hőátadási viszonyok együttesen 

szabják meg a két hőhordozó hőmérsékletének a különbségét, a hőfoklépcsőt, ami a hőcsere hatékonyságát 

jellemzi. A hőátadást az áramlási sebesség növelése is fokozza, de a legnagyobb hatású a rejtett hőt változtató 

forrás, illetve kondenzáció. A válaszfal rendszerint acél, de a hővezetés javítására gyakran használnak rezet is 

(pl. gőzturbinák kondenzátorai). Nagyon magas hőmérsékleten a hőcserét hőálló keramikus anyagokon keresztül 

biztosítják. Elvétve a hőcsere más útját is követik. Vannak olyan hőcserélők, amikben a hőt hőtároló közeg 

segítségével származtatják át egyik hőhordozóból a másikba, gyakran a sugárzást is hasznosítva a hőcserélőben, 

így működnek a levegő füstgázait előmelegítő regeneratív rendszerek. Egyes kémiai technológiáknál a gázok 

közötti hőcserét közbeiktatott hőhordozókkal (szilárd részecskék, folyadékok) biztosítják. Néha keverő 

hőcserélőt is használnak, főleg különböző halmazállapotú anyagok közötti hőcserére (gőzkondenzátor, tápvíz-

előmelegítő, hűtőgépek). Bár ezeknek kitűnő a hatásfoka, üzemviteli többletfeladatot jelent eltérő anyagoknál 

azok későbbi szétválasztása, azonos anyagoknál pedig a fázisok megfelelő arányának beállítása. 

A hőcsere energiaveszteséggel és a hőfoklépcső miatt általában minőségi veszteséggel jár. Az elsődleges 

hőhordozó hőmérsékletén és az átadható hőmennyiségen múlik, hogyan alakulnak a másik hőhordozó 

állapotjellemzői és fázisváltozásai. A szerkezeti anyagokra megengedhető hőmérséklettartományon belül a 

hőcserélők segítségével hasonló hatásokat lehet elérni, mint a hőfejlesztés többi módjával. 

A hőforrások alkalmazási körét, a célszerű alternatíva megválasztását számos tényező szabja meg. Ezek egyike 

a hőfejlesztés során fellépő hőmérséklet, aminek tartományait a fontosabb esetekre a 2.1.4.2.táblázat mutatja be. 

A nem teljes körű statisztikai felmérések szerint a háztartási és technológiai fogyasztóberendezések az összes 

felhasznált hő 40−50%-át 100°C-nál alacsonyabb hőmérsékleten igénylik (fűtés, használati meleg víz stb.), 

20−30%-át 100 és 140°C közöttin (szárítás, bepárlás, főzés, szerves anyagok kezelése), l0−15%-át 140 és 600°C 

közöttin (főleg vegyipari folyamatokhoz), és csupán 10% körül mozog a 600°C-ot meghaladó hőigény (főleg 

kohászati, építőanyag-ipari és fémmegmunkálási célokra). Egyes technológiáknál minél magasabb hőmérséklet 

kívánatos, másoknál viszont követelmény, hogy a hőfok ne lépjen túl egy előírt határt. Az előző arányok és a 
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2.1.4.2. táblázat magas hőmérsékleti értékei azt sugallják, hogy a hőforrások legtöbb válfajában indokolatlanul 

magas a hőmérséklet, ami jelentős energiaveszteség forrása. 

A technológiai fejlődés növekvő követelményt támaszt a hőmérséklet állandóságával szemben, a termékek 

minőségét gyakran kedvezőtlenül befolyásolja, ha a hőmérséklet-ingadozások túllépik a megadott tűrést. 

Tüzeléseknél a hőmérséklet ingadozása annál kisebb, minél homogénebb a tüzelőanyag kémiai összetétele, és 

minél magasabb az automatizáltság foka a tüzelőberendezés üzemvitelében. 

A felhasználás során a szükséges hőteljesítmény változik, amit a hőfejlesztés szabályozásával követni kell. A 

szabályozhatóság és annak időállandója nagyon eltérő, leglassabban a tüzeléseket, legrugalmasabban a villamos 

hevítési eljárásokat lehet szabályozni. A szabályozhatóság nagymértékben függ a felmelegített hőhordozók és 

berendezések hőkapacitásától is, ami a berendezések jellegétől függően másodperctől órákig terjedő termikus 

időállandókat eredményez (a magára hagyott rendszer hőmérsékletkülönbsége az időállandóval egyező 

időtartam alatt az eredeti DT hőmérsékletkülönbség e-ed részére − 0,378 − csökken). 

Fontos jellemzője a hőfejlesztésnek a teljesítmény és az energiaürüség, amit kazánoknál és hőcserélőknél a 

felületegységre jutó hőteljesítménnyel, hőhordozóknál a térfogategység hőtartalmával jellemeznek. A nagyobb 

energiasűrűség intenzívebb hőközlést tesz lehetővé, ami javítja az energetikai hatásfokot és csökkenti a 

berendezések méretét. Az energiasűrűségnek azonban gazdasági optimuma van, mert növelése fokozza a 

szerkezeti anyagokkal szemben támasztott követelményeket és így azok árát is. 

Egyre nő a környezet- és klímavédelmi követelmények jelentősége. E szempontból legkellemetlenebb hatása a 

tüzelés égéstermékeinek van, annak mértéke a tüzelőanyag jellegétől függ. Környezetszennyezési problémák 

merülnek fel a nukleáris és geotermális hőfejlesztésnél, valamint a kémiai reakciók jó részénél is. A hőfejlesztés 

többi módja tiszta, viszont a hőfejlesztés valamennyi formájánál számolni kell a hősszennyezéssel. A fejlesztett 

hő egy része már a hőfejlesztés helyén, a többi a szállítás és a hasznosítás során különféle módon, de végső 

soron a környezeti levegőt és élővizeket melegíti fel. 

A munkaerőhelyzet előtérbe állítja a munkaigényesség, ill. foglalkoztatás kérdését is. E szempontból a minél 

nagyobb, koncentrált és automatizált hőforrások az előnyösebbek, ugyanakkor a biomasszából készülő 

tüzelőanyag termelésénél a foglalkoztatás szempontjai is megjelennek. A tüzelőberendezéseknél járulékos 

hátrány, hogy az égéstermékek a korábban tárgyaltak szerint a tüzelőanyagtól függő mértékben agresszív 

alkotókat tartalmaznak, amelyek a tüzelő- és hőfejlesztő berendezések fokozott elhasználódását okozzák − 

növelve a karbantartás iránti igényt. 

A hőfejlesztés veszteséggel jár, a veszteség egy része hőközlés révén, más része hulladékhő formájában a 

környezetbe távozik. A hőközlést megfelelő szigetelő és árnyékoló felületekkel lehet csökkenteni. Sokkal 

nehezebb a hulladékhő hasznosítása, ami a füstgázban, egyéb égéstermékekben, hűtővízben és más anyagokban 

távozik. Magukat a 2.1.1.1. táblázatban szereplő energiaátalakítási folyamatokat általában kitűnő hatásfok 

jellemzi, viszont a hőfejlesztés módjától függően azonos végcélt nagyon eltérő eredő hatásfokkal lehet elérni A 

hatásfokot nem lehet a hőforrások tényleges konstrukciójától elvonatkoztatva megítélni, mivel azok működési 

módja, szerkezeti felépítése lényegesen befolyásolja a veszteségek nagyságát. 

1.6. Technikai hőforrások I. 

A hőfejlesztés sokféle lehetőségét a konkrét hőigények kielégítésénél a technikai követelmények és lehetőségek 

néhány reális alternatívára szűkítik, ezek között a választást a gazdasági optimum szabja meg, figyelembe véve 

az említett körülmények kihatását is a berendezés élettartama alatt. 

A technikai hőforrás megjelölése gyakran attól is függ, hol vonjuk meg a vizsgált rendszer határait. Távfűtésnél 

például a helyiségek fűtőtesteinek hőforrása a keringő hőhordozó, az egész épület számára a hőközpontban levő 

hőcserélő a forrás, az ellátott terület szempontjából a távfűtést biztosító forró víz a mértékadó, míg a teljes 

rendszer hőforrása a távhőt szolgáltató fűtőmű vagy fűtőerőmű. 

Az energiát átalakító és hőt fejlesztő szerkezeti elemek, illetve térrészek szerves részei a hőhasznosító 

berendezéseknek, felépítésük azok rendeltetéséhez illeszkedik. A műszaki gyakorlatban ezért a teljes 

berendezést tekintik hőforrásnak, a félreértések elkerülésére a továbbiakban a teljes berendezést műszaki 

hőforrásnak, az energiaátalakítást biztosító részt pedig fizikai hőforrásnak fogjuk nevezni. A műszaki 

hőforrások a technikai fejlődés során a primitív nyílt tűzhelyektől a nukleáris reaktorokig hosszú utat tettek meg. 

A jelenleg használatos berendezések köre nagyon széles, mivel rendkívül sokféle feladatra készülnek és még 
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azonos feladatra is nagyon sok változat jöhet számításba. Ehelyütt a fogyasztói (végfelhasználói) oldal 

hőforrásait vesszük számba. 

A legtöbb műszaki hőforrást eredetileg tüzelőanyagok használatára fejlesztették ki, nagy részük ma is így 

működik. Ezekben tüzelőszerkezetek biztosítják a tüzelőanyag és az oxigén keveredését, valamint az égés 

feltételeit a tüzérben, amelyik térrészben az égés tulajdonképp lezajlik. A darabos szilárd tüzelőanyagokat 

többnyire rostélyokra vagy égetőfelületekre helyezve égetik el, a szénport, továbbá a folyékony és gáznemű 

tüzelőanyagokat rendszerint égőkön keresztül juttatják a tüzérbe. Technológiai berendezésekben előfordul a 

tüzelőanyag együttes adagolása más technológiai anyagokkal (pl. nagyolvasztóban az érccel, téglaégető 

kemencében az agyaggal). A technikai fejlődés eredményeképp a legtöbb műszaki hőforrás olyan változata is 

kialakult, amelyben a tüzelőszerkezetet más fizikai hőforrás helyettesíti, ami természetesen a konstrukciók 

alapvető változásával járt. E helyettesítés feltétele, hogy a fizikai hőforrás képes legyen a szükséges 

teljesítményt és hőmérsékletet szolgáltatni. Nem járható viszont a helyettesítés, ha a tüzelőanyag a hőfejlesztés 

mellett kémiai reakciókban is részt vesz (pl. kohászat, egyes vegyipari technológiák). 

 

2.1.6.1. ábra Forrás:  http://deltaradiator.hu 

A legegyszerűbb műszaki hőforrások a fűtőtestek (2.1.6.1.ábra), amelyek a környezetüknél magasabb 

hőmérsékletre melegítve − térbeli elrendezésüktől és hőmérsékletüktől függően − vezetés, hőátadás vagy 

sugárzás útján adják le a hőt. Rendeltetésük: térrészek, anyagok melegítése nem túl magas hőmérsékletre. 

Önállóan vagy más berendezésbe helyezve sokféle funkciót látnak el. A hőfejlesztés számos alternatívája 

előfordul, teljesítményük rendszerint 0,1−10kW. Fűtőtesteket használnak vízmelegítésre, a termikus 

megmunkálás szerszámainak melegítésére, berendezések és térrészek temperálására stb., és ide sorolhatók a 

központi fűtések sokféle típusú hőleadó készülékei is. 

http://deltaradiator.hu/
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2.1.6.2. ábra Forrás: http://fenntarthato.hu/epites/termekek/kep/svt-warmsler/svt-wamsler-

salgo/image_view_fullscreen 

A legősibb hőforrások a tűzhelyek (2.1.6.2.ábra). A hőt nyílt térrészen vagy egyszerű zárfelületen keresztül 

származtatják át, energetikai hatásfokuk nagyon alacsony, és alig szabályozhatók. Hatásukat nehéz túlbecsülni 

az emberiség fejlődésére és a technika kibontakozására, de a fejlődés következtében a legtöbb alkalmazási 

területről kiszorultak. Ma elsősorban anyagok melegítésére használatosak, legnagyobb darabszámban 

ételkészítésre, de vannak technológiai rendeltetésű szerkezetek is. Nevükkel ellentétben nemcsak tüzeléssel 

működő megoldások vannak (pl. villamos fűtésű). 

http://fenntarthato.hu/epites/termekek/kep/svt-warmsler/svt-wamsler-salgo/image_view_fullscreen
http://fenntarthato.hu/epites/termekek/kep/svt-warmsler/svt-wamsler-salgo/image_view_fullscreen
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2.1.6.3. ábra 

A hőforrások legszélesebb családját a kályhák (2.1.6.3.ábra) képviselik, elsősorban légterek egyedi fűtésére 

szolgálnak, csökkenő mértékben anyagok felmelegítésére is használatosak. Akályhák a hőt hőtároló közeg 

közvetítésével adják le, teljesítményük l−10kW között mozog. A hőfejlesztés jellegétől és a fűtés módjától 

függően sokféle kályhatípus létezik, a darabos tüzelőanyagokkal működő, kis hőkapacitású vaskályháktól és a 

nagy hőkapacitású cserépkályháktól a lassan égő aknás kályhákon keresztül a szénhidrogének eltüzelésén vagy 

villamos fűtésen alapuló korszerű kályhákig. A technológiai célú kályhák (pl. vízmelegítésre, anyagok 

hevítésére) néha bonyolult szerkezetek (pl. transzformátorokat vákuum alatt szárító kályhák), és e 

megnevezéssel gyakran tulajdonképp a kemencéket illetik. 
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2.1.6.4. ábra Forrás: http://senselektro.hu/index.php?/LAC-kemence-sz%C3%A1r%C3%ADt%C3%B3/Ipari-

kemence/LAC-PK-edz%C5%91kemence.html 

A kemencék (2.1.6.4.ábra) a belsejükben elhelyezett anyagok vagy gyártmányok felmelegítésére, hőn tartására, 

vagy termikus technológiai folyamatok lefolytatására szolgálnak, pl. szárítás, hőkezelés, pörkölés, izzítás, 

zsugorítás, olvasztás, kémiai reakciók. Felépítésük szerint boksa-, tégely-, kád-, aknás, cső-, kamrás, 

alagútkemencéket különböztetnek meg, készülnek forgó kivitelű rendszerek is. Leginkább tüzeléssel vagy 

villamos hőfejlesztéssel működnek, foglalkoznak a nukleáris hőfejlesztés alkalmazásának előkészítésével is. A 

tüzelésen alapuló kemence közvetlen melegítésű, ha a láng vagy a füstgáz közvetlenül érintkezik a 

felmelegítendő anyaggal, közvetett melegítésű, ha az égéstermékek közbenső hőhordozón keresztül adják át 

hőjüket a felmelegítendő anyagnak. Az aknás kemencékben a melegítendő anyag közös térben van a 

tüzelőanyaggal, ide tartozik a nagyolvasztók és a kúpoló-, ércredukáló, pörkölő-, fémolvasztó, mészégető, 

kalcináló-, érc-zsugorító kemencék nagy része. Egyes kohászati kemencékben a tüzelőanyag a hőfejlesztés 

mellett a kémiai reakciókban is szerepet kap. Ennek legtipikusabb esetét a nagyolvasztók képviselik, ahol az érc 

oxidjait a tüzelőanyagokból kiszabaduló szén és hidrogén redukálja. Az ilyen kemencék üzemvitelét a hőmérleg 

és a kémiai reakcióarányok együttesen szabják meg. 

A kemencék az ipar legfontosabb melegítőberendezései, ennek megfelelően hatásfokuk javítása az 

energiaracionalizálás legrészletesebben feldolgozott területe. A hatásfokot lényegesen befolyásolja a 

hőfejlesztés módja. Szilárd tüzelőanyagokkal működő közepes nagyságú kemencékre 35−45% jellemző, 

szénhidrogén-tüzelésnél és villamos hőfejlesztésnél viszont 60−80%-ot is el lehet érni. A 2.1.6.5.táblázat 

néhány kemencetípus átlagos jellemzőit mutatja be, a gáz- és villamos kemencék hatásfokai között nincs nagy 

különbség, egészen alacsony és egészen magas hőmérsékleten a villamos hőfejlesztés valamivel előnyösebb, a 

közepes hőmérséklet-tartományban viszont a gáztüzelésé az elsőbbség. Egészen más a helyzet az eredő hatásfok 

tükrében, még a szénbázison fejlesztett gázzal is vitathatatlan a gáztüzelés előnye, földgáz esetében pedig az 

eredő hatásfok (a kemencehatásfok 0,9-szerese) a villamos kemencére jellemző érték többszöröse. Ez is 

alátámasztja, hogy hazai körülményeink között villamos kemencét csak olyankor indokolt használni, amikor az 

technológiai okokból elkerülhetetlen. 

A kemencék hatásfokának javítására mind a konstrukció, mind az üzemeltetés terén számos lehetőség van. 

Közvetlen tüzelésű kemencéknél az égők hőleadásának növelése (nagy sebességű égők, sugárzó égők és 

http://senselektro.hu/index.php?/LAC-kemence-sz%C3%A1r%C3%ADt%C3%B3/Ipari-kemence/LAC-PK-edz%C5%91kemence.html
http://senselektro.hu/index.php?/LAC-kemence-sz%C3%A1r%C3%ADt%C3%B3/Ipari-kemence/LAC-PK-edz%C5%91kemence.html
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égőfalak alkalmazása), a hőmérséklet-eloszlás optimalizálása (a láng oda irányuljon, ahol a magas 

hőmérsékletre szükség van, esetenként a falhoz simuló lángút előnyös stb.), a tüzelőanyag égéslevegője 

optimális arányának automatikus szabályozása, a hőátszármaztatást rontó szennyeződések lerakódásának 

megakadályozása (gyakran hatásos víz beporlasztása az égéslevegőbe 1−2% tömegarányban) a legfontosabb 

tűztéren belüli lehetőségek. A hőveszteségek csökkentésében a hőszigetelés minősége a legfontosabb tétel, a 

szervetlen szálas hőszigetelő anyagok kis rétegvastagságban is kitűnő megoldást nyújtanak. Lényegesen 

nehezebb a sugárzás csökkentése abszorbeáló vagy reflektáló felületekkel. Elsősorban a sugárzás magyarázza, 

hogy az energetikai hatásfok annál alacsonyabb, minél magasabb a kemence üzemi hatásfoka, ezt a tendenciát a 

2.1.6.5. táblázat is alátámasztja. Az üzemvitel jó termelési ütemtervekkel tud hozzájárulni a fel- és leterhelés 

többletveszteségeinek csökkentéséhez, a technológus az indokolatlan hőmérséklet-csökkentéseket elkerülő 

folytonos technológiák alkalmazásával, a szállítóberendezések és edényzet hőn tartásával – amibe a kemencén 

belüli esetleges anyagmozgatás berendezései is beleértendők. 

 

2.1.6.5. ábra 

Az égéslevegő hőmérsékletének növelése csökkenti a tüzelőanyag-felhasználást (100°C hőfoknövelés 4−5%-

kal) és növeli a technológia hőmérsékletét. Minél magasabb a hőmérséklet, annál nagyobb jelentősége van a 

kemencéből távozó hulladékhő hasznosításának a betáplált anyagok előmelegítésére, egyéb hőigények 

ellátására, esetleg magas hőmérsékleten gőzfejlesztésre is. 

1.7. Technikai hőforrások II. 

Nagyon széles körben használják a fluid halmazállapotú hőhordozók felmelegítését biztosító kazánokat 

(2.1.7.1.ábra). A hőhordozók jellege és paraméterei, a hőfejlesztés módja és a teljesítmény nagysága szerint 

nagyon sokféle rendszer fejlesztettek ki. Teljesítményük a kW tartományban dolgozó kis kazánoktól (pl. 

lakásfűtés) a nagy erőművek több GW-os egységéig terjed. A legtöbb kazán tüzelőberendezéssel épül, jóformán 

valamennyi tüzelőanyag használata előfordul. A lángcsöves (füstcsöves) rendszerben a hőhordozót tartalmazó 

tartályt szeli át egy vagy több, a lángot vagy füstgázt vezető cső, a vízcsövesnél a hőhordozó melegítése a 

tűztérben és a füstgázhuzamban elhelyezett csőrendszerben történik. A lángcsöves rendszer használata kis 

teljesítményű, elsősorban meleg vizet készítő kazánokra szorult vissza, a korszerű gőzkazánok kizárólag 

vízcsövesek. Kisebb teljesítményen a hőforrás lehet a melegítendő közegbe merülő villamos fűtőtest 

(kísérleteznek vízbe merülő elektródok között hőfejlesztéssel magában a vízben is). A hulladékhő hasznosítása, 

a kombinált hőerőművi körfolyamatok és az atomerőművek megjelenése olyan kazánokat igényelt, amikben a 

fizikai hőforrás egy másik hőhordozó, ami energiáját hőcserélőn keresztül adja le. (E területen elvileg is nehéz a 

kazánok és a hőcserélők között a határvonalat meghúzni.) 
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2.1.7.1. ábra Forrás: http://kondenzacioskazan.co.hu 

A korszerű kazánok hatásfoka a hőfejlesztés módjától, illetve a tüzelőanyag jellegétől függően kis 

berendezéseknél 70−80%, nagy kazánoknál 80−95%, ún. kodenzációs kazánoknál (működési elv a 

2.1.7.1.ábrán) 95−102%. Az energiagazdálkodás számára különösen fontos, hogy a kazánok hatásfoka a 

legérzéketlenebb a tüzelőanyag jellegére, így néhány százalékos hatásfokromlás árán rosszabb minőségű 

tüzelőanyagok is használhatók, ami azonban rendszerint többletberuházást igényel. A szénhidrogénhelyzet a 

szénhasználat körének bővítését indokolja, ennek a legfőbb területét a nagy kazánok jelentik. 

A legtöbb kazán feladata a gőzfejlesztés. A legnagyobb és legbonyolultabb kazánok (2.1.7.2.ábra) a 

hőerőművekben találhatók, itt fordulnak elő a legszélsőségesebb gőzjellemzők is (560−580°C, 260−280bar). A 

legnagyobb kazánok egységteljesítménye 2GW, és tervezik 3GW-osak üzembe helyezését. Hazánkban a 

legnagyobb erőművi kazánok hőteljesítménye jelenleg 0,6GW. A csak technológiai gőzt szolgáltató ipari 

kazánok teljesítményének felső határa 50MW (60t/h gőz), a gőzhőmérséklet ritkán haladja meg a 400°C-ot, a 

gőznyomás rendszerint 20−50bar alatt van. A kis és nagy nyomású kazánok határát 6barnál vonják meg, a nagy 

teljesítményű egységek általában nagy nyomásúak, a kis nyomást többnyire csak kis kazánoknál használják. 

http://www.inwestherm.hu/DATA/termekeink/fatuzeles/fatuzeles.htm
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2.1.7.2. ábra 

A víz felmelegítése és forralása csövekből álló fűtőfelületeken keresztül történik. A tűztérben levő csöveket 

főleg sugárzás, a füstjáratban levőket nagyrészt konvekció melegíti. Változó gőz felhasználásnál a tápvíz 

mennyiségét és a hőfejlesztés mértékét automatika illeszti a terheléshez. A víz és a gőz arányában bizonyos fokú 

kiegyenlítő szerepet tölt be a kazándob, ami egyben hőtárolásra is szolgál. A tápvizet a tápszivattyú a 

kazándobba táplálja, a víz onnan áramlik tovább a fűtőfelületekbe. Minél nagyobb a gőznyomás, annál kisebb a 

kazándob szerepe. A szuperkritikus rendszereket dob nélkül építik. Nagy kazánokba kiegészítő fűtőfelületeket is 

beépítenek a gőz túlhevítésére és újrahevítésére, a tápvíz előmelegítésére és az égéslevegő előmelegítésére 

(léghevítő). 

A gőzkazánok kényes kérdése a betáplált víz és a fejlesztett gőz cirkulációja. Szubkritikus rendszereknél ezt a 

hőmérsékletkülönbség által létrehozott sűrűségkülönbség is biztosítja, az így kialakuló természetes 

vízkeringtetéssel működik a legtöbb kazán. Nagy kazánoknál mesterséges vízkeringtetés is előfordul, a 

kényszerkeringtetésű kazánokban a kazánokból kilépő víz áramlását a szivattyú biztosítja, ami a hőteljesítmény 

növelésére ad módot némi szabályozási többletfeladat ellenében. A kényszeráramlású rendszerekben a szivattyú 

a tápvizet közvetlenül a forrcsövekbe nyomja, a szuperkritikus kazánokra mindig ez a megoldás jellemző (nincs 

is kazándob), bár elvétve szubkritikus kazánoknál is alkalmazzák. 

A vízmelegítő kazánoknak a fűtésben van nagy szerepük, a fűtőművek 50MW-os forróvíz-kazánokat is 

üzemeltetnek, a központi fűtések kazánjai 10kW−1MW tartományba esnek, a vízmelegítésre használt kazánok 

teljesítményének alsó határa 0,1−1kW. A vízmelegítő kazánok felépítése lényegesen egyszerűbb, ezért sokkal 

olcsóbbak is, mint a gőzkazánok. 

Konstrukciós finomításokkal a kazánok hatásfokát már legfeljebb 1−2%-kal lehet növelni, aminek rendszerint 

beruházási többletköltség az ára. Annál többet lehet viszont tenni a hatásfokcsökkenés ellen az üzemeltetés 

során. A felületek lerakódása erősen csökkenti a hőátszármaztatást és rontja az áramlási viszonyokat, a 

tömörtelenségek hőveszteséget és a különféle közegek keveredését okozzák. Mindez nemcsak a hatásfokot 

csökkenti számottevően, hanem üzemzavarokra is vezet. 

A gőzkazánok esetében a széntüzelés nagy hányada csalóka, mert ezek legnagyobb része elavult, régi 

berendezés (az átlaghatásfok alig haladja meg az 50%-ot, jórészben még a 40%-ot sem éri el), az újabb 

létesítmények nagyrészt szénhidrogén-tüzelésűek. A széntüzelésű kazánoknak majdnem fele kézi 

rostélytüzelésű, ezek üzemeltetéséhez nemcsak munkaerőt nehéz biztosítani, hanem tüzelőanyagot is, mert 

magas fűtőértékű feketeszenet, jó minőségű darabos barnaszenet vagy brikettet igényelnek. Gyengébb minőségű 

barnaszenet csak a ritkábban alkalmazott ferde lépcsős rostélyon lehet tüzelni, de nagyon alacsony hatásfokkal. 

Mechanikus rostélyok kevésbé érzékenyek a szénminőségre, jó minőségű szenekkel 70−75%-os, gyengébb 

barnaszenekkel 60−65%-os hatásfok érhető el. Ahhoz, hogy a kazántüzelés terén a szénfelhasználást fokozni 

lehessen, mind a régi berendezések rekonstrukciójához, mind az új létesítményekhez olyan 
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tüzelőberendezésekre van szükség, amik nem igényelnek sok munkaerőt, nem szennyezik a környezetet és jó 

tüzelési hatásfokkal rendelkeznek. 

A villamos hőfejlesztés eljárások szerinti megoszlása a 2.1.7.3.táblázatban látható. A legsokoldalúbban az 

ellenállásfűtés használható, legegyszerűbb formáját a szerszámokba beépített, illetve gázok és folyadékok 

felmelegítésére használt fűtőtestek képviselik. Az ellenállás-kemencéket használják anyagok előmelegítésére, 

olvasztására, hőkezelésére (lágyítás, normalizálás, megeresztés, feszültségmentesítés, mesterséges öregítés, 

alkatrészek cementálása, alumíniumnemesítés stb.) és más műveletekre (pl. huzalzománc beégetése). A meleget 

fejlesztő ellenállás lehet maga a felmelegítendő anyag is, az azon átfolyó árammal lehet pl. fémeket, sókat, 

üveget olvasztani és melegíteni, vagy anyagokat hegeszteni. 

Az ívkemencéket (2.1.7.4.ábra) elsősorban magasan ötvözött acél gyártásához, acél formaöntéséhez, valamint 

redukciós eljárásokhoz (ferroötvözetek gyártása) alkalmazzák. Az ívhegesztés a fémek egyesítésének 

legelterjedtebb módja. Az indukció révén ébresztett örvényáramok Joule-hőjét olvasztásra, hőn tartásra, 

túlhevítésre, felületi edzésre, sőt hegesztéshez és forrasztáshoz is használják. Nagyobb teljesítményre 

középfrekvenciás kivitel célszerű, különleges feladatokra védőgázas vagy vákuumos atmoszférájú indukciós 

kemencék szolgálnak. Az infrasugarak legjellemzőbb alkalmazási területe a szárítás, nemcsak a nedvesség 

eltávolítására, hanem különféle technológiai műveletek után (pl. festés). Az anyag közvetlen besugárzása helyett 

a cirkuláló levegő felmelegítése is elképzelhető, így a szárítási idő többszörösére nő, de a szárító hatás a 

geometriától függetlenné válik. Mintegy 20−25%-kal kevesebb energiát és kisebb térfogatú berendezéseket 

igényel a dielektromos hevítés. Főleg műanyagok és biológiai eredetű anyagok kezelésére alkalmas, 

hasznosítják a mezőgazdaságban, élelmiszeriparban, könnyűiparban, vegyiparban sokféle feladatra, pl. 

terményszárításra, sütésre, paszterizálásra, fagyasztás felengedésére. A nagyfrekvenciás elektronikus 

áramforrások teljesítménye korlátozott, így nagy energiamennyiség bevezetésére nem alkalmasak. Egy másik 

korlát, hogy az erőtér kialakítása elektródokat igényel, leginkább az olyan rendszer hatásos, amiben a kezelendő 

anyag az elektródok között halad el (szalagok, porok, szemes anyagok, folyadékok). A mikrohullámú hevítésnél 

nincs szükség elektródra, viszont csak meghatározott irányokban hatásos. 

 

2.1.7.3. ábra 
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2.1.7.4. ábra Forrás: http://www.vilaglex.hu/Fizika/Html/Ivkemenc.htm 

A különféle hőfejlesztési eljárások energetikai hatásfoka nagyon eltérő. Például acélanyag felmelegítéséhez 

20°C-ról 1250°C-ra 50 Hz-es indukciós kemencében 380kWh/t szükséges (h=60%), a középfrekvenciás 

kemencében forgógépes átalakítással 450−570kWh/t (h=40−50%), ugyanez félvezetős átalakítóval 

400−450kWh/t (h=54−55%). Összehasonlításul megemlíthető, hogy az ellenállásfűtés 250−290kWh/t-t igényel 

(h=80−90%), tüzeléssel működő kemencében 1,2−1,8GJ/t szükséges (h=45−65%), ami ugyan 350−500kWh/t, 

de az összehasonlításnál figyelembe kell venni a villamosenergia-fejlesztés több mint háromszoros primer 

tüzelőanyag-igényét. Az energetikai szempontokat azonban nem mindig lehet figyelembe venni, mert az 

alkalmazandó technológia alapvetően függ a munkadarab jellegétől és a hőfejlesztés céljától. 

A műszaki hőforrások szerepét hőcserélő (2.1.7.5.ábra) is betöltheti. Hőcserélőket majdnem minden hőtechnikai 

létesítményben és vegyipari technológiai berendezésben alkalmaznak. A távfűtés nagy nyomású és magas 

hőmérsékletű forró vize hőcserélőn keresztül melegíti fel az épületek fűtőtesteiben keringő alacsonyabb 

hőmérsékletű és 1bart alig meghaladó nyomású meleg vizet, a fűtőtestek ugyancsak hőcserén keresztül 

melegítik fel a légterek levegőjét. Az atomerőművek legtöbb típusánál a reaktor hűtőközege hőcserélőben 

fejleszti a körfolyamathoz szükséges telített gőzt. A kazánokban hőcserélőkkel melegítenek fel különféle 

közegeket; hőcserélők segítségével hasznosítják a hulladékhőt; jelentős szerepet játszanak a különféle hűtési 

folyamatokban a vegyipari folyamatok anyagjellemzőinek szabályozásában stb. A hőcserélők nemcsak a 

hőhordozók felmelegítésében és lehűtésében töltenek be fontos szerepet, hanem a hőhasznosításban is, amit 

fűtőtestek, közvetett fűtésű kemencék, vegyipari reaktorok és számos más berendezés példáz. 

 

2.1.7.5. ábra Forrás: http://targetequipments.com/plate_heat_exchanger.html  

A hátszármaztatásra használt szerkezeti elemek jellegétől, a hőcserében résztvevő közegek halmazállapotától és 

áramlási viszonyaitól függően nagyon sokféle hőcserélő rendszert fejlesztettek ki. Többnyire magas hőmérséklet 

jellemzi a gáz-gáz hőcserét, legnagyobb múltja a távozó füstgáz hőjét hasznosító rekuperátoroknak és 

regenerátoroknak van. A rekuperátorban az áramló forró gáz (legtöbbször füstgáz), illetve a felmelegítendő 

közeg (többnyire levegő) járatai közötti válaszfalon keresztül történik a hőátszármaztatás. A megengedhető 

hőmérsékletet a szerkezeti anyagok korlátozzák, öntöttvas és acél válaszfallal csak 500−600°C-nál hidegebb 

füstgázok hőjét lehet hasznosítani, magasan ötvözött Cr- és Si-tartalmú acélokkal 1000−1150°C-ig lehet a 

hőmérséklethatárt kiterjeszteni. Kerámia válaszfallal magasabb, 1000−1500°C-os hőmérsékletet is el lehet érni, 

de a tömítési problémákat csak a közelmúltban megjelent konstrukciókkal lehet biztosan uralni. Javítja a 

hatékonyságot, ha a sugárzás is részt vesz a hőátszármaztatásban. Újabban égőket is készítenek rekuperatív 

előmelegítéssel (rekuperációs égő), ezek külső felületét ellenáramban füstgáz melegíti. 

A regeneratív léghevítők terébe váltakozva vezetik be a füstgázt és a levegőt, a felmelegített hőtároló betét 

segítségével származtatják át a hőt. Hatásfokuk rosszabb és létesítésük drágább, mint a rekuperátoroké, viszont 

magasabb 1100−1200°C-os hőmérsékletre is használhatók, és kevésbé érzékenyek a korrózióra. Álló vagy forgó 

rendszerű regenerátorok használatosak. Az álló regenerátor két téglafalazattal bélelt kamra, amelyeket 

váltakozva melegít fel a füstgáz, majd a falazat a hőt a felmelegítendő levegőnek adja át. Mivel a füstgáz és a 

levegő útját időnként fel kell cserélni, ez a rendszer különösen szakaszos üzemmódnál előnyös. Főleg a kohászat 

és az építőanyag-ipar magas hőmérsékletű kemencéinél alkalmazzák az égéslevegő előmelegítésére. A forgó 

regenerátornál a két gáz külön csatornában áramlik, a hőt az egyikből a másikba lassan forgó tárcsa szállítja át 

(pl. 20min−1 fordulatszámmal). Ennek az erőművi technikában használt válfaja a Ljungström-léghevítő, ami 

nagy légmennyiségek előmelegítésére alkalmas viszonylag mérsékelt hőmérsékletre (650°C-ig). A kohászatban 

és a vegyiparban más rendszereket is használnak (pl. Munter-kerék). A megengedhető hőmérsékletet a 

szerkezeti anyagok korlátozzák, acéllal 800°C-ig, keramikus anyagokkal 1000°C-ig üzemeltethetők. Bár a 

hőközvetítő test áttört szerkezetű (mátrix, méhsejt stb.), mégis jelentős az áramlási ellenállása, ami nehezíti a 

http://www.vilaglex.hu/Fizika/Html/Ivkemenc.htm
http://targetequipments.com/plate_heat_exchanger.html
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tömítést a mozgó felületnél. Ezért szinte elkerülhetetlen a szivárgás, és a füstgázból lerakódó szennyeződések is 

átkerülnek a másik térbe. Hátrányai ellenére azért alkalmazzák, mert nagy gázmennyiségeket tud feldolgozni és 

üzeme folyamatos. 

Alacsony hőmérsékleten a gáz-gáz hőcsere a kis hőátadási tényező következtében nem túl hatásos. Ennek 

áthidalására hőközvetítő közeg közbeiktatását javasolják. Az egyik megoldásnál vékony, lezárt cső egyik végén 

a hőleadó gáz e közeget elpárologtatja, másik végén kondenzálódik és felmelegíti a hőfelvevő gázt, majd a cső 

köpenyében visszaáramlik. Ezt a berendezést hőcsőnek nevezik. A közvetítésre 40°C-ig freon vagy aceton, e 

felett víz, magasabb hőmérsékleten szerves folyadék jöhet szóba. A rendszert 300−350°C-ig is használni lehet. 

Alkalmazásának feltétele, hogy a két gáz járata egymás közvetlen közelében legyen. Ha ez nem teljesül, 

áramoltatott folyadékkal lehet a hőt szállítani, ez gáz-folyadék hőcserélőn veszi fel és adja le a hőt. Ez a 

hőközvetítő folyadék többnyire víz, magas hőmérsékleten difenil, esetleg gáz (többnyire levegő) is lehet. 

A folyadékok jobb hőátadási viszonyai révén a gáz-folyadék, illetve folyadék-gáz hőcsere lényegesen 

kedvezőbb a gáz-gáz rendszernél. A központi fűtések hőleadói, vízhűtésű gépkocsimotorok léghűtői, 

olajtranszformátorok hűtői, hűtőszekrények elpárologtatói és kondenzátorai példázzák e hőcserélő csoportot. 

Egyik válfaja az economiser (eco), ami a kazán tápvizét melegíti elő a füstgázzal. Tulajdonképp a legtöbb 

kazánban is gáz-folyadék hőcsere játszódik le. A kazánok és hőcserélők rokonsága a legszemléletesebb a 

hőhasznosító kazánoknál: ezekben nincs tüzelés, a hőt hőhordozóban vezetik be, és azzal folyadékot 

melegítenek fel vagy gőzt fejlesztenek. 

Szerkezetileg a legegyszerűbb két folyadék között biztosítani a hőcserét. Az ipari technológiákban nagyon 

sokféle kombinációja található meg, a hőátadás különösen intenzív fázisváltozásnál. Így működnek például a 

forró vizes távfűtés hőközpontjai, a nyomottvizes atomerőművek gőzfejlesztői, különféle folyadékhűtők, a 

legtöbb hulladékhő-hasznosító berendezés stb. 

A hőfejlesztéssel rokon feladat a hűtés is, hiszen a hőelvonás szükségszerűen egy másik hőhordozó energiájának 

növelésével jár együtt. A hűtés legolcsóbb módja a hő konvektív elszállítása egy másik hőhordozó áramló 

közeggel. Ez történhet közvetlenül érintkező lég-, illetve folyadékárammal, vagy hőcserélőn keresztül. Ilyen 

módon a hőmérsékletet legfeljebb a környező levegő vagy a rendelkezésre álló friss víz hőmérsékletét néhány 

fokkal meghaladó hőfokig lehet csökkenteni. Alacsonyabb hőmérsékletet különféle fizikai effektusok 

hasznosításával lehet elérni. 

A legegyszerűbb lehetőség folyadékok elpárologtatása, ami a párolgási hőelvonásával jár, az eljárás hatását 

fokozni lehet kis nyomású térben. Ugyancsak hőmérsékletcsökkenéssel jár egyes közegpárok esetén az oldás is 

(pl. konyhasó jégben, vizes kalcium-klorid jégben, szénsavhó alkoholban) az elvont nagy oldási és esetleg 

olvadási hő miatt. Ezeket az eljárásokat azonban csak viszonylag kis anyagmennyiségeknél lehet gazdaságosan 

alkalmazni. Az ipari feladatokra hűtőgépeket használnak. Ezekben hőhordozóval hőkörfolyamatot játszatnak le 

ellentétes irányban, mint a munkavégzésnél. A hőhordozó alacsony hőmérsékleten hőt von el a hűtendő térből, 

magasabb hőmérsékleten pedig hőt ad le a környezetnek vagy más hőhordozónak. (Ez utóbbi hőt hőforrásként 

szolgáltatja a hőszivattyú.) 

A fordított irányú hőkörfolyamat külső munka befektetését igényli, ez biztosítja a hőelvonást. A kompressziós 

hűtőgépeknél mechanikai munkát fektetnek be, a munkaközeg alacsony hőmérsékleten és kis nyomáson 

elpárologva hőt von el a környezetétől, majd olyan nyomásra komprimálják, amin a környezeti hőmérsékletre 

hűtve hőleadás közben kondenzálódik, a csapadék kis hűtőgépeknél fojtószelepen keresztül tér vissza az 

elpárologtatóba, nagy hűtőgépeknél expanziós gépen keresztül. Ez utóbbi a mechanikai munka egy részét 

fedezi, így javítva az eredő energetikai hatásfokot. Az abszorpciós hűtőgépben hasonló körfolyamat zajlik le, de 

nem mechanikai munkával, hanem hő bevezetésével növelik meg a munkaközeg hőmérsékletét és nyomását. A 

folyamat hatékonyságának növelésére az elpárologtatott hűtőközeget abszorbens folyadékban oldják, ami az 

oldási energia felszabadulásával jár, a hűtőközeg az oldószerből a melegítés során kigázosodik. Különösen 

vonzó az abszorpciós hűtőgép, ha működése hulladékhő hasznosítására alapul. Kis teljesítményre a Peltier-hatás 

is felhasználható, ami azon alapul, hogy termoelemeken átfolyó villamos áram hatására az eltérő fémek 

érintkezési pontjai között hőmérsékletkülönbség alakul ki. Egészen alacsony hőmérsékletet lehet elérni a reális 

gázok kiterjedését kísérő lehűléssel (Joule−Thomson-effektus, amit pl. a levegő cseppfolyósítására és 

frakcionált desztillációjára használnak) vagy paramágneses anyagok demagnetizálásával. 

2. Hőerőgépek 

Célkitűzések és tartalmi összefoglaló: 
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A lecke célja, hogy bemutassa az energetikában használt hőerőgépeket és azok főbb jellemzőt, kitérve a 

kapcsolódó hőkörfolyamatokra. A leckében részletesen bemutatjuk a gőzkörfolyamatot és az annak központi 

elemét jelentő gőzturbinát, a gázturbina-körfolyamatot és fő berendezéseit, valamint a közlekedésben használt 

Otto-, Diesel- és Wankel-motort. 

2.1. Erőgépek összefoglaló jellemzői 

A gépek hajtását, berendezések működtetését biztosító erőgépek köre nagyon széles. A 2.2.1.1.táblázatból 

látható módon az energiaátalakításnak sok útja járható mechanikai munka előállítására. Ezek alapján az 

erőgépek széles skálájából lehet az adott feladat megoldásához legjobban illeszkedő, gazdasági és műszaki 

szempontból optimális hajtást kiválasztani. A 2.2.1.2.táblázat a leghasználatosabb erőgéptípusok átlagos 

energetikai hatásfokát mutatja. Látható, hogy az erőgépek saját hatásfoka nagyon eltérő, és egyes géptípusoknál 

magas érték. Atáblázatból viszont az a sajnálatos helyzet is kitűnik, hogy a hajtásoknak a primer 

energiahordozóra vetített eredő hatásfoka általában kicsi, ami alól csak a vízturbina és a vízerőműben fejlesztett 

villamos energiával működtetett villamos motor jelent kivételt. A kis eredő energetikai hatásfoknak a legtöbb 

esetben az oka az, hogy a hőt nagyon rossz hatásfokkal tudjuk mechanikai energiává alakítani. 

Energetikai szempontból is nagy kihatású fejlemény volt, hogy általánossá vált a gépek egyedi hajtása a 

csoporthajtás helyett. Ez nemcsak rugalmasabb szabályozásra adott módot, hanem energiamegtakarításra is, 

mert elmarad a közlőművek vesztesége, és az erőgépeket nem kell tartósan rossz hatásfokú részterhelésen 

üzemeltetni. Az erőgépek hatásfoka függ a szolgáltatott teljesítményük nagyságától, rendszerint a névleges 

(teljes) teljesítménynél a legnagyobb, részterhelésnél a hatásfok kisebb. Veszteségűk állandó és változó 

komponensre bontható, az állandó veszteség a terhelésmentes állapotban fellépő üresjárási veszteség, a változó 

veszteség értéke a terheléstől függ. A mechanikai elven működő erőgépek teljesítménye a működési sebességgel 

arányos, a változó veszteségek legnagyobb részét a súrlódás teszi ki, ami szintén a sebességgel arányos, így a 

változó veszteség és a teljesítmény kapcsolata közel lineáris. 

 

2.2.1.1. ábra 
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2.2.1.2. ábra 

A villamos gépek teljesítménye a felvett árammal arányos, a változó veszteség fő forrása, a Joule-veszteség 

viszont négyzetesen függ az áramtól, ezért a villamos gépek változó vesztesége jó közelítéssel a terhelés 

négyzetével arányos. A legtöbb fluidközeggel működő gépben a változó veszteség az áramló közeg 

sebességének köbével arányos, hasonló kapcsolat jellemzi függését a terheléstől is, mivel a teljesítmény az 

áramlási sebességgel arányos. E körülmények szabják meg a hatásfok-teljesítmény jelleggörbéinek alakulását, 

ezek legtipikusabb lefolyására a 2.2.1.3.ábra mutat példákat. A mechanikai berendezések hatásfoka általában 

monotonon nő, a másik két erőgéptípus hatásfokának szélsőértéke van. A maximum helyén az üresjárási 

veszteség villamos gépeknél egyenlő a változó veszteséggel, fluidközegű gépeknél pedig annak felével. 

Természetesen az erőgépek konstrukciós kialakításával a jelleggörbék alakját számottevően módosítani lehet. 
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2.2.1.3. ábra 

Energetikai szempontból a hatásfokgörbék egyrészt arra hívják fel a figyelmet, milyen jelentősége van a 

hajtások, közlőművek megválasztásánál a munkapont kijelölésének. A várható terhelés helytelen felmérése vagy 

a rosszul illesztett erőátvitel miatt a berendezések indokolatlanul, tartósan rossz hatásfokkal üzemelnek, ami 

jelentős energetikai veszteségek forrása. A másik figyelmet érdemlő körülmény az indításnál és leállásnál 

érvényesülő rossz hatásfok, ami jelentős többletveszteséggel jár. Gyakori leállásnál előfordulhat, hogy az 

üresjárási veszteség kisebb, mint e többletveszteségek eredője, és energetikai szempontból nem a gyakori leállás 

az optimális üzemvitel. Változó terhelésű üzemmódnál az energetikus számára az eredő hatásfoknak van 

jelentősége, ami a terhelésnek és a felvett teljesítménynek a vizsgált időszakra számított integráljaiból képzett 

hányados. Ilyenkor a munkapontok célszerű megválasztása bonyolultabb optimálást igénylő feladat. 

Az indítás és gyorsítás időszakában az erőgépnek fedezni kell azt az energiát, ami a teljes fordulatszámon, 

illetve sebességnél a hajtott rendszerben mozgási és helyzeti energia formájában felhalmozódik. Az ehhez 

szükséges teljesítmény a gyorsítás időtartamától függ. Egyes erőgépek nyomaték-fordulatszám, illetve erő-

sebesség jelleggörbéjének kezdeti szakasza csupán kis teljesítményt tesz lehetővé, az ilyen erőgépeket nem lehet 

terhelve indítani, hanem üresjáratban kell a szükséges fordulatszámra hozni, és csak ezt követően kapcsolhatók 

össze a hajtott rendszerrel (pl. a belsőégésű motorok). A felhalmozódott mechanikai energia a lassulás során 

felszabadul. Ha a lassítást a súrlódás valamilyen formája idézi elő, az energia hővé alakulva elvész. Ez nem 

szükségszerű, a fékezésnél felszabaduló energiát más rendszereknek is át lehet származtatni – esetleg nem is 

mechanikai energia formájában, pl. villamos rekuperációval –, és azt hasznosítani vagy tárolni lehet. Erősen 

változó üzemű gépeknél ez jelentős energiamegtakarítást eredményezhet. 

Míg az indítási és gyorsítási időszakban elsősorban a gyorsítási munka szabja meg az energia- és 

teljesítményviszonyokat, addig állandósult állapotban az egyenletes mozgás a súrlódástól és a közegellenállástól 

függ. A súrlódás teljesítménye jó közelítéssel a sebességgel arányos, ez az ellenállás a mozgás minden 

formájánál számottevő. A közegellenállás teljesítménye a sebesség köbével arányos, kis sebességnél értéke nem 

jelentős, de nagy sebességnél – elsősorban járműveknél – ez az ellenállás a legnagyobb hatású. 
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Súrlódás nemcsak a szilárd gépelemek elmozdulását, folyadékok és gázok áramlását kíséri, hanem a közegek 

deformációjakor kialakuló belső elmozdulásokat is. Szilárd felületek között a súrlódó erő egyrészt a felületek 

anyagi minőségétől, másrészt a felületeket összeszorító erőtől függ – ami legtöbbször a súly. A súrlódási munka 

csökkentésében nagy szerepe volt a megmunkálási technológia fejlődése révén elérhető nagyobb felületi 

simaságnak és az üzemi körülmények (pl. hőmérséklet) teljes tartományában tökéletesebb kenést biztosító jobb 

kenőanyagok kifejlesztésének. A leghatásosabb lépést a csúszó súrlódás helyettesítése jelentette gördülő 

súrlódással (kerekek, görgök, gördülő csapágyak használata). Az utóbbi években az összeszorító erő 

csökkentése is előtérbe került, pl. légpárnás vagy mágneses lebegtetéssel, aerodinamikus hatások kiaknázásával, 

azonban ez többletenergia-befektetést igényel. Közegek áramlásánál a határfelületek minősége és a nyomás 

befolyásolja a súrlódó erőt. 

A súrlódási veszteségek leszorításában a gépszerkesztés jelentős eredményeket ért el, e téren olyan nagy 

horderejű minőségi változást, ami az energiafelhasználást számottevően befolyásolná, nem lehet remélni. Az 

energetikusok érdeke a korszerű módszerek széles körű alkalmazása az új konstrukciók kialakításánál, pl. a 

csúszó súrlódás kiküszöbölése, a kenéstechnika újabb eredményeinek hasznosítása stb. Annál több viszont az 

energiamegtakarítási lehetőség a berendezések üzemeltetésénél és karbantartásánál. A legjobb konstrukciójú gép 

vesztesége is többszörösére nő, ha elmarad a kenés, ha berágódnak a csapágyak, a csővezetékek áramlási 

ellenállását megsokszorozza a felületek elváltozása szennyeződés, korrózió vagy lerakódások következtében. 

Energetikai szempontból is fontos a karbantartást nem igénylő pl. önkenő szerkezetek térhódítása. 

A súrlódási munka hővé alakul, ami nemcsak az energiaveszteség miatt érdemel figyelmet. Alegtöbb erőgép 

teljesítménye hőfokfüggő, az optimálisnál magasabb hőmérsékleten a hasznos teljesítmény csökken, ami az 

eredő energetikai hatásfokot tovább rontja. A túlmelegedés csökkenti a szerkezeti anyagok mechanikai 

szilárdságát, károsan hat a tömítésekre és a kenésre, így az üzembiztonságot is veszélyezteti. Ezért a melegedést 

gyakran hűtéssel kell korlátozni, a hűtőközeg biztosítása és áramoltatása többletenergia-befektetéssel jár. A 

hűtőközeggel jelentős mennyiségű hulladékhő távozik, ami gyakran nemcsak a súrlódási munkából származik, 

hanem pl. belső égésű motoroknál vagy kompresszoroknál a munkafolyamatból is. E hulladékhő esetenként 

hasznosítható, ha elég magas a hőmérséklete, és a kinyerhető mennyisége a szükséges többletberuházást 

gazdaságossá teszi. 

Az erőgépek és a hajtott berendezések között a közlőművek biztosítják a kapcsolatot. A teljesítmény 

átszármaztatása mellett ezek feladata sokszor az erők és nyomatékok, sebességek és fordulatszámok 

módosítására is kiterjed, sőt az erőátvitelnek gyakran oldhatónak is kell lennie. Minél sokrétűbb a közlőmű 

feladata, annál több veszteség forrása. A közlőmű feladatát többnyire szilárd gépelemek töltik be, egyenes és 

alakos tengelyek, tengelykapcsolók, fogaskerekek, dörzskerekek, szíjak, láncok, kötelek, forgattyús és bütykös 

mechanizmusok. Összetett funkciókat hajtóművekkel elégítenek ki, sebességváltó, nyomatékváltó, irányváltó és 

hasonló mechanizmusok formájában. A szilárd elemekből felépített közlőművek legnagyobb része merev 

kapcsolatokat jelent, rugalmas erőátvitelt csupán a súrlódással működők biztosítanak (dörzskerék, szíj- és 

kötélhajtás, súrlódó tengelykapcsoló), ami viszont jelentős súrlódási veszteséggel jár. Lényegesen kisebb 

veszteségű rugalmas kapcsolatot lehet kialakítani fluid munkaközegű közlőművekkel, legsokoldalúbban a 

hidraulikus megoldásokat alkalmazzák. Különösen jelentős a közlőművek vesztesége gyakran változó 

terhelésnél, ezért az energiatakarékosság érdekében a szerkezetek tökéletesítése a járműiparban a figyelem 

előterében áll. 

Az erőgépek megvalósítható egységteljesítménye az idők folyamán állandóan nőtt, a legfontosabb típusokra ezt 

a tendenciát a 2.2.1.4.ábra mutatja. A legnagyobb egységteljesítmény 100 év alatt MW-ról GW-ra nőtt, az ábrán 

összehasonlításul az izomerővel elérhető 0,1−1kW-os értékeket is feltüntettük. Hosszú ideig vízerőgépekkel 

lehetett a legnagyobb teljesítményt elérni, a XX.században ez a szerep a hőerőgépeknek jutott. 
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2.2.1.4. ábra 

Az erőátvitel módjának célszerű megválasztása érzékenyen befolyásolja a hajtások veszteségét. Például 

homlokfogaskerekekkel 96%-os, kúpkerekekkel 95%-os hatásfokot lehet elérni, viszont csavarhajtásnál már 

csupán 84−92%-ot; hasonlóan görgőslánc- vagy lapos szíjhajtással 95−98% biztosítható, szemben az 

ékszíjhajtás 85%-ával. 

2.2. Gőzkörfolyamatok 

A mechanikai munka legnagyobb hányadát hőerőgépek szolgáltatják. A hőt többféle módon lehet mechanikai 

munkává átalakítani, legnagyobb jelentősége a gáznemű munkaközegek expanziójának van. A gázok belső 

energiájuk rovására expandálni képesek, miközben térfogatuk növekedésével vagy megnövelt mozgási 

energiájukkal felületeket mozdítanak el. Ezt leghatékonyabban úgy lehet megvalósítani, hogy a munkaközeggel 

hőkörfolyamatot végeztetnek. A körfolyamat lehet nyílt, ebben a munkaközeggel hőt közölnek, majd 

expandáltatják, ezt követően a munkát végzett közeget kibocsátják a légkörbe és a további folyamatok abban 

játszódnak le spontán módon. Nyilvánvaló, hogy a nyílt körfolyamatban az expanziót csak a környezet 1 bar 

körüli nyomásáig lehet lefolytatni, ellenkező esetben a munkaközeg nem tud kiáramlani. A zárt körfolyamatban 

jóval kisebb nyomásig tud a munkaközeg expandálni, ami jobb hatásfokot eredményez, ennek viszont az az 

ellentétele, hogy a munkavégzés után hőelvonás és munkabefektetés árán kell a munkaközeget a kiinduló 

állapotba visszajuttatni. 

 

2.2.2.1. ábra 
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A hőközlés és hőelvonás módjától, az állapotváltozások körülményeitől függően sokféle körfolyamat lehetséges, 

a legfontosabb típusokat a 2.2.2.1. − 2.2.2.6.ábrák mutatják. Megjegyzendő, hogy ezek az ábrák idealizált 

viszonyokra vonatkoznak. A valóságos körfolyamatok minden fázisát és a munkaközegek továbbítását 

veszteségek terhelik, ami az ábrájukat is módosítja. A körbezárt terület csökken, az egyes fázisokat leíró görbék 

deformálódnak, például a függőleges adiabaták helyét a T–s síkon növekvő entrópiájú homorú görbék veszik át. 

Adott hőfokhatárok között a legjobb hatásfoka a Carnot-körfolyamatnak van (2.2.2.1.ábra). ACarnot-

körfolyamat első fázisa izotermikus hőközlés T1 hőmérsékleten (1−2), ezt tökéletes hőszigetelés mellett lezajló 

adiabatikus expanzió követi, ami a munkavégzés szakasza, a következő fázis izotermikus hőelvonás T2 

hőmérsékleten (3−4), majd a munkaközeg adiabatikus kompresszióval jut vissza a kiinduló állapotba (4−l). A 

körfolyamat által bezárt 1−2−3−4−1 terület a végzett munka, a bevezetett Q1 hő az 1−2 szakasz alatti terület, az 

elvont Q2 hő a 3−4 szakasz alatti terület, a végzett munka a kettő különbsége. A hatásfok: 

 

Az ábrából szemléletesen kiviláglik, hogy nagyobb mechanikai munkát szolgáltató körfolyamatot a T1 és T2 

hőmérséklethatárok között nem lehet elképzelni. Az elkerülhetetlen veszteségek és a munkaközegek fizikai 

tulajdonságai miatt a valóságban csak a Carnot-folyamatnál rosszabb hatásfokú körfolyamatokat lehet 

megvalósítani. A tényleges körfolyamatokat csak a konkrét munkaközegek figyelembevételével lehet tárgyalni, 

miután a reális gázok állapotgörbéi eltérnek az ideális gázétól, a gőzöknél pedig a halmazállapot-változások 

határpontjait a fázisdiagramok mutatják meg. 

 

2.2.2.2. ábra 

A legfontosabb munkaközeg a vízgőz, ezzel lehet a legnagyobb teljesítményű erőgépeket megvalósítani. A 

dugattyús gőzgépek megjelenése a XVIII.században döntő lökést adott az ipari forradalom kibontakozásának, 

megteremtve a gépek működtetéséhez szükséges hajtóerőt és a termelékenység ugrásszerű növelésének 
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lehetőségét. Ez nemcsak a technika fejlődésében volt forradalmi lépés, hanem jelentősen kihatott a társadalmi 

viszonyok fejlődésére is. Agőzgép gyorsan teret hódított, bányákban vízszivattyúzásra, városi vízvezetékek 

működtetésére, textil- és gépgyárakban, malmokban a gépek hajtására, kohókban a fújtatók működtetésére vált 

használhatóvá. Idővel a gőzgép az ipari üzemeknek szinte kizárólagos erőgépévé vált, majd a gőzhajó és a 

gőzmozdony bevezetésével a közlekedést is átformálta, sőt a lokomobilok révén a mezőgazdaságban is 

megjelent. A fejlődés ütemét érzékelteti, hogy a világban üzemelő gőzgépek összesített teljesítménye a 

XVIII.században nulláról 104kW-ra (l0MW!), majd a XIX.században 108kW-ra (100 GW) nőtt, vagyis 

évszázadonként 4 nagyságrendes, viharos tempójú fejlődés zajlott le (a növekedés üteme két évszázadon 

keresztül évi 10% körül mozgott). 

 

2.2.2.3. ábra Forrás: http://naturalisticspoon.com/japanese/Matthew_Boulton.html  

Az első atmoszferikus gőzgépek még nyílt körfolyamatot valósítottak meg, Watt a kondenzátor feltalálásával a 

zárt körfolyamatra tért át (2.2.2.3.ábra). Mai szemmel az első gőzgépek 1−2%-os hatásfoka és néhány kW-os 

teljesítménye meglehetősen szerény, de ez mit sem von le korszakalkotó jelentőségükből. Szerkezetük fokozatos 

tökéletesítése a hatásfok javulását és a teljesítmény növekedését eredményezte, századunk elején már 100MW-

os bonyolult gőzgépóriások is épültek. Ez azonban már a dugattyús gőzgép pályafutásának csúcsát jelentette, 

mert helyét át kellett adnia korszerűbb, a technika igényeihez jobban illeszkedő erőgépeknek. 

Dugattyús gőzgépeket ma már csak elvétve használnak, selejtezésre váró gőzmozdonyokban és gőzhajókban, 

vagy alacsony fordulatszámú gépek hajtására hulladékgőzzel. A gőzgép egy kései utóda a nagy fordulatszámú 

gőzmotor, amelynek vezérlése a belsőégésű motorokhoz hasonló. Főleg hulladékgőz hasznosításánál jöhet 

szóba, bár vannak javaslatok használatára a gépkocsi-közlekedésben is a környezetszennyezés csökkentése 

érdekében, e javaslatok mögött azonban tényleges fejlesztési szándék kevéssé érzékelhető. Nagy erőt igénylő 

melegalakító eljárásoknál hasznosítják a gőz expanzióját dugattyúk mozgatására, pl. gőzkalapácsok, kovácsoló 

szerszámok esetében, az ilyen gépekben a frissgőz-nyomás felső határa 8−12bar. 

http://naturalisticspoon.com/japanese/Matthew_Boulton.html
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2.2.2.4. ábra Forrás: www.siemens.com 

A dugattyús gőzgépek szerepét a közvetlenül forgó mozgást szolgáltató lényegesen jobb hatásfokú gőzturbinák 

(2.2.2.4.ábra) vették át. Ezek alkalmazási köre azonban lényegesen szűkebb, mint a gőzgépé volt. Közvetlenül 

meghajtó erőgépként főleg nagyon nagy teljesítményt igénylő berendezéseknél használják, például nagy tengeri 

hajók hajtóműveinek, vegyiművek nagy kompresszorainak vagy erőművi nagy blokkok tápszivattyúinak 

hajtására és esetenként a gőz áramlásához kapcsolódó kisebb berendezések (szivattyúk, ventillátorok) 

működtetésére. Fő alkalmazási területük az erőművek villamos generátorainak hajtása. Az erőművi turbinák a 

legnagyobb erőgépek, üzemben vannak 2GW-os egységek. 

A gőzturbinák a gőz entalpiaváltozását alakítják át mozgási energiává. A gőzáram sebességét és irányát az 

állórészben kialakított vezetőcsatornák (álló lapátozás) és a forgórész lapátjainak alakja szabja meg. Attól 

függően, hogy a forgórész lapátsorában csak a gőz mozgási energiája változik-e meg állandó nyomás mellett, 

vagy pedig a nyomás is csökken, megkülönböztetnek akciós és reakciós turbinát. A nagy turbinák sok lapátsort 

tartalmazó fokozatokból állnak, amelyek között akciós és reakciós fokozatok egyaránt lehetségesek. Ha az 

expanzió nagyarányú (a p1 és p2 nyomás különbsége nagy), a turbinát több házra bontják, hogy a hosszú 

forgórészt több helyen lehessen alátámasztani. Az utolsó lapátsorok mechanikai igénybevétele korlátozza a 

megvalósítható lapáthosszat, ezért nagy gőzmennyiségnél (600−800m3/s felett) többszörös kiömlést 

http://www.siemens.com/
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alkalmaznak. Ez megoldható úgy, hogy a kis nyomású házba középen belépő gőz két irányba távozik a ház 

végén, nagy teljesítménynél viszont a gőzáramot már meg kell osztani több kis nyomású ház között. 

A gőzturbinás hőerőműveket többnyire a 2.2.2.2.ábra által mutatott Rankine-körfolyamat jellemzi. A 

körfolyamatot a folytonos vonallal rajzolt 1−6 sokszög, a víz fázisait szétválasztó határgörbét a szaggatott görbe 

mutatja. A T2 hőmérsékletű hideg vizet tápszivattyú nyomja a kazánba, nyomása p2-ről p1-re nő (az 1−2 szakasz, 

aránytalanul nagyra rajzolva), majd a víz állandó p1 nyomáson felmelegszik a T1 forráspontig (2−3). Ezen a 

hőmérsékleten és p1 nyomáson a víz elgőzölög (3−4), a telített gőzt elvezetik, és további hőbevezetéssel még 

mindig p1 nyomáson túlhevítik a T1 hőmérsékletre (4−5). Ezt követi az expanzió a turbinában (5−6), mialatt a 

gőz hőmérséklete T1-ről T2-re, nyomása p1-ről p2-re csökken. A munkát végzett gőzt p2 nyomáson hűtéssel 

cseppfolyósítják (6−1), majd a körfolyamat megismétlődik. A munkaközeggel hőközlés a 2−3−4−5 szakaszon 

történik, hőelvonás pedig a 6−l szakaszon. A kinyerhető mechanikai munka a körfolyamat által bezárt 

1−2−3−4−5−6−l terület, a bevezetett hő a 2−3−4−5 szakasz alatti teljes terület a koordinátatengelyig, a hatásfok 

e két energia hányadosa. 

A 2.2.2.1. és 2.2.2.2.ábra összevetéséből kitűnik, hogy a Rankine-körfolyamat hatásfoka lényegesen elmarad a 

Carnot-körfolyamatétól, a műszaki fejlesztés fő iránya e különbség csökkentésére irányult. Az 1960-as évekig 

ezt a célkitűzést sikerült is teljesíteni a felső hőmérséklet és nyomás fokozatos növelésével, míg el nem érték az 

565−570°C-os hőmérséklethatárt. Ennél magasabb hőmérsékletre a szokásos szénacélok helyett meglehetősen 

drága ausztenitos acélokból kell a szerkezeti elemeket készíteni. 

 

2.2.2.5. ábra 

Az alkalmazott felső nyomás tekintetében két irányzat alakult ki. Az első – főleg európai – gyakorlat nem 

alkalmaz 170−180barnál nagyobb nyomást, az elgőzölgés a 2.2.2.2.ábra szerint bemutatott módon zajlik le a 

vízgőz kritikus pontja alatti tartományban, majd a végső hőmérsékletet a gőz túlhevítésével érik el. E 

szubkritikus rendszerekkel sok évtizedes tapasztalatok állnak rendelkezésre, a berendezések kiforrottak, a 

teljesítmény szabályozása egyszerű. Aszubkritikus rendszerek kényesek a kétféle halmazállapotú víz keringési 

viszonyaira, a cirkuláció zavarai termikus túlterhelődés miatt meghibásodást okoznak. Elsősorban ez váltotta ki 

a másik gyakorlatot, amelynél a 300MW-nál nagyobb teljesítményű blokkoknál 240−270bar nyomást 

használnak. E nyomáson a víz állapotjellemzői a kritikus pont felett vannak, a forrás folytonos átmenetet jelent a 

két halmazállapot között, és a munkaközeg magas hőmérsékleten nem gőzként, hanem gázként viselkedik. A 

körfolyamatból eltűnik a 3−4 vízszintes szakasz, a felső határgörbe egy hiperbolikus izobár (2.2.2.5.ábra). E 

szuperkritikus rendszerek hatásfoka valamivel jobb, de ezt kényszeráramoltatással kell megfizetni és a 

szabályozás is jóval bonyolultabb. Létesült már 350baros rendszer is igen jó hatásfokkal (~52%). A szub- és 

szuperkritikus rendszerek egyelőre szilárdan tartják eredeti pozíciókat, de az egységteljesítmény állandó 

növekedése inkább az utóbbi irányzat térhódítása felé mutat. Az energiahelyzet változása miatt a fosszilis 

tüzelőanyagokkal működő erőművektől nagyobb manőverező képességet kívánnak, ez viszont a szubkritikus 

rendszerek pozícióját erősíti. 
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2.2.2.6. ábra 

A Rankine-körfolyamat elemzéséből kitűnik, hogy milyen lehetőségei vannak a hatásfok növelésének. Az egyik 

út a T1 hőmérséklet növelése, aminek az anyagtechnológiai korlátok szabnak határt, a másik a T2 hőmérséklet 

csökkentése, aminek viszont a környezetből nyert hűtőközeg (levegő, víz) hőmérséklete szab határt. A 

nyomásnövelésnek is van felső korlátja. A 2.2.2.2.ábra alapján látható, hogy a hatásfok javul, ha a munkaközeg 

a hő minél nagyobb hányadát magas hőmérsékleten veszi fel. Ennek javítására egyik lehetőség a közbenső 

újrahevítés. A turbinák megfelelő kialakításával megoldható, hogy a pk nyomásig expandált gőzt visszavezessék 

a kazánba, ahol ismételten túlhevítik, majd visszavezetik a turbinába (2.2.2.6.ábra). A jövő fejlesztési iránya az 

összetettebb körfolyamatok felé mutat (pl. többszörös újrahevítés). Jelenleg a gőzkörfolyamatokkal elérhető 

hatásfok az 50−55%. 

2.3. Gázturbina körfolyamat 

A gázturbinák (2.2.3.1.ábra) munkaközege lehet levegő, füstgáz vagy bármilyen más, magas hőmérsékleten 

stabilis gáz. A nedves és telített gőzök nyomása és hőmérséklete a forrásviszonyok által megszabott 

kényszerkapcsolatban van, amely korlátozza a körfolyamat határainak megválasztását. A gázkörfolyamat 

előnye, hogy az állapotjellemzőket egymástól függetlenül lehet megválasztani, a magas hőmérséklethez nem 

szükséges túl nagy nyomás, az expanziót nem kell nagyon kis nyomásig folytatni. A gázturbinák beömlő 

nyomása általában 20bar alatt van, a kiömlő nyomás pedig 1bar feletti érték. 
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2.2.3.1. ábra 
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2.2.3.2. ábra 

Egy – például levegővel lefolytatható – ideális gázkörfolyamatot mutat a 2.2.3.2.ábra(a), a hőbevezetés 

izotermikus expanzió közben (1−2), a hőelvonás izotermikus kompresszió közben (3−4) történik, az állandó 

nyomású expandált gáz folyamatosan melegíti fel (2−3) a komprimált gázt (4−l). Kimutatható, hogy egy ilyen 

körfolyamat hatásfoka megegyezne a Carnot-hatásfokkal, de sajnos nem lehet megvalósítani. Bonyolult 

berendezéssel csupán a 2.2.3.2.ábra (b) szerinti módon lehetne megközelíteni, ahol több fokozatban az expanzió 

alatt közbenső hevítés, a kompresszió alatt közbenső visszahűtés van az izotermikus viszonyok megközelítése 

érdekében. Ilyen bonyolult gázturbina azonban nem lenne gazdaságos, a ma használatos rendszereket a 

2.2.3.2.ábra (c) körfolyamata jellemzi (Brayton- vagy Humprey-körfolyamat). Agázt komprimálják (1−2), a 

fáradt gázzal esetleg előmelegítik (2−3) a hatásfok javítására, az égőtérben tüzelőanyag elégetésével bevezetik a 

hőt (3−4), a levegő-füstgáz keverék expandál (4−5), majd a légkörbe távozik, meglehetősen nagy Q2 

hőtartalommal. E veszteség csökkentésére a távozó gáz útjába hőcserélőt lehet beiktatni, amiben vizet 

melegítenek fel vagy gőzt fejlesztenek, amit gőzkörfolyamattal hasznosítanak – kombinált ciklus. 

A jelenlegi stabilis gázturbinák belépő hőmérséklete általában 1100−1200°C, legfeljebb 1500°C, de a 

lényegesen hosszabb élettartamra tervezett turbináknál ennél valamivel kevesebb, lényegesen lassabb fejlődést 

eredményezett. 

A gázturbinás erőművek felépítése lényegesen egyszerűbb, mint a gőzturbinásoké, hiszen elmarad a teljes víz-

gőz rendszer, valamint a hűtés. Az olcsóbb beruházásnak (és a lényegesen rövidebb építési időnek) azonban a 

magasabb tüzelőanyag-költség az ára. A repülőgépek gázturbináinak tüzelőanyaga petróleumfrakció (kerozin), a 

stabil gázturbinák földgázzal, kohógázzal, a petróleumhoz közel álló gázolajfrakcióval üzemeltethetők. 

Az 1990-es évektől kezdődően a kombinált ciklusok – köszönhetően relatíve alacsony beruházási költségüknek, 

rövid kiépítési idejüknek és magas hatásfokuknak – jelentős teret nyertek a villamosenergia-termelésben. 
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2.4. Belsőégésű motorok 

A belsőégésű motorok a hőerőgépek legelterjedtebb típusai. A hőközlés magában a munkatérben történik, 

miközben a beszívott levegőben a tüzelőanyag elég; a munkaközeg az égéstermék. E dugattyús motorokban 

nyílt körfolyamat játszódik te, a munkát végzett füstgáz komoly, de a korszerű környezetvédelmi 

technológiáknak köszönhetően egyre csökkenő légszennyezést okozva a környezetbe áramlik ki. A jellemző 

körfolyamatokat a 2.2.4.1.ábra mutatja, nyomás-térfogat koordináta-rendszerben. Az Otto-körfolyamatban 

(2.2.4.1.ábra[a]) a levegő-benzin keveréket kompresszió (1−2) után villamos szikra gyújtja meg, ugrásszerű 

nyomásnövekedés következik be adiabatikusan (2−3), lejátszódik az expanzió (3−4), majd a füstgáz kipufog 

(4−1). A Diesel-körfolyamatban (2.2.4.1.ábra[b]) a kompresszió (1−2) után a levegőbe állandó nyomáson 

juttatják be a gázolajat (2−3), amíg öngyulladás nem következik be, ami az expanzióra (3−4) vezet, majd a 

füstgáz kipufog (4−1). A valóságos körfolyamat mindkét motortípusnál eltér az elméletitől, egyrészt az 

ideálistól eltérő állapotfüggvények miatt, másrészt a gyulladási és égési viszonyok optimalizálása más időzítést 

igényel, például a 2.2.4.1.ábra(c) szerint. 

A benzin- vagy Otto-motor (2.2.4.2.ábra) könnyű, gyorsan és rugalmasan szabályozható nagy fordulatszámú 

erőgép. Főleg a kis önsúlyú járművek (személygépkocsi, motorkerékpár, kis raksúlyú tehergépkocsi, 

motorcsónak) és a kisebb mobil munkagépek (szivattyúk, kompresszorok, anyagmozgató-berendezések, 

mezőgazdasági és építőipari munkagépek) célszerű erőgépe. Arepülés területéről a gázturbina jóformán 

kiszorította. Igénytelenebb feladatokra kétütemű, egyébként négyütemű kivitelben készül. A csak kis 

teljesítményre alkalmas kétütemű motornál elmaradnak a közegek áramlását szabályozó szelepek és a 

szelepeket működtető vezérlőrendszer; a be- és kiömlést maga a dugattyú szabályozza. Az egyszerű 

konstrukciónak tökéletlenebb égés az ára, ami l5−25%-kal magasabb fajlagos üzemanyag-fogyasztással és 

sokkal nagyobb környezetszennyezéssel jár, mint a négyütemű megoldás. Ezért a kétütemű motorok 

kiszorulóban vannak a használatból. A motorok üzemanyaga alapvetően benzin, de kivételesen benzol, 

petróleum, alkohol vagy magas fűtőértékű gáz is szóba jöhet. Legfőbb hátránya az alacsony energetikai 

hatásfok, ami optimális terhelésnél 25% körül mozog, attól eltérő terhelésnél viszont lényegesen kisebb. A 

bevezetett energiának átlagosan 20−26%-a fordítódik mechanikai munkavégzésre, 20−33%-a a hűtőközegben 

távozik, 25−35%-a a kipufogógázban, a tökéletlen égés 15%-ig terjedő veszteséget okoz, és az egyéb 

veszteségek (sugárzás, áramlási veszteségek stb.) 10−25%-ot tesznek ki. A könnyű szerkezet megtartása mellett 

a hatásfok számottevő javítására kevés a kilátás. Ennek ellenére egyelőre versenytárs nélkül áll, mert az 

500W/kg körüli fajlagos teljesítményét más erőgépekkel még meg sem tudják közelíteni. Az Otto-motorral még 

a benzinnél sokkal kisebb fűtőértékű üzemanyagokkal is (pl. földgáz, kőolajkísérő gáz) 300W/kg-ot lehet 

biztosítani. 

 

2.2.4.1. ábra 
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2.2.4.2. ábra Forrás: http://ffden-2.phys.uaf.edu/212_fall2009.web/Isaac_Hebert/Otto_Cycle.html 

A négyütemű benzinmotor időben egyenlőtlen teljesítményét több – időben eltolt ütemű – henger használatával 

teszik egyenletesebbé. Egy időben nagy reményeket fűztek a forgó dugattyús Wankel-motorhoz (2.2.4.3.ábra), 

amely egyenletesebb mechanikai teljesítményt szolgáltat. E drágább, bonyolultabb szerkezet hatásfoka azonban 

a tapasztalatok szerint elmarad a hagyományos megoldás mögött, és környezetszennyező hatása sem kisebb. 

Ezért a Wankel-motornak sem gazdasági, sem energetikai szempontból nem jósolnak nagy jövőt. 

 

2.2.4.3. ábra Forrás: http://www.prelovac.com/vladimir/wp-content/uploads/2008/01/wankel-1.jpg 

http://ffden-2.phys.uaf.edu/212_fall2009.web/Isaac_Hebert/Otto_Cycle.html
http://www.prelovac.com/vladimir/wp-content/uploads/2008/01/wankel-1.jpg
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2.2.4.4. ábra Forrás: http://www.myrctoys.com/faqs/engine-diagrams-and-animations 

A Diesel-motor (2.2.4.4.ábra) robusztusabb kivitelű, kevésbé rugalmas, de energetikailag hatékonyabb erőgép. 

A fokozatos tüzelőanyag-betáplálás és a nagy nyomás (30−40bar) ugyanis lassabb és tökéletesebb égést biztosít. 

Gazdaságosabb üzeme miatt nagyobb személygépkocsikban is alkalmazzák. Míg Otto-motorok legfeljebb 

néhány 100kW teljesítményig készülnek, Diesel-motorokkal több MW-os teljesítmény is elérhető, így nagy 

teljesítményre kizárólagos a használatuk. Üzemanyaga elsődlegesen gázolaj, néha kátrányolaj, készülnek 

Diesel-üzemű gázmotorok is sokféle éghető gázra (földgáz, kohógáz, városi gáz, generátorgáz stb.). A kisebb 

Diesel-motorok optimális hatásfoka 35% körül mozog, a nagyoké 40−45%, a hatásfok szintén erősen függ a 

terheléstől, de részterhelésnél lényegesen jobb, mint a benzinmotoroké. Hőmérlegükben átlagosan 20−40% 

fedezi a mechanikai munkát, 20−32% távozik a hűtéssel, 20−29% a kipufogógázzal, a tökéletlen égés 15%-ig 

terjedő veszteséget okoz, az egyéb veszteségek aránya l4−15%. Nagy motoroknál a hatásfok javítására jóformán 

általánossá vált a feltöltés alkalmazása, villamos motorral vagy a kipufogógázzal hajtott turbina segítségével 

kompresszort hajtanak meg, ami túlnyomással juttatja a levegőt a munkahengerbe, a természetes szívást 

meghaladó levegő mennyiség tökéletesebb égést és nagyobb hasznos teljesítményt eredményez. ADiesel-

motorok hatásfokának lényeges növelését a szerkezeti anyagok adottságai korlátozzák. 

A Diesel-motorok fajlagos teljesítménye csak 250−350W/kg, ami lényegesen elmarad a benzinmotoroké 

mögött, ezért a Diesel-motorok nehezebbek, nagyobbak és drágábbak. A lényegesen jobb hatásfok viszont 

energetikai szempontból a Diesel-motorok szélesebb körű használatát teszi kívánatossá. 

 

2.2.4.5. ábra 

http://www.myrctoys.com/faqs/engine-diagrams-and-animations
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A 2.2.4.5. táblázat összehasonlításul az átlagos konstrukciójú belső égésű motorok optimális hatásfokát tekinti át 

teljes terhelésnél. Az energetikai hatékonyság mellett és a növekvő motorizáció miatt egyre nagyobb súllyal esik 

latba az erőgépek megítélésénél a környezetszennyezés. A két motortípus összehasonlítására a 

legkellemetlenebb CO-szennyeződés mértékét mutatjuk (2.2.4.6.táblázat), ami szintén a Diesel-motor javára 

billenti a mérleget. 

 

2.2.4.6. ábra 

A maximális hőmérséklet benzinmotorban 2200−2700°C, Diesel-motorban 2000°C, az átlagos gázhőmérséklet 

pedig benzinmotornál 400−850°C, Diesel-motornál 300−600°C. A szerkezeti anyagok mechanikai 

szilárdságának, valamint a kenőanyagok kenőképességének biztosítása hűtést igényel, szikragyújtású 

motoroknál ez még az öngyulladás elkerülése miatt is szükséges. Kis teljesítményű motoroknál léghűtést is 

alkalmaznak, általánosabb azonban a vízhűtés, amelynél a felmelegedett víz hőcserélőn keresztül adja le a 

felvett hőt a levegőnek. Járműveknél a hűtőközegben és a kipufogógázban távozó hő – ami a bevezetett 

energiának 40−70%-a – általában elvész. Azt legfeljebb a jármű fűtésére lehet felhasználni, ez a hőigény viszont 

ritkán haladja meg a felhasznált energia 15−20%-át. Stabilis gépeknél ennek a hulladékhőnek a hasznosítása 

kiváló lehetőséget kínál az energiafelhasználás racionalizálásra, amelyet a gázmotorok nagyarányú térhódítása 

mutat a kapcsolt energiatermelésben. 

3. Ipari léptékű komplex energiaátalakítás: erőművek 

Célkitűzések és tartalmi összefoglaló: 

A lecke célja, hogy átfogó képet adjon az ipari léptékű közvetlen, kapcsolt és kombinált ciklusú 

energiatermelésről. A lecke egyes témáiban részletesen bemutatjuk a közvetlen villamosenergia-termelést 

megvalósító hőerőművek, a hő- és villamosenergia-termelést megvalósító kogenerációs létesítmények, valamint 

a legkorszerűbb megoldást képviselő kombinált ciklusú erőművek felépítését, működését és az energetikai 

értékelésükre alkalmas jellemzőket. 

3.1. Közvetlen energiaátalakítás: hőerőművek 

A villamosenergia-fejlesztésben meghatározó jelentőséggel a vízgőz munkaközegű erőművek rendelkeznek. E 

létesítményekben az üzemanyagok kémiailag, ill. nukleárisan kötött energiáját először hővé, majd mechanikai 

munkává, végül villamos energiává alakítják. Attól függően, hogy milyen primer energiahordozót használ fel az 

erőmű, beszélünk 

• széntüzelésű; 

• szénhidrogén- (olaj és gáz) tüzelésű; ill. 

• atomerőművekről. 

A továbbiakban alapvetően a szén- és szénhidrogén-bázisú erőművek kérdéseit tárgyaljuk, azonban – mint majd 

látni fogjuk – megállapításaink jelentős része az atomerőművi körfolyamatokra is alkalmazható lesz. 

Az erőművi energiaátalakítás valamilyen, megfelelően megválasztott energiahordozó közeg – esetünkben a 

vízgőz – közbeiktatásával valósul meg. Az energiahordozó közeget munkaközegnek is nevezik. A munkaközeg 

állapota az energiaátalakítás egyes lépései során ciklikusan ismétlődő módon változik, ún. zárt körfolyamatban 

végez munkát. Például az ebben a fejezetben vizsgált gőzerőművekben a vízgőz munkaközeg a kazánban az 

elégetett tüzelőanyagból felszabaduló hő hatására nagy nyomáson elgőzölög, majd a turbinába kerülve ott 
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expandál, ezt követően a munkát végzett közeg a kondenzátorba kerül, ahol ismét folyadék halmazállapotúvá 

válik, míg végül a tápszivattyú ismét nagy nyomáson a kazánba a juttatja. A zárt körfolyamat lényege akkor sem 

változik, ha a munkaközeg részben vagy teljes egészében elvész, és azt pótvízzel vagyunk kénytelenek pótolni. 

Az energiaátalakítás folyamatát a 2.3.1.1.ábra szemlélteti. 

 

2.3.1.1. ábra 

Reverzibilis gőzkörfolyamatok 

A belső energia mechanikai munkává való átalakításának egyik legkedvezőbb lehetőségét a korábbi 

tanulmányaink során megismert Carnot-körfolyamat nyújtja. Sajnálatos módon azonban a gyakorlatban a 

Carnot-körfolyamat nem megvalósítható, mivel a víz-gőz keverék adiabatikus kompressziója csak rendkívül 

nehezen és körülményesen lenne kivitelezhető (az adott összetételű keverék összenyomásakor a kompresszorban 

a gőzfázis erősen túlhevülne, míg a vízfázis közel állandó hőmérsékleten komprimálódna; e folyamatok 

kivédhetetlen vízütéseket okoznának a berendezésben), helyette a hagyományos hőerőművekben a túlhevített 

gőzös Rankine−Clausius-körfolyamatot, míg az elterjedt nyomottvizes atomerőművekben a telített gőzös 

körfolyamatot valósítjuk meg. 

A túlhevített gőzös körfolyamat 

Vizsgáljuk a 2.3.1.2.ábra szerinti kapcsolási vázlattal, T–s és h–s diagrammal megadott, túlhevített gőzös 

körfolyamatot. (Az ábrán szaggatott vonallal bejelöltük a Carnot-körfolyamat adiabatikus kompresszióját is.) A 

körfolyamat a következő fő berendezésekből épül fel: 

• HF a hőforrás (kazán), ahol a tüzelőanyag kémiailag kötött energiája hővé alakul, és a nagynyomású 

munkaközeget először a nyomásának megfelelő telítési hőmérsékletig felmelegíti (2→3’), majd elgőzölögteti 

(3’→3”), végül megfelelő hőmérsékletre túlhevíti (3”→3); 

• T a gőzturbina, ahol a nagynyomású gőzfázisú munkaközeg expandál, termikus energiáját mechanikai 

munkává alakítja (3→4); 

• K a kondenzátor, ahol a munkát végzett gőz- (vagy vegyes) fázisú munkaközeget újra folyadékfázisba hozzák 

külső hőelvonás segítségével (4→1); 

• TSZ a tápszivattyú, ami a munkaközeg nyomását ismét a kezdeti értékre emeli (1→2); 

• G a villamos generátor, ami a turbina tengelye által közvetített mechanikai munkát villamos energiává 

alakítja. 

Az energiaátalakítási körfolyamat jóságának megítélésére az ún. termikus hatásfok szolgál, ami nem más, mint a 

körfolyamat hasznos teljesítménye és a körfolyamatba kívülről bevezetett hőteljesítmény hányadosa, azaz 

 

A fenti összefüggésben a Th index a „termikus” jelzőre utal, amit a későbbiek során már nem fogunk kiírni, 

azaz az index nélküli η minden esetben a termikus hatásfokot fogja jelenteni. Veszteségmentes (reverzibilis) 

energiaátalakítást feltételezve a termikus hatásfokra vonatkozó összefüggés felírható más alakban is. A 

körfolyamat teljesítménye nem más, mint a turbinában végbemenő izentropikus expanzió fajlagos munkája 

(közkeletű elnevezéssel: izentropikus hőesés) és a munkaközeg tömegáramának szorzata, vagyis 
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Az összefüggésben az iT-index a turbina izentropikusteljesítményére utal. Hasonlóképpen felírható a 

munkaközegnek a hőforrásban átadott hőteljesítmény, ami a körfolyamat szempontjából bevezetett 

hőteljesítménynek számít 

 

A körfolyamat fenntartásához szükség van még egy berendezésre, a tápszivattyúra, ami a kondenzátorból kilépő 

munkaközeg nyomását ismét a kezdeti értékre növeli. A szivattyúzási munka tehát 

 

ill., ha azzal a közelítéssel élünk, hogy a munkaközeg összenyomhatatlannak tekinthető, akkor 

 

A hasznos teljesítmény tehát 

 

 

2.3.1.2. ábra 

A tápszivattyú teljesítménye a turbina teljesítményéhez képest igen csekély értékű, így számításaink során 

általában nem követünk el jelentős hibát, ha annak értékét elhanyagoljuk és a turbina teljesítményét teljes 

egészében hasznos teljesítménynek tekintjük. A következőkben azonban továbbra is figyelembe vesszük a 

szivattyúzási teljesítményt, hiszen a körfolyamat egy igen fontos részfolyamatáról van szó. Írjuk fel ismét a 

reverzibilis körfolyamat teljesítményét, felhasználva az előzőekben felírt összefüggéseket: 

 

Ezt az összefüggést felhasználva a reverzibilis körfolyamat termikus hatásfoka 
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alakban írható fel. Korábbi tanulmányaink során megismerkedtünk az egyenértékű Carnot-körfolyamat 

fogalmával. Az egyenértékűség azt jelenti, hogy az eredeti körfolyamattal azonos termikus hatásfokú (azonos 

bevezetett hőmennyiség, azonos hasznos teljesítmény) Carnot-körfolyamattal helyettesítjük azt. E körfolyamat 

leírásához szükség van az alsó és felső hőmérséklethatárok meghatározására. Ezek felírásához induljunk ki az 

entrópiát definiáló egyenletből 

 

ill., ha fajlagos egységekkel dolgozunk – a következőkben ezt fogjuk tenni –, akkor a fenti definíció 

 

egyenlettel adható meg. Írjuk fel továbbá a termodinamika I. főtételének nyitott rendszerre vonatkozó alakját, 

azaz 

 

Az általunk vizsgált reverzibilis körfolyamat esetében mind a hőközlés, mind pedig a hőelvonás izobár 

folyamat, azaz dp=0, így a fajlagosan közölt hő 

 

a fajlagosan elvont hő – mivel szintén izobár állapotváltozásról van szó – pedig 

 

Az állapotváltozás során közölt vagy elvont hő felírható más formában is, felhasználva az entrópiát definiáló 

egyenletet a bevitt fajlagos hő 

 

azaz a T–s diagramban az állapotváltozási görbe alatti terület arányos a fajlagosan közölt hő mennyiségével. Az 

entrópiát definiáló egyenletet a hőmérsékletre rendezve megkapjuk a változó hőmérsékletű folyamathoz tartozó 

ún. termodinamikai átlaghőmérsékletet, ami nem más, mint a változó hőmérsékleten végbemenő folyamathoz 

tartozó integrál-középhőmérséklet 

 

Hasonlóképpen felírható a hőelvonás folyamatához tartozó termodinamikai átlaghőmérséklet is 

 

A reverzibilis gőzkörfolyamat tehát helyettesíthető egy vele egyenértékű Carnot-körfolyamattal, amelynek 

hatásfokát a korábban megismert módon írhatjuk fel 
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azaz a reverzibilis vízgőz-körfolyamat termikus hatásfoka csak a hőközlés és a hőelvonás termodinamikai 

középhőmérsékletétől függ. 

 

2.3.1.3. ábra 

A 2.3.1.3. ábrán feltüntettük a vizsgált Rankie-Clausius -, és a vele egyenértékű Carnot-körfolyamatot. Ezen az 

ábrán megrajzoltuk az ordináta tengely 0°C és 0K közötti részét is, hogy a fajlagosan közölt, ill. elvont hővel, 

valamint a fajlagos munkával arányos területek tényleges nagyságuknak megfelelően legyenek feltüntetve. A 

későbbiek során a diagramnak ezt a részét – helytakarékosságból – nem fogjuk kirajzolni. A körfolyamatba 

fajlagosan bevezetett hőmennyiséggel arányos terület e diagramban a hőbevezetési állapotváltozás görbéje (2-3 

vonal) alatti terület, azaz a narancs és a zöld színnel kitöltött terület együttesen. A fajlagos elvezetett hővel a 

keresztben vonalkázott, míg a hasznos fajlagos munkával e két terület különbsége, az átlósan vonalkázott terület 

lesz arányos. Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a munka és hő területekkel való ilyetén szemléltetése 

csak minden állapotváltozásában reverzibilis körfolyamat esetében lehetséges! 

A telített gőzös körfolyamat 

Az elterjedten alkalmazott nyomottvizes atomerőművek alapvető felépítése némileg eltér a most bemutatott 

Rankie-Clausius -körfolyamattól. Az eltérések egyrészt a kapcsolás felépítésében, másrészt a 

gőzparaméterekben mutatkoznak. A 2.3.1.4. ábra egy nyomottvizes atomerőmű elvi kapcsolását és 

gőzkörfolyamatának T–s és h–s diagrambeli képét mutatja. 

A „nyomottvizes” elnevezés azt jelenti, hogy a maghasadás során felszabaduló energiát víz hőhordozó közeggel 

szállítjuk el a reaktorból (R), mégpedig úgy, hogy a hőhordozó mindvégig folyadék-halmazállapotban marad. 

Az alkalmazott hőmérsékletek miatt kellően nagy nyomást kell tehát biztosítanunk, amiről a fő 

keringetőszivattyú (FKSZ) gondoskodik. Anagynyomású hőhordozó ezután a gőzfejlesztőbe (GF) jut, ahol 

felmelegíti és elgőzölögteti az oda érkező tápvizet. Tekintettel arra, hogy ugyanaz a közeg áramlik át a 

reaktoron, mint a gőzfejlesztőn, ezt a két berendezést megfelelő módon el kell választani a körfolyamat többi 

részétől. A reaktor és a gőzfejlesztő együttesét nevezik primerkörnek, ami lényegében a hagyományos 

erőművek kazánjának felel meg. A gőzkörfolyamatot megvalósító berendezések fennmaradó része alkotja az ún. 

szekunder kört. Mivel nyomottvizes atomerőmű esetében a primerköri hőhordozó közeg hőmérséklete jóval 

alacsonyabb a hagyományos erőművek kazánjainak tűzterében uralkodó hőmérsékletnél, ezért a gőzparaméterek 

is jóval szerényebbek. Míg hagyományos erőművekben a gőz általában 170−260bar nyomáson és 540−580°C-

on lép ki, addig nyomottvizes atomerőművekben 40−70bar nyomású telített gőz hagyja el a gőzfejlesztőt. Az 

alacsonyabb hőbevezetési átlaghőmérséklet azonos kondenzációs viszonyokat feltételezve jóval alacsonyabb 

hatásfokot fog eredményezni. 

Amint az a T–s és h–s diagrambeli ábrákból is látható, az expanzió mindvégig a nedves mezőben zajlik. Ez a 

körülmény különösen a turbina lapátjaira nézve jelent komoly igénybevételt, valamint a túlhevített gőzös 

erőművek turbináihoz viszonyítva kisebb belső hatásfokot. Mivel a turbinában feldolgozható entalpiakülönbség 

is kisebb a hagyományos hőerőművekéhez képest, ezért ezekben az erőművekben azonos teljesítmény 

eléréséhez jóval nagyobb gőzáramra van szükség. Ennek számszerű értékét az alábbi egyszerű példával 

illusztráljuk. Legyen az azonos elérendő teljesítmény 200MW. A hagyományos erőmű esetén az expanzió a 
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160bar, 550°C állapotból indul, amely állapotban a közeg fajlagos entalpiája 3437,8kJ/kg. Az atomerőművi 

telítettgőz-körfolyamat a 44bar nyomású, száraz telített állapotból indul, itt a fajlagos entalpia 2798,3kJ/kg. Az 

expanzió végpontját a 0,04bar kondenzátornyomás jelölje ki. Ebben az esetben a reverzibilis expanzió a 

hagyományos erőműben az 1952,1kJ/kg, míg atomerőműben az 1815kJ/kg fajlagos entalpiájú pontban ér véget. 

A hőesés 1485,6kJ/kg, ill. 983kJ/kg. Ebből következik, hogy atomerőműben a gőz tömegáram, azonos 

turbinateljesítmény mellett 1,5-szerese a hagyományos erőmű gőzáramának. 

 

2.3.1.4. ábra 

Természetesen nemcsak nyomottvizes atomerőművek üzemelnek a valóságban, hanem más egyéb típusok is, 

azonban ezek a legelterjedtebbek: Magyarországon a Paksi Atomerőműben is ilyen blokkok üzemelnek. 

A valóságos körfolyamatok az eddigiekben bemutatott ideális körfolyamattól eltérnek. Az eltérések oka az 

energiaátalakítás során szükségszerűen fellépő veszteségekben keresendő. Az energiaveszteségeknek két fő 

típusát különböztetjük meg. Beszélhetünk mennyiségi energiaveszteségekről, amikor is az energiaátalakítási 

folyamat során az energia bizonyos mennyisége kikerül a körfolyamatból. A veszteségek másik fő csoportját az 

irreverzibilis folyamatok következményei okozzák. Ezen veszteségfajták jellemzője, hogy az energiamennyiség 

állandó értéke mellett az energiahordozó intenzív paraméterei megváltoznak (pl. hőmérséklete csökken). 

Összefoglalóan ezeket nevezzük minőségi veszteségeknek. A mennyiségi veszteségek szemléletes 

megjelenítésére az energiafolyam-diagram szolgál, amelyet az erőművi folyamatokra a 2.3.1.5.ábra szemléltet. 
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2.3.1.5. ábra 

3.2. Kapcsolt energiatermelés gőzkörfolyamatban 

A kapcsolt energiatermelés (vagy a mai divatos elnevezéssel kogeneráció) az energiaellátás 

hatékonyságjavításának egyik legjelentősebb, de gazdaságilag sok vitát kiváltó megoldása. Alapértelmezése: az 

energiaátalakító a felhasznált QÜ tüzelőhő teljesítményének megfelelően kapcsoltan P villamos és Q 

hőteljesítményt állít elő. A leglazábban kapcsolt energiatermelésen csak a hő- és villamos energia egy 

rendszeren – pl.: az erőműrendszeren − belüli előállítását értik, anélkül, hogy az összekapcsolás műszaki 

jellemzőit és megoldását megjelölnék. Legszorosabban hő- és villamosenergia-termelést összekapcsoltan 

megvalósító, konkrét energiaátalakítási technológiát jelent, amelyben a villamosenergia- és hőtermelés között 

egyértelmű összefüggések érvényesülnek – pl. ellennyomású erőmű, blokkfűtő erőmű. Közbenső esetekben a 

kapcsolt energiatermelés szorosabb és lazább értelmezése lehetséges – pl. hőkiadás kondenzációs erőműből, 

kondenzációs fűtőerőmű. Az értelmezést nemcsak a villamos energia és hő együttes előállítására szokták érteni, 

hanem arra is, amikor a hő esetében a fűtés és hűtés is megjelenik. A kapcsolt energiatermelés értelmezését a 

2.3.2.1.ábra mutatja. 

 

2.3.2.1. ábra 

A kapcsolt energiatermelés alapmegoldásait – a kapcsolt energiatermelés energetikai–gazdasági jelleggörbéinek 

részletes ismertetésétől eltekintve – csak a környezetvédelmi hasznosságuk megítélhetőségének mélységéig 

ismertetjük. 

A kapcsolt energiatermelés energetikai hatékonyságának értékelése 
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A 2.3.2.1.ábra szerint a QÜ tüzelőhő-ráfordításból P villamos- és Q hőteljesítményt előállító kapcsolt 

energiatermelés energetikai hatékonyságának értékeléséhez legalább két mutató együtt szükséges. 

a) Az egyik mutató az ún. mennyiségi hatásfok lehet 

 

amely a kapcsolt energiatermelő rendszer környezetbe távozó mennyiségi veszteségeit (kazánhatásfok, 

generátor-hatásfok, villamos és hőönfogyasztás stb.) fejezi ki. Bizonyos megoldásoknál ezt a hatásfokot 

megosztják 

 

ahol: 

 

hőtermelési részhatásfok, 

 

villamos részhatásfok. 

A kapcsolt energiatermelésben egyik sem valódi hatásfok. 

b) A másik mutató a fajlagos kapcsolt villamosenergia-termelés, 

 

amely az eltérő értékű termékek arányát fejezi ki. Energetikailag és gazdaságilag az a kedvezőbb, ha s értéke 

minél nagyobb. A kapcsolt energiatermelés energiamérlege 

 

ahol: 

 

hőtermelés, 

 

a villamosenergia-termelés fajlagos tüzelőhő-felhasználása. 

Ennek alapján a kapcsolt energiatermelés energetikai jelleggörbéje 

 

A kapcsolt energiatermelés energetikai jelleggörbéjét a 2.3.2.2.ábra mutatja. 
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2.3.2.2. ábra 

Tüzelőhő-felhasználás szempontjából a kapcsolt energiatermelés akkor előnyös, ha energetikai jelleggörbéje 

metszi a közvetlen hőtermelés 

 

és a közvetlen villamosenergia-termelés 

 

fajlagos tüzelőhő-felhasználásai által meghatározott téglalapot. A kapcsolat energiatermeléssel a közvetlen 

energiatermeléshez képest elérhető tüzelőhő-megtakarítás: 

 

A tüzelőhő-megtakarítással arányos a környezet terhelésének csökkenése. A fel nem használt primer energia a 

környezet védelmének legfontosabb eszköze. 

Ellennyomású erőművek 

Az elsődlegesen hőt termelő gőzerőmű jellegzetes megoldása az ellennyomású erőmű, amelynek kapcsolási 

sémája a 2.3.2.3.ábrán látható. A gőz expanzióját itt olyan 

 

nyomáson, illetve 

 

termodinamikai átlaghőmérsékleten fejezik be, ami lehetővé teszi a kiadott 

 

hőteljesítmény értékesítését. Az ellennyomású erőmű a 

 

hőkiadással szoros összefüggésben 
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villamos teljesítményt ad ki, és ehhez 

 

tüzelőhő-ráfordítást vesz igénybe. 

 

2.3.2.3. ábra 

Az ellennyomású energiatermelés fajlagos tüzelőhő-felhasználása, fajlagos hőmegtakarítás 

Az ellenyomású hőtermelés fajlagos tüzelőhő-felhasználása (ha minden haszon csak az egyik termékre jut). 

 

Az ellennyomású erőmű energetikai hatékonysága értékelhető a közvetlen hőtermeléshez képest elért tüzelőhő-

megtakarítással is. Ha a közvetlen hőtermelés fajlagos tüzelőhő-felhasználása 

 

akkor az ehhez mért fajlagos tüzelőhő-megtakarítás: 

 

Az ellennyomású villamosenergia-termelés hatásfoka: 

 

Ellennyomású fűtőblokkok 

Az ellennyomású erőműveket gyakran fűtési hő előállítására használják. Az ellennyomású fűtőerőmű 

felépítésének meghatározója a fűtővíz-melegítő rendszer kialakítása. Ezek szerint beszélhetünk 

• ellennyomású gőzkörfolyamatról egyfokozatú fűtővíz-melegítéssel; 

• ellennyomású gőzkörfolyamatról reverzibilis tápvíz-előmelegítéssel és fűtővíz-melegítéssel; 

• ellennyomású fűtőblokkról kétfokozatú fűtővíz-melegítéssel és aszimmetrikus ikeráramú turbinával 

(2.3.2.4.ábra). 
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2.3.2.4. ábra 

Az ellennyomású fűtőegységeknél általában kétfokozatú fűtővíz-melegítést alkalmaznak. Akorszerű, 

50−100MW villamos teljesítményű ellennyomású fűtőegységeknél sell=0,45−0,55 érhető el. A felhasznált 

tüzelőanyagtól függően a mennyiségi hatásfok hm=0,7−0,8. 

Hőkiadás kondenzációs gőzerőműből 

Az elsődleges villamosenergia-termelésre létesített gőzközegű hő és atomerőművek is adhatnak ki hőt. A 

kondenzációs erőműből történő hőkiadást a fajlagos villamosenergia-kiesés jellemzi: 

 

ill. 

 

amely megmutatja, hogy mekkora villamosenergia-kiesés terheli a hőkiadást a tiszta kondenzációs üzemmódhoz 

képest, ahol 

y ki az adott teljesítményre vonatkozó,  az éves átlagos fajlagos villamosenergia-kiesés, 

P ki az adott hőteljesítménynél kiesett villamos teljesítmény, 

E ki az éves kiesett villamos energia mennyisége, QFE a fűtőblokk hőteljesítménye, 

Q FE a fűtőblokkból kiadott hő éves mennyisége. 

A fajlagos villamosenergia-kiesés mint energetikai jellemző veszített korábbi jelentőségéből: egyrészt a 

rendszerszintű összehasonlításoknál, mert villamosenergia-rendszerünkben viszonylag jelentős tartalék van a 

kiesett villamos energia pótlására (az erőművek beépített és a csúcsigény villamos teljesítmény aránya 

1,2−1,25), tehát kevésbé érzékeny a kiesett villamos energia mennyiségére, mint korábban; másrészt a kiadott 

hő részaránya jelentősen befolyásolja ezt az energetikai jellemzőt. 

A hazai részleges hőkiadású, nagy teljesítményű kondenzációs blokkoknál az előállított villamos energia 

mennyiségéhez képest jelentéktelen a kiadott hő mennyisége, például a paksi nukleáris, ill. a mátrai, Duna 

menti, tiszai 200MW-os konvencionális blokkoknál. Erőmű szinten a nem kiterhelt blokkokból általában 

pótolható a kiesett villamos teljesítmény, azaz az erőmű villamos teljesítménye szinte érzéketlen a hőkiadásra 
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ezért az erőmű és blokkjai tisztán kondenzációsnak tekinthetők. Az elvételes kondenzációs fűtőblokkoknál 

 

A blokk értékelhető villamos teljesítménye a névleges kondenzációs teljesítményéhez képest az évi átlagos 

fajlagos villamosenergia-kiesésének a részarányával csökken, tehát itt megmaradt a szerepe az yki-nek. 

A teljes hőkiadású blokkok – az öblítő gőz kivételével – lényegében ellennyomású blokkok. Ezért a hőkiadás 

sell-el is jellemezhető, nem szükséges az yki használata. 

Ugyanakkor yki-nek a blokkból való hőkiadás-érzékenységének vizsgálatánál a szerepe felértékelődött: úgy kell 

megvalósítani egy adott blokkból történő hőkiadást, hogy a megkívánt hőteljesítmény (hő) mellett a kiesett 

villamos teljesítmény (energia) minimális legyen. 

Kondenzációs erőműegységből többféle módon adhatnak ki hőt. A hőszolgáltató blokk kialakítását befolyásolja, 

hogy fűtésre forró vizet vagy technológiai célra gőzt adnak-e ki, részleges vagy teljes hőkiadást akarnak-e 

megvalósítani, egy vagy több fokozatban adnak-e ki hőt, illetve az, hogy a kondenzációs blokk milyen 

felépítésű. 

Részleges hőkiadás (2.3.2.5.ábra) 

• egyfokozatú részleges hőkiadás; 

• többfokozatú részleges hőkiadás. 

Teljes hőkiadás (2.3.2.6.ábra) 

• egyfokozatú hőkiadás kondenzációs turbinából torlasztással; 

• kétfokozatú hőkiadás (változatai) kondenzációs fűtőturbinából torlasztással. 

 

2.3.2.5. ábra 
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2.3.2.6. ábra 

3.3. Kapcsolt energiatermelés gázkörfolyamatban 

Szénhidrogén bázison igen hatékony kapcsolt energiatermelés valósítható meg gázturbinás és gázmotoros 

fűtőegységekkel. A kedvező energetikai hatékonyságot nagyobb teljesítményeknél a fűtőgázturbinák, kisebb 

egységeknél a gázmotoros egységek biztosítják. 

Nyílt ciklusú gázturbinás fűtőegység 

A nyílt ciklusú gázturbinás fűtőegység felépítését a 2.3.3.1. ábra mutatja. 

 

2.3.3.1. ábra 

A gázturbinás fűtőegység a felhasznált QÜ tüzelőhő ráfordításból PGT villamos teljesítményt (generátor) és a 

hőhasználatból QGT fűtési hőteljesítményt ad ki. Energetikai hatékonysága másként ítélhető meg csúcsidőben, 

illetve csúcsidőn kívül. Villamos csúcsidőn kívül a fűtőgáz-turbinát elsődlegesen hőtermelő egységként 

üzemeltetik. A 3.28. és 3.29. összefüggések szerint a gázturbinás fűtőegység fajlagos kapcsolt villamosenergia-

termelése 
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Fűtőgázturbináknál a villamos részhatásfok μEGT=0,32−0,34, a mennyiségi hatásfok hm=0,80−0,85, ezekkel az 

értékekkel sGT=0,6−0,7 érhető el. Villamos csúcsidőben a fűtőgázturbinát elsősorban a villamosenergia-termelés 

miatt üzemeltetik. A gázturbina utáni hőkiadás nem befolyásolja a gázturbina villamos teljesítményét. 

Gázmotoros energiaátalakító egység 

Gázmotorral a fűtőgázturbinákhoz hasonlóan hatékony kapcsolt energiatermelést lehet megvalósítani. A 

blokkfütőerőművek villamos teljesítménye néhány száz kW és néhány MW (max. 10 MW) között változik, 

ezért kisebb termelőüzemek és intézmények önálló energiaellátására, független áramtermelésre alkalmasak. 

Ilyen gázmotoros energiaátalakító egység kapcsolási sémáját a 2.3.3.2.ábra mutatja. 

 

2.3.3.2. ábra 

Energetikai hatékonyságukat a fűtőgázturbinákhoz hasonlóan mennyiségi hatásfokkal és a fajlagos, kapcsolt 

villamosenergia-termeléssel lehet értékelni. 

A mennyiségi hatásfok 

 

értéke a fűtőgázturbinákhoz hasonlóan 0,80−0,85. A villamos hatásfoka viszont valamivel nagyobb 
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emiatt a blokkfűtőerőmű fajlagos, kapcsolt villamosenergia-termelése nagyobb lehet, mint a fűtőgázturbináké. A 

hagyományos energiatermeléssel szemben (villamos energiát az országos villamosenergia-hálózatról, a hőt 

fűtőműből vásárolják) a blokkfűtő-erőműves energiatermelés majdnem 40%-os primerenergia-megtakarítást 

jelent. Ez környezetvédelmi szempontból rendkívül előnyös, mivel a fel nem használt primer energia arányos az 

erőművi károsanyag-kibocsátás csökkenéssel. 

3.4. Kombinált ciklusok 

A gázturbinás erőmű továbbfejlesztését elsősorban szerény hatásfoka indokolta. Az a felismerés, hogy a 

gázturbinából kilépő füstgáz hőmérséklete igen magas, szinte kínálta a lehetőséget a hulladékhő-hasznosítás 

valamilyen formájára. A kezdőhőmérséklet (T1) növelése a kilépő füstgázhőmérséklet emelkedését is maga után 

vonja, tehát a fejlődés nyomán a hulladékhő is egyre értékesebbé válik energetikailag. 

A gázturbinák fejlődése kombinált gáz-gőz erőművek kialakításához vezetett. Üzemviteli szempontból fontos, 

hogy a kombináció, illetve a berendezések egyszerűbb felépítése nagyfokú rugalmasságot biztosít, elősegítve 

ezzel a villamos oldali változó igények könnyebb kielégítését. További előnyt jelent a környezetvédelmi 

szempontok precízebb érvényesíthetősége, mivel mind a környezeti levegő, mind a környezeti vizek 

szennyezőanyag- és hőterhelése jelentősen csökken. 

A kombinált ciklusok a villamosenergia-termelés legfejlettebb technológiái közé tartoznak, amelyek jelenleg 

rendelkezésre állnak egy hatékony, megbízható és gazdaságos energia biztosítására. Ezek a kombinált, 

villamosenergia-termelő ciklusok − optimális feltételek mellett − a földgáz elégetésekor akár nettó 55%-os 

villamos hatásfokot is elérhetnek. A természetre gyakorolt hatásuk, kWh-nként, a legalacsonyabb valamennyi, 

manapság létező technológia között. A magas hatékonyságú, kombinált ciklusok a gázturbinák és megbízható 

gőzciklusok előrehaladott technológiáját integrálják a legújabb gőzturbinákkal és összetett nyomású 

hővisszanyerő kazánokkal (Heat Recovery Steam Generator). A kombinált ciklusok termikus hatékonysága 

magasabb a villamos energiát fejlesztő egyéb konvencionális rendszerekénél. A leghatékonyabb 

villamosenergia-fejlesztő ciklusok a hővisszanyerő kazánokkal ellátottak, póttüzelés nélkül, előre megtervezett 

összetevőkkel, amelyek egyben a legkisebb befektetést igényelik. 

A kombinált ciklusok standard berendezései előre gyártottak a beszerelési idő és költség csökkentése érdekében. 

Valamennyi nagyobb berendezést (gázturbina, hőhasznosító kazán, gőzturbina és generátorok) összeszerelten 

szállítják ki, összetevői pedig már le vannak tesztelve. A kombinált ciklusú rendszerek működése flexibilis, úgy 

alap üzemmódban, mint átlagos terhelési üzemmódban, napi indításokkal. A kombinált ciklusok berendezései 

gyorsan indíthatóak, általában az erőmű teljesítményének két harmadát érik el kevesebb, mint 60 perc alatt. A 

magas szintű üzemkészség (kb. 94% évi 8230 óra működéshez) az eredményes üzemeltetés és állandó 

karbantartás által biztosított. 
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2.3.4.1. ábra 

A gázturbinák füstgázának szokásos kilépő hőmérséklete (a korszerű gőzerőművek nyomásához képest) közepes 

nyomású túlhevített gőz termelését teszi lehetővé. A 2.3.4.1.ábra a legegyszerűbb kapcsolást mutatja. A 

gázturbina a gőzerőmű kiesésekor is képes üzemelni, a gőzerőmű önmagában csak póttüzeléssel. 

A hatásfok az ábra jelöléseivel: 

 

A hőhasznosító kazán hőteljesítménye: 

 

Az ábrán a V, G, T jelölések rendre a vízhevítés, gőztermelés, túlhevítés felületeit szimbolizálják. Felírható 

továbbá a termelt gőzmennyiségre: 

 

A két körfolyamat csatlakoztatását a hőcserék szempontjából T-Q diagramban szokás bemutatni (2.3.4.2. ábra). 
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2.3.4.2. ábra 

Mind a füstgáz lehűlési görbéjének, mind a víz hőközlési szakaszainak meredekségét a közegek fajhője és 

tömegárama határozza meg, mégpedig a  összefüggés szerint. A füstgáz lehűtésének korróziós korlátot 

szab a THH (sav)harmatpont: általában nem mehetünk ~160°C alá. A termelhető frissgőz paramétereire 

optimumérték adódik. A kezdő hőmérsékletet T2 és a hőcseréhez szükséges (ΔT) hőfokrés (pinch-point) 

megszabja, viszont a nyomás megválasztható. 

A gáz-gőz kombinált ciklus széles körű elterjedése a következő tényezőknek köszönhető: 

• a részegységek, amikből egy kombinált ciklusú erőmű felépül, régóta alkalmazottak, jelenleg is megbízhatóan 

üzemelnek az erőművekben; 

• a beruházási és fejlesztési költségek fajlagosan alacsonyak; 

• alacsony környezetszennyezés; 

• a munkaközegek (levegő és víz) nagy mennyiségben állnak rendelkezésre, nem mérgezőek és nem drágák; 

• magas termodinamikai hatásfok. 

Kombinált gáz-gőz körfolyamatú rendszer előnyei: 

1. Magas termikus hatásfok: A gáz-gőz kombinált ciklusú erőművek hatásfoka jóval magasabb, mint bármely 

másik konvencionális energiaátalakító rendszeré. 

2. Alacsony telepítési és üzemeltetési költségek: A részegységek előregyárthatóak, gyárilag összeszerelhetőek, 

ezzel csökkenthetők a beépítési költségek és az átfutási idő. Agázturbina telepítése után működhet 

különállóan is, azaz áramot termelhet a többi részegység telepítésének befejezése előtt, így hamarabb térülhet 

meg a befektetés. Bár az üzemeltetési költség legnagyobb részét a tüzelőanyagok ára adja, ill. a működési és 

adminisztrációs költség is csak mintegy 5−10%-a a tüzelőanyagénak, mégis érdemes megemlíteni, hogy a 

kombinált ciklusú erőműveknél még ez is alacsonyabb. Ennek az az oka, hogy a gázturbina egyszerűbb 

felépítésű. Kevesebb kezelőszemélyzetre van szükség, továbbá a karbantartási költségek is alacsonyabbak, 

mint egy hagyományos gőzerőműben. 

3. Rugalmasság a tüzelőanyagok terén: A kombinált ciklusú erőművek magas hatásfokon üzemeltethetőek a 

tüzelőanyagok széles skáláján, a földgáztól és tüzelőolajtól kezdve a nagy koromtartalmú nyersolajon 

keresztül egészen a nehézolajokig. Szénelgázosításból származó gázzal is működnek már turbinák, ami az 

utóbbi időben egyre nagyobb teret nyer. 

4. Rugalmas működés mód: A kombinált ciklusú rendszerek jó hatásfokkal működnek alap-, menetrendtartó és 

csúcsüzemű erőműként is. Nyílt ciklusban a gázturbina általában ¼ órán belül hálózatra kapcsolható. 

Többtengelyű elrendezés esetén a gőzturbina mintegy 60 percen belül indítható. Részterhelésen a jó 

hatásfokot a kilépő gázturbina-füstgázmennyiség viszonylag magas értéke biztosítja. 
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4. Vezetékes energiaellátás 

Célkitűzések és tartalmi összefoglaló: 

A lecke célja, hogy áttekintő képet nyújtson a hő- és villamos energia szállítási lehetőségeiről. Az első témában 

a vezetékes hőszállítás, a távhőellátás fontosabb jellemzőit, a távhőrendszer alapvető méretezési módszereit 

mutatjuk. A második témában a „legnemesebb” energiahordozó, a villamos energia szállítására alkalmas 

infrastruktúra, a villamos hálózat legfontosabb jellegzetességeit tekintjük át. 

4.1. Hőszállítás, távhőellátás 

A távhőrendszer belső felépítését a különböző szintű alrendszerek halmaza képezi, ahogyan azt a 2.4.1.1.ábra 

szemlélteti. A távhőellátás alrendszereit általában funkció szerint szokás csoportosítani. Ezek a legmagasabb 

szintű alrendszerek − a hőtermelés, hősszállítás és a hőfelhasználás (hőfogyasztás) − önmagukban is összetett és 

változatos felépítésűek. Atávhőrendszer környezeti kapcsolatai is szerteágazóak. Atávhőrendszer szűkebb 

értelmezésben részhalmaza az energiaellátásnak (az országos energiarendszernek). Igen szoros a kapcsolata a 

primerenergia-hordozó ellátással, hiszen a leggyakrabban alkalmazott technológia, a kapcsolt energiatermelés 

révén jelentős tüzelőanyag-megtakarítási potenciállal rendelkezik ez az ágazat. 

 

2.4.1.1. ábra 

Hasonlóképpen jelentősek a távhőellátás kapcsolatai a (természeti) környezeti és a gazdasági-társadalmi 

alrendszerrel. A természeti környezet védelmét a távhőellátás a levegőbe és a vízbe kerülő szennyezőanyagok – 

esetenként jelentős mértékű – csökkentésével szolgálja. A gazdasági-társadalmi alrendszerrel való kapcsolatok 

jelentik a leginkább problémás kapcsolódási felületet napjainkban. A távhőellátás vitathatatlan előnyei mellett a 

jelenlegi viszonyok közepette kezdi elveszíteni az energiahordozók piacán a korábban meglévő előnyös 

pozícióját. 

A távhőellátás rendszerében, alrendszereiben és rendszerelemeiben végbemenő folyamatok igen sokrétűek. A 

hőtermelésben, a hősszállításban és a hőfelhasználásban több transzportfolyamat valósul meg, sok esetben 

egyidejűleg. Ez az együttesen jelentkező összetettség és szerteágazóság megnehezíti az alrendszerek és 

rendszerelemek kategorizálását, ami a csoportosítási szempontok nagy számában nyilvánul meg. 

A távhőrendszerek műszaki-gazdasági folyamatinak kellő mélységű feltárása és megismerése érdekében a 

rendszerelemzés első fázisa a távhőellátás rendszerstruktúrájának kialakítása. Ehhez egyrészt a távhőrendszer 

felépítésének és folyamatainak ismerete, másrészt a távhőrendszer funkcióinak a megfelelő leírása szükséges. 

Az egységes rendszerelemzés második fázisa a távhőrendszerek modellezése, amely a rendszerelemek és 

alrendszerek közötti kapcsolatokat képezi le matematikai eszközökkel. Alapvetően kétféle, műszaki és 

gazdasági modelleket különböztethetünk meg. A műszaki modellek a rendszer felépítéséről és működéséről, 

míg a gazdasági modellek a műszaki folyamatokhoz tartozó gazdálkodási jellemzők (elsősorban költségek) 

értékeiről adnak felvilágosítást. 

A távhőellátást megvalósító műszaki és szervezeti rendszerek nagysága, összetettsége, térbeli kiterjedtsége és 

típusa széles határok között változik. A kis terjedésű és csak helységfűtési feladatokat ellátó tömbfűtéstől a 

városi és ipari távhőrendszereken keresztül vezet az út a nagy kiterjedésű, fűtési, hűtési és ipari hőigényeket is 

kielégítő, nagytávolságú hőszálítással rendelkező, regionális vagy territoriális távhőrendszerekig. Nemcsak a 

távhőrendszer típusa eltérő, hanem változatosak az alrendszerei és rendszerelemei is. Például a hőtermelésben a 

különböző típusú fűtőerőműveket, kazánokat, kompresszoros és abszorpciós hűtőberendezéseket, ill. ezek 

többféle kombinációját alkalmazhatjuk. A hőszállításban a hierarchikus vezetékszintek (elosztóhálózat, 

gerincvezeték, tranzitvezeték), valamint a hőhordozó közeg alapján forró- vagy hűtöttvíz-vezeték, gőzvezeték, 

kondenzvezeték különböztethetők meg. A távhőszolgáltatásban helységfűtés és -hűtés, a használatimelegvíz-

szolgáltatás és a hőtárolás megoldásai kombinálódnak. A távhőrendszerek folyamatos fejlődésével bővülnek 
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ezeknek a rendszereknek a környezeti kapcsolatai is, elsősorban a primerenergiahordozó-ellátás területén 

megjelenő alternatív lehetőségekkel. 

A távhőellátás vezetékes energiaellátást jelent. A hőt a fogyasztóhoz eljuttató vezetékek szükségszerűen 

behálózzák az ellátandó területet. Ez a hálózat lehet sugaras vagy hurkolt. A kis távhőrendszerek általában egy 

betáplálási ponttal rendelkeznek és rendszerint sugaras felépítésűek. A nagyobb, kiterjedtebb távhőrendszerek 

esetében a betáplálási pontok száma is több, valamint a hálózat topológiája is sugaras-hurkolt. Ahálózat 

felépítése és kiterjedtsége egyaránt hatással van a szolgáltatás megbízhatóságára és a szolgáltatatott hő 

költségeire (árára). 

A hőhordozó szállítása az előzőekben megismert hőfejlesztő létesítményektől a fogyasztókig a távhőhálózatban 

történik. A forró vizes távhőhálózatban a vizet a hőforrás(ok)tól számos, területileg szétszórt fogyasztói 

hőközponthoz kell eljuttatni, miközben a hőforrások is kooperálhatnak egymással. Ezért a két- és négycsöves 

rendszerekben zárt hálózatok alakultak ki, míg az egy- és háromcsöves rendszerekben a használatimelegvíz-

hálózat nyitott. A gőz-kondenzátum hálózat kevésbé kiterjedt, mint a forró vizes távhőhálózat: a hőforrástól 

általában az egy fogyasztóig menő vezetékpár (nagyobb átmérőjű gőz, kisebb kondenzátum) a jellemző. A 

hőhordozó szállításának velejárója a hőhordozó nyomásesése és hővesztesége. 

4.2. A távhőellátás halmazai 

A távhőrendszer sok alrendszert és rendszerelemet tartalmaz. Az egyes távhőrendszereknél a rendszerelemek 

belső felépítése és a közöttük lévő kapcsolatrendszer igen változatos képet mutat. Ugyanakkor a távhőrendszer 

és – különböző szempontok szerint értelmezett – környezete között is kétirányú kapcsolatrendszer áll fenn. A 

távhőrendszer felépítését és belső, valamint külső kapcsolatait célszerűen az alrendszereket megjelenítő 

halmazokkal írhatjuk le és rendszerezhetjük. A felépítés és a kapcsolatok halmazokkal történő megadása 

lehetőséget ad a távhőellátás alrendszereinek és rendszerelemeinek egységes szempontok szerinti 

kategorizálására. 

A távhőrendszer (THR) a távhőellátásban résztvevő elemek, továbbá ezek külső és belső kapcsolatainak 

halmaza. A távhőrendszer a következő részhalmazokra bontható, ahogyan azt a 2.4.2.1.ábra is szemlélteti. 

A hőtermelés részhalmaza  azokat az összetett létesítményeket jelenti, amelyek a távhőrendszer 

számára alkalmas hőt előállítják. A távhőszállítás részhalmaz  olyan berendezésket és 

folyamatokat foglal magában, amelyek a termelők és fogyasztók között a hő szállításával és elosztásával 

kapcsolatos feladatokat látják el. A hőfelhasználás részhalmaz  tartalmazza azokat az elemeket, 

amelyek a távhőt igénylik és felhasználják. Mindezeknek megfelelően a távhőrendszer ezen részhalmazok 

uniója, azaz  . 

Amennyiben csak a távhőrendszer felépítését vizsgáljuk (2.4.2.1.ábra b. része), akkor megállapíthatjuk, hogy a 

távhőtermelésnek és a távhőszállításnak, ill. távhőszállításnak és a távhőfelhasználásnak van közös része. A 

hőtermelés és hőszállítás közös részeit ezen halmazok metszete jeleníti meg 

 

ahol a TSZ halmaz (alrendszer) gyakorlatilag a hőtermelői alállomás (hőközpont) elemeit (fűtési hőcserélők, 

keringetőszivattyúk, nyomástartó berendezések, mérő- és szabályozó eszközök stb.) foglalja magába. 

Hasonlóan értelmezhető a távhőszállítás és a távhőfelhasználás halmazainak közös része 

 

ami gyakorlatilag a hőfogyasztói alállomás (hőközpont) elemeinek (fűtési és hmv-hőcserélők, hőtárolók, 

nyomástartók, mérő és szabályozó berendezések stb.) együttesét jelenti. 

A közös elemekre való tekintettel a részhalmazok további funkcionális szétválasztása is szükségessé válik, 

különös tekintettel a későbbiekben meghatározandó gazdasági modellekre. A távhőtermelésnek vannak olyan 

elemei, amelyek kizárólagosan csak a hőtermelés funkcióját látják el és nincsenek közvetlenül összekapcsolva a 

hőszállítás alrendszerrel. Halmazelméleti szimbólumokkal ezek 
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2.4.2.1. ábra 

Hasonló módon értelmezhető a távhőszállítási alrendszer azon elemeinek halmaza, amelyek kizárólagos 

funkciója a hő (tkp. hőhordozó közeg) szállítása a termelők és fogyasztók között. Ebbe a halmazba lényegében a 

távhővezetékek és szerelvényeik tartoznak. Halmazokkal leírva 

 

A tisztán hőfelhasználási célokat szolgáló berendezések (helységfűtési célú eszközök, pl. radiátorok). Ezt a 

szűkített hőfelhasználási alrendszert formálisan a 

 

egyenlettel adhatjuk meg. Ennek megfelelően a távhőrendszer formálisan a most definiált alrendszerek 

egyesített halmazaként, azaz 

 

módon írható fel. 

Amennyiben a távhőrendszert átfogóan, a részrendszerek által ellátott feladatokra és funkcionális kapcsolatokra 

is kiterjedően vizsgáljuk, akkor a 2.4.2.1./c.ábra szerinti további alrendszereket is figyelembe kell venni. A 

távhőtermelés és -fogyasztás közös elemeinek halmaza, a 

 

foglalja magában a közvetlen, a termelés helyén megjelenő hőfogyasztókat. A távhőrendszernek lehetnek olyan 

funkcionális elemei, amik minden részrendszernek egyaránt elemei, ezeket tartalmazza a 
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ill. a korábban definiált közös halmazokkal felírva 

 

Ebbe az általánosan (formálisan) megfogalmazott kategóriarendszerbe a távhőrendszer minden belső és 

határeleme, funkciója és kapcsolata besorolható. 

A távhőrendszer vizsgálatánál nem hagyható figyelmen kívül annak környezeti elemekkel való kapcsolata. 

Ezeket a kapcsolatokat, amelyeket a 2.4.2.2.ábra mutat, szintén halmazokkal lehet leírni. A gyakorlati 

vizsgálatok szempontjából célszerű különválasztani a távhőrendszer 

• energetikai, 

• gazdasági, 

• társadalmi és 

• természeti környezetét. 

Mivel a jelen tanulmányban megfogalmazott célkitűzések megvalósítása nem érinti kifejezetten a társadalmi és 

természeti környezetet, ezért a távhőrendszer és ezen rendszerek kapcsolatait a továbbiakban nem vizsgáljuk. A 

távhőrendszer energetikai környezetének vizsgálatánál abból kell kiindulnunk, hogy a távhőrendszer 

részhalmaza a hőellátás (HE) halmazának, azaz 

 

A hőellátás pedig részhalmaza az energetika (E) halmazának, vagyis 

 

Ebből következik, hogy 

 

Az energetikának további részhalmazai is vannak, de ehelyütt most csak a távhőrendszerrel kapcsolatban álló 

rendszereket vizsgáljuk. A távhőellátás szempontjából a 

• primerenergia- (tkp. tüzelőanyag-) ellátás (P) és a 

• villamosenergia-ellátás (VE) 

részhalmazok játszanak kiemelten fontos szerepet. Előbbi a távhőrendszerben felhasznált tüzelőanyagot 

(jelenlegi hazai viszonyok mellett döntően a földgázt) biztosítja, míg utóbbi a távhőrendszer berendezéseinek 

villamosenergia-felhasználását fedezi, ill. átveszi a kapcsolt termelésből származó villamos energiát. A 

távhőrendszer és a tágan értelmezett energetika kapcsolatait kifejező határelemek a következők (lásd: 

2.4.2.2./a.ábra): 

• a  részhalmaz csak a tüzelőanyag-ellátás halmazával, míg 

• a  részhalmaz csak a villamosenergia-ellátás halmazával van kapcsolatban, 

• a  részhalmaz a tüzelőanyag- és villamosenergia-ellátás halmazával egyaránt kapcsolatot tart. 
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2.4.2.2. ábra 

A távhőrendszer gazdasági és természeti rendszerekkel fennálló kapcsolatait szemlélteti a 2.4.2.2./b.ábra, ahol 

feltüntettük a gazdasági (G) és természeti környezet (T) rendszereit, valamint a távhőrendszernek ezekkel közös 

• THG* részét, ami a távhőellátás gazdasági folyamatait (alapvetően a finanszírozást, beszerzést és értékesítést), 

• THT* részét, ami lényegében a szennyezési folyamatokat (levegő-, talaj-, víz- és hőszennyezés), valamint 

• THGT metszetét, ami pedig az előbbi folyamatok egymást átfedő részeit (az externáliákat) 

• foglalja magába. Mindezek alapján a távhőrendszer határelemeinek eredő halmaza 

 

formában írható fel, ahol THR* a távhőrendszer belső elemeinek halmazát jelenti. 

4.3. A távhőrendszer változatai 

A távhőrendszerek felépítése változatos képet mutat. Egyrészt részhalmazainak és elemeinek több változatát 

alkalmazhatjuk, másrészt a részhalmazok hierarchikus felépítése az ellátandó hőigény nagyságától, a hőellátási 

körzet elhelyezkedésétől, a hőszállítást megvalósító hálózat topológiájától függően is igen sokféle lehet. 

A távhőtermelés (HT) részhalmaza 

A távhőtermelés gyakorlatilag alkalmazható változatait a 2.4.3.1.ábrán tekinthetjük át. Afelosztás lényegét 

akkor találhatjuk meg, ha a villamosenergia-átalakítás (VE) és a hőellátás (HE) halmazaiból indulunk ki. A VE 

halmazt – most figyelmen kívül hagyva a villamosenergia-átvitelt – a villamosenergia-termelés (VET) és 

villamosenergia-felhasználás (VEF) halmazok uniójának tekintjük, azaz 

 

A hőellátás halmaz pedig a távhőellátás (HT) és az egyedi hőtermelés (KH a közvetlen hőtermelés alapján) 

halmazainak uniója 
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A villamosenergia- és a hőellátás együttes halmaza pedig 

 

A VE és HE halmazok metszete jeleníti meg a kapcsolt energiatermelést, és annak részhalmazait, azaz 

 

 

2.4.3.1. ábra 

A VE és HE halmazok metszetének részhalmazai közül szűkebb (szigorúbb) értelemben vett kapcsolt hő- és 

villamosenergia-termelést (kogeneráció, ill, újabban trigeneráció) a fűtőerőművek (FE) valósítják meg, 

halmazuk a távhőtermelés és a villamosenergia-termelés metszeteként definiálható: 

 

Az egyedi és távhőellátásba egyaránt bevonható hőszivattyúk, ill. hűtőgépek (hűtési célú hőkiadás) (HP) 

halmaza alapvetően két részhalmaz uniójaként áll elő: 

 

ahol 

 

a távhőellátásba bevont, a központosítottan termelt hőt (távhőt) felhasználó villamos hajtású hőszivattyúk, míg 

 

az egyedi hőigényeket kielégítő, a fogyasztás helyén rendelkezésre álló hulladékhőt használó hőszivattyúk 

részhalmaza. A primer energiahordozókból közvetlenül villamos energiát termelő kondenzációs erőművek 

halmaza a 

 

egyenlettel definiálható, továbbá a közvetlenül hőt termelő fűtőművek halmaza a 
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kifejezéssel adható meg. Mindezek alapján a távhőtermelés alapvető változatainak az uniója (a 2.4.3.1.ábrán 

vastag vonallal határolt terület) 

 

módon adható meg. A távhőtermelés ezen alapvető változatait még további kategóriákba sorolhatjuk be. A 

fűtőmű termelhet gőzt (gőzkazán, GK) vagy forró vizet (forróvíz-kazán, FK), tehát 

 

A fűtőműben felhasznált primer energiahordozó lehet 

• fosszilis tüzelőanyag (földgáz, tüzelőolaj, szén stb.), 

• nukleáris energia (Magyarországon nem), 

• megújuló energiahordozó (biomassza, biogáz), 

• földhő (geotermális energia). 

Kihasználása szempontjából lehet 

• alapüzemű (alaphőforrás) vagy 

• csúcsüzemű (csúcshőforrás). 

A fűtőmű a fűtőerőművel, ill. bármely más hőtermelővel együttműködhet 

• annak telephelyén vagy 

• kihelyezetten, a távhőrendszer valamely pontján. 

A magyarországi távhőrendszerekben mindkét megoldás előfordul, de a telephelyi kooperáció lényegesen 

gyakoribb. 

A fűtőerőműveket (FE) igen sok szempont szerint lehet csoportosítani, így például munkaközeg alapján 

• gőzkörfolyamatú, 

• gázkörfolyamatú, 

• gáz-gőz kombinált körfolyamatú típusokba sorolva. 

Ugyanakkor az energetikai és gazdasági megítélés szempontjából sokkal kedvezőbb az elsődleges 

energiatermelési (létesítési) cél alapján csoportokba sorolni ezeket a létesítményeket. Ennek megfelelően 

megkülönböztetünk olyan kapcsolt energiatermelő erőműveket, amik 

• elsősorban hőellátásra létesítünk vagy üzemeltetünk, s amik a hőkiadás mellett villamos energiát is termelnek, 

• elsődlegesen villamosenergia-ellátásra létesítünk vagy üzemeltetünk, s amik emellett még hőszolgáltatási 

feladatokat is ellátnak. 

A távhőtermelésben hősszivattyúk, ill. a távhűtésben hűtőgépek többféle típusát is alkalmazhatjuk. A 

hőszivattyúk és hűtőgépek elsődleges csoportosítási szempontja a működési mód, ami alapján 

• kompresszoros és 

• abszorpciós hűtőgépről, ill. hőszivattyúról beszélhetünk. 

Ezeken a csoportokon belül a hajtás módja alapján megkülönböztethető 
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• villamos hajtású berendezés (HP1-V), aminek az egyedi hőellátásban van nagyobb jelentősége, 

• gázmotorhajtású berendezés (HP1-C), amiknek esetében lehetőség nyílik a hulladékhő hasznosítására, 

valamint 

• gőzturbinahajtású berendezés (HP1-T), amikor a gőzturbina és a hűtő-, hőszivattyú együttesen termeli az 

igényelt hőt. 

A távhőtermelésben alkalmazható hőszivattyúk halmaza a 

 

kifejezéssel adható meg. Bizonyos esetekben szükséges lehet annak ismerete, hogy a hőszivattyú, ill. 

abszorpciós hűtőgép milyen környezeti vagy egyéb forrásból származó hőt hasznosít. 

A távhőszállítás (HSZ) részhalmaza 

A távhőszálítás (HSZ) változatait elsősorban a hőszállítás hierarchikus szintjei alapján adhatjuk meg, amiket a 

2.4.3.2.ábra szemléltet. A legegyszerűbb hierarchiaszintet az a) változat képviseli, amelyben a hőtermelő és 

hőfogyasztó között csak az elosztóhálózat jelenik meg. Igen sok magyarországi „kis” távhőrendszerre ez a 

felépítés a jellemző. Ebben az esetben 

 

Ennél magasabb szintet szemléltet a 2.4.3.2./b.ábra, amiben az elosztóhálózaton kívül több termelőt, vagy 

termelőt és fogyasztói csoportot összekötő gerincvezeték (GH) is megjelenik: 

 

A legmagasabb szintet, a leginkább összetett távhőrendszert a c) változat reprezentálja. Ebben az esetben, amely 

a távolsági (territoriális) hőszállítást képezi le, az előbb említett hálózati szakaszokon kívül megjelenik a 

tranzitvezeték (TRV) is, azaz ebben az esetben a hőszállítás halmaza a 

 

kifejezéssel válik leírhatóvá. 

A távhőszállítás halmaz többféle elemet foglal magába, úgymint vezetékek, szivattyúk, nyomástartó 

berendezések, hőcserélők, hőtárolók stb. A felhasznált elemek felépítése és jellemzői igen változatos képet 

mutatnak, ezért a további csoportosítás lényegi többletinformációt, ill. segítséget már nem ad, ezért ettől 

eltekintünk. 
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2.4.3.2. ábra 

A hőfogyasztás (HF) részhalmaza 

A távhőfelhasználás (hőfogyasztás) részhalmazának felépítését elsősorban az ellátandó hőigény nagysága és 

jellege határozza meg, ezen részhalmaz jelentős mértékben befolyásolja a távhőrendszer egészének felépítését és 

üzemét. A távhőfelhasználás részhalmazai az ellátandó hőigények jellege szerint építhetők fel. Ennek 

megfelelően beszélhetünk 

• a helységfűtés és -hűtés halmazáról (HFH-F), ami azokat a berendezéseket foglalja magába, amik a lakossági, 

kommunális és ipari felhasználóknál ellátják a külső levegő hőmérsékletétől és az egyedi fogyasztói 

igényektől (ha ezt a szabályozás lehetővé teszi) függően a fűtési és hűtési hőigényeket, rendszerint változó 

hőmérsékletű rendszerekben; 

• a használatimelegvíz-termelés halmazáról (HMV-F), amibe a fogyasztók közel állandó és alacsony 

hőmérsékletű melegvíz-igényeit kielégítő berendezések tartoznak; 

• az ipari folyamatok hőellátásának halmazáról (G-F), amibe a rendszerint fogyasztói gőzigényeket (esetenként 

forróvíz-igényeket) kiszolgáló berendezések együttese tartozik. 

Vizsgáljuk meg a leírtak bemutatása céljából a leggyakrabban alkalmazott helységfűtési és használatimelegvíz-

termelési célokat együttesen ellátó hőfogyasztás részhalmazát! Ez a részhalmaz a 2.4.3.3.ábrának megfelelően 

további részekre bontható. 



 Energiaátalakítás és -ellátás  

 150  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

2.4.3.3. ábra 

A 2.4.3.3. ábra jelöléseivel a hőfogyasztási alrendszer a fűtési és a melegvíz-termelési célú részrendszerek 

uniója, azaz 

 

A fogyasztói hőközpont 

 

módon adható meg. Az ábrán feltüntetett további részrendszereknek a vizsgálat célkitűzései szempontjából már 

nincs jelentőségük. A hőfogyasztás részhalmaza a következő elemekből (berendezésekből) épülhet fel: 

hőcserélők, szivattyúk, hőtárolók, mérőberendezések stb. 

4.4. A forró víz szállítása kétcsöves távhőrendszerben 

A víz hőhordozó szállításának nyomásesése a hálózatban (a geodetikus nyomáskülönbségek elhanyagolásával): 

 

ahol n az Li hosszúságú és dbi a belső átmérőjű vezetékszakaszok száma, li az i-ik vezetékszakasz súrlódási 

tényezője, m az alaki ellenállások (szelepek, áramlási irányváltozások) száma, zi a j-ik alaki ellenállás áramlási 

tényezője, r a víz sűrűsége, wi pedig a víz áramlási sebessége az i-ik vezetékszakaszon. 

A forró vizes távhőhálózat területi elrendeződése (topográfiája) a fogyasztói hőközpontok területi 

elhelyezkedésének megfelelően általában bonyolult. A leggyakoribb kétcsöves távhőrendszer előremenő-

visszatérő ágában a forró víz szét- és összefolyásánál biztosítani kell a nyomások azonosságát. 

A forró víz maximális nyomása a keringtető szivattyú (KSZ) után, a minimális a KSZ előtt van (2.4.4.1.ábra). A 

forró víz wi sebességgel való áramlása következtében a nyomás folyamatosan csökken az előremenő-visszatérő 

ágban. A ma már teljes egészében tipizált fogyasztói hőközpontoknak – azonos forróvíz-tömegáramnál – azonos 

a nyomásesése . (Természetesen az egyes fogyasztói hőközpontokban – a hőteljesítményüktől 

függően – eltérő a forró víz tömegárama, így nyomásesése is.). Ha a legtávolabbi (n-ik) fogyasztói hőközpont 

nyomásesését vesszük mérvadónak, akkor a közelebbi (1...n−1) fogyasztónál különböző mértékű alaki 

ellenállással (szelepfojtással) kell biztosítani a fogyasztói hőközpont szükséges, tényleges nyomásesését: 
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2.4.4.1. ábra 

Mivel a forró víz áramlási sebességeit – adott vezetékeknél – a tömegáram határozza meg, a fogyasztói 

hőközpontok megfelelő nyomásesésének beszabályozása kiterjedt hálózatnál a tömegáramok beállítását 

eredményezi. Állandó tömegáramú távhőrendszereknél ez lényegében egyszeri beállítást, míg változó 

tömegáramnál elvileg minden tömegáramnál új beállítást jelent. 

A vízhő-hordozójú távhőrendszerben a keringtető szivattyú villamos teljesítménye 

 

ahol 

 

a forró víz térfogatárama a, Δphálózat a hálózat nyomásesése a távhőrendszerben, hSZ a szivattyú hatásfoka. 

A szivattyúzás villamosenergia-felvétele az 

 

időben változó teljesítmény adott időszakra vonatkozó integrálja. 

Távhőellátás hőhordozó közegeként nemcsak a forró víz, hanem a gőz is számításba jöhet, elsősorban 

technológiai hőigények kielégítése céljából. A gőzszállítás során fellépő nyomáscsökkenés mind a gőzfejlesztés, 

mind pedig a szállítás jellemzőit befolyásolja (Büki, 1980). A nyomásesés állandó hőmérsékleten (tgbe=áll.) 

szállításkor a 

 

összefüggéssel határozható meg, ahol pgbe a nyomás, ρbe a sűrűség, wbe az áramlási sebesség a vezetékbe való 

belépéskor, d a gőzvezeték átmérője, L a vezetékszakasz hossza, pgki pedig a nyomás a vezetékszakaszból való 

kilépéskor. Amennyiben a túlhevített gőz szállítása nem izotermikusan történik, azaz tgbeáll., akkor a 

nyomáskülönbség meghatározására a 

 

közelítő formula szolgál. Telített gőz szállítása esetén a következő egyenlettel számítható a nyomásesés: 



 Energiaátalakítás és -ellátás  

 152  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

ahol a belépő és a kilépő gőz tömegáramának különbsége adja a kivált kondenzátum mennyiségét 

 

A gőz belépő sebességét úgy célszerű megválasztani, hogy kilépéskor ne lépje túl a 40−50m/s értéket, mivel 

nagy sebességeknél a nyomásesés értéke jelentősen megnő. A gőzvezeték hőveszteségét a 

 

egyenlettel, míg a visszatérő kondenzvezeték hőveszteségét a 

 

összefüggéssel határozhatjuk meg. A fenti összefüggésekben Zg>1, és Zk<1 korrekciós tényezők. A hőveszteség 

csökkenti a szállított gőz entalpiáját 

 

A gőznyomáscsökkenés és entalpiaváltozás alapján meghatározhatók a kilépő gőz jellemzői, valamint a 

keletkező kondenzmennyiség. A gőzvezetékekben a szállítás közbeni kondenzáció miatt ún. kondenzgyűjtő és -

elvezető szerelvényeket kell beépíteni. 

A hőszállítás energiaigényességét jól érzékelteti a hőszállítás fajlagos villamosenergia-felhasználása, amit azt a 

 

mutatóval érzékeltetünk. Ez az yHSZ a távhőtermelésre jellemző yki mutatószámmal közvetlenül összevethető. 

4.5. Hőszállítás hőveszteségei 

A távhőhálózat hőveszteségét befolyásolja a hőszállítás módja, amely történhet 

• talajszint felett (szabad vezeték), 

• földben − védőcsatornában, 

• földben − talajban. 

A hőátvitel – a számos befolyásoló tényező jellemző adatainak hiányos ismerete miatt – csak kielégítő 

pontossággal számítható. 

Szabad vezeték 

Jellemző a városon kívül levő hőforrás és a városi rendszer közti szállításra. A hőátviteli tényező: 

 k=f(t1, wszél, te, tv, wvíz... hőszigetelés állapota) 

a környezeti levegő hőmérsékletétől (t1), a szél sebességétől (wszél), a forró víz előremenő (te) és visszatérő (tv) 

hőmérsékletétől, a víz áramlási sebességétől (wvíz) és a hőszigetelés állapotától függ. 

Vezetékek a védőcsatornában 

Jellemző a nagyvárosokban korábban (1950−1980 között) épült nagyobb méretű vezetékekre. A hőátviteli 

tényező 
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 k=f(t1cs, w1cs, szellőző aknák távolsága, száma, w1cs, ttalaj, talaj összetétele, ltalaj, te, tv, wvíz... hőszigetelés állapota), 

értéke függ a védőcsatornában tartózkodó levegő hőmérsékletétől (t1), a védőcsatornában áramló levegő 

nedvesség tartalmától (w1cs) sebességétől (w1cs), a szellőző aknák távolságától, számától, a talaj hőmérsékletétől 

(az 1m-nél mélyebb fektetésnél szezonális ingadozása minimális ttalaj=6−10°C), összetételétől és eredő 

hővezetési tényezőjétől (ltalaj), a forró víz előremenő (te) és visszatérő (tv) hőmérsékletétől, a víz áramlási 

sebességétől (wvíz) és a hőszigetelés állapotától. 

Vezetékek a talajban 

Jellemzőek az 1980-as évek óta elterjedt műanyag csővezetékek, de számos, korábban fektetett acélcső is a 

talajban fut. 

A hőátviteli tényező 

 k=f(ttalaj, talaj összetétele, ltalaj, te, tv, wvíz... hőszigetelés állapota) 

a talaj hőmérsékletétől, összetételétől és eredő hővezetési tényezőjétől (ltalaj), a forró víz előremenő (te) és 

visszatérő (tv) hőmérsékletétől, a víz áramlási sebességétől (wvíz) és a hőszigetelés állapotától függ. 

Mindhárom fektetési módnál jelentős befolyással bír a hőszigetelés állapota. A csövek hőszigetelése idővel 

elhasználódik, helyenként környezeti hatásokra (szél, nagy nedvességtartalom a csatornában, agresszív talaj) 

megrongálódik, aminek eredményeként az elvárhatónál nagyobb lesz a távhőhálózat hővesztesége. 

A forró víz eltérő hőmérséklete miatt eltérő az előremenő 

 

ill. a visszatérő ág 

 

hőveszteségárama, ahol ke,i az i-ik előremenő ág, ky,i az i-ik visszatérő ág vize és a környezet közti hőátviteli 

tényezője, amelynek elfogadható értékei: ke»1,2−2,5W/(m2·K), ill. ky»1,2−3,0W/(m2·K) az eltérő szigetelés 

miatt; Ae,i az i-ik előremenő ág, Ay,i az i-ik visszatérő ág hőátvivő felülete, te,i (t1) az i-ik előremenő ágban, tv,i (t1) 

az i-ik visszatérő ágban áramló forró víz – környezeti levegő hőmérsékletétől (t1) – függő hőmérséklete, tk a 

környezeti hőmérséklet, amely 

• szabadvezetéknél: tk= t1, 

• védőcsatornában: tk= t1cs, 

• talajban: tk= ttalaj. 

A távhőhálózat hőveszteségárama 

 

– adott távhőhálózat-szigetelési állapot mellett – alapvetően a külső levegő hőmérsékletének függvénye. Az n-ik 

fogyasztói hőközpontban az előremenő víz hőmérséklete 

 

kisebb, mint a hőforrásból kilépő forró víz hőmérséklete, ill. a hőfejlesztési alrendszerbe visszatérő víz 

hőmérséklete 
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a fogyasztói hőközpontokból kilépő, elvileg különböző hőmérsékletű víz összekeveredésének és a visszatérő 

vezeték hőveszteségének az eredménye. A távhőhálózat számított hővesztesége a veszteségáramok 

meghatározott időszakra vonatkozó integrálja 

 

amely összehasonlítható a korábbi azonos t1 hőmérsékletű időszakok tényleges hőveszteségével. A tényleges 

hőveszteség 

 

a hőforrásból kiadott és a hőforráshoz tartozó n fogyasztói hőközpontban felhasznált mért hő különbsége. 

Amennyiben jelentős az eltérés, a távvezeték különböző szakaszain végzett mérésekkel meg lehet állapítani a 

nagyobb hőveszteség okát, az egyes vezetékszakaszok hőszigetelésének állapotát. 

Vezessük be a 

 

fajlagos veszteségi tényezőt. Ezzel, valamint a szivattyúzás során a fűtési forró vízben hővé alakuló veszteségek 

 

figyelembevételével a távhőszállítás fajlagos tüzelőanyag-felhasználása 

 

egyenlettel adható meg. Minél kisebb ennek a mutatószámnak az értéke, annál hatékonyabban történik a hő 

eljuttatása a fogyasztóhoz . 

A távhőhálózat hőveszteségét a betáplált QtHF hőteljesítmény-értékére vonatkoztatott relatív hőveszteséggel is 

lehet jellemezni. Ez a veszteségi tényező a korábbi egyenletben definiált veszteségi tényezőt felhasználva a 

 

összefüggéssel írható fel. Ennek értéke a csövek elhelyezkedésétől, a szigetelés módjától és a külső 

körülményektől függ. Amennyiben a tervezési jellemzőkkel számolunk, akkor v2=2−4% közötti. Amennyiben a 

„szokásos” viszonyokat vesszük figyelembe, akkor 3−6% értéket érhet el a hálózat kiterjedésétől függően. 

Fűtési idényen kívül, amikor a szállított (betáplált) hőteljesítmény alacsony értékű, akkor a relatív veszteség 

értéke 7−15%-ra is megnőhet. Éves átlagban mintegy 5−8% hőveszteséggel számolhatunk egy megfelelő 

állapotú szigeteléssel ellátott távhőrendszer esetén. 

Hőfelhasználás. A hőfogyasztás alrendszere 

A hőfogyasztás alrendszerének csak a távhőhálózattal közös részét vizsgáljuk, mivel elsődleges célkitűzésünk 

megvalósításához ez elegendő. A vizsgálandó közös rész a hőfogadó állomást és a tulajdonképpeni fogyasztói 

hőközpontot foglalja magában. 

Hőfogadó állomás 
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A hőfogadó állomás a hőhordozó közeg átadására, mérésére, szabályozására és a fogyasztói központ 

távhőrendszerre csatlakoztatására szolgál. A hőfogadó állomás elvi kialakítását a 2.4.5.1.ábra mutatja. A 

felsorolt feladatok ellátása érdekében a hőfogadót el kell látni 

• nyomásmérőkkel, 

• hőmérőkkel, 

• fogyasztónkénti hőmennyiségmérőkkel, valamint 

• nyomáskülönbség- és térfogatáram-szabályozó berendezésekkel. 

 

2.4.5.1. ábra 

4.6. Villamosenergia-rendszer 

A villamosítás kezdeti korszakában az 1800-as és 1900-as évek fordulóján az energiaszolgáltatást még 

semmilyen tervszerűség nem jellemezte. Ebben az időszakban két fejlődési iránya volt : az egyik, az ún. 

horizontális fejlődés, ami egyre nagyobb területek (egyre több fogyasztó) rendszerbe kapcsolását jelentette; a 

másik irányvonal a vertikális bővülés, amely a már villamosított körzetekben az ellátás kimélyítésében 

jelentkezett. Ez részben több fogyasztó bekapcsolását, részben pedig a fogyasztói igények kibővülését jelentette. 

Magyarország a villamosításban a kezdeti időszakban élenjáró szerepet töltött be, hiszen az európai szárazföld 

első villamosműve 1882-ben, Temesváron kezdte meg működését. A rendszer fejlődését az 1920-as évekig a 

bányaerőművek és a kis vízerőművek megjelenése (Ikervár, Gibárt, Felsődobsza) fémjelezte. Az 1934-ben lépett 

életbe a villamos energia fejlesztéséről és szolgáltatásáról szóló törvény, ami új távlatokat nyitott az egységes 

villamosenergia-rendszer kialakulása felé. A második világháborút követően megkezdődhetett az országos 

szintű egységes villamosenergia-rendszer kialakítása, amely igen sok új, szénbázisú erőmű (mátrai, ajkai és 

inotai) építését jelentette az 1940−50-es években. Az 1960−70-es években léptek be a rendszerbe a 

szénhidrogén-tüzelésű erőművek (Duna menti és tiszai), majd az 1980-as években a paksi atomerőmű blokkjai. 

Ezután közel másfél évtizedes szünet következett az erőműépítésben, amit az 1990-es évek végén és a 2000-es 

évek elején ismét fellendülő erőműépítés tört meg. E korszak domináns erőművei az alapüzemre tervezett, 

kombinált (gáz-gőz) ciklusú hőszolgáltató erőművek. A jövőt illetően megoszlanak a vélemények. Egyes 

kutatók a megújuló energiák mind szélesebb körű hasznosításában látják a fejlődés útját, teljes egészében 

lemondva az atomenergiáról és jelentősen korlátozva a hagyományos tüzelőanyagok szerepét. Mások szerint az 
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emberiség nem mondhat le az atomenergiáról, és a fosszilis energiahordozók hasznosításában is található olyan 

megoldás, ami a környezetre nézve a lehető legkisebb terhelést jelenti. Valószínűleg mindkét tábor érvelésében 

vannak részigazságok, ugyanakkor „jó” döntést csak akkor lehet hozni, ha a döntéshozók kellően tájékozottak a 

lehetséges alternatívák jellemzőiről és következményeiről. 

A VER általános ismertetése 

A fogyasztók villamosenergia-igényét az egyes erőművek nem elszigetelten, hanem egységes villamos hálózatra 

kapcsoltan látják el. A villamosenergia-rendszer (VER) további részrendszerekre oszlik (2.4.6.1. ábra), ezek 

• a rendszer energiafejlesztő elemeit, azaz az erőműveket tartalmazó erőművi alrendszer; 

• az alap- és fő elosztóhálózatot magában foglaló szállítási alrendszer (ezen alrendszer feladata a nemzetközi 

villamosenergia-kereskedelem is); 

• az elosztási alrendszer, azaz a közép- és kisfeszültségű fogyasztói elosztóhálózat; valamint 

• a fogyasztói alrendszer, azaz a fogyasztóknál található villamos berendezések összessége. 

 

2.4.6.1. ábra 

Az együttműködő országos erőműrendszer létrehozását a villamosenergia-ellátás biztonsága és gazdaságossága 

indokolta. Az együttműködésben rejlő előnyök kiszélesítése érdekében, valamint a villamosenergia-export vagy 

-import lehetővé tétele szükségessé tette az országos villamosenergia-rendszerek összekapcsolását. 

A következőkben bemutatjuk azokat az egységeket, amikből a villamosenergia-rendszerek felépülnek. Ezeket az 

egységeket többféle szempont alapján csoportosíthatjuk. Az első szempont a rendszerben ellátott feladat. E 

feladatok a következők lehetnek: energiafejlesztés, elosztás-szállítás, végső felhasználás. A következő pontban 

ezen szempontok alapján tovább vizsgáljuk a rendszer egyes elemeit. 

Energiafejlesztő egységek 

A rendszer energiafejlesztő elemei az erőművek. Az erőműveket az alábbi szempontok alapján csoportosíthatjuk 

• cél alapján: közcélú vagy ipari (nem közcélú); 

• kooperáció alapján: kooperációba bevont vagy kooperációba nem bevont; 

• kihasználás alapján: alap-, menetrendtartó vagy csúcserőmű; 

• felhasznált tüzelőanyag fajta alapján: szén, szénhidrogén vagy nukleáris, valamint a megújuló 

energiaforrásokat (napenergia, szélenergia, geotermális energia, vízenergia stb.) hasznosító erőművek; 

• kapcsolás alapján (a hagyományos hő- és atomerőművek): kondenzációs erőmű (KE), fűtőerőmű (FE) vagy 

fűtőmű (FM), és kombinált ciklusú (KC). 
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A továbbiakban részletesen vizsgáljuk az egyes szempontok alapján történő besorolásokat, de mindez előtt 

néhány alapvető, a továbbiakban gyakran használt fogalmat kell definiálnunk. Ezek a következők: 

Közcélú és nem közcélú erőművek 

Az adott erőművet közcélúnak tekintjük, ha feladata az adott ország, vagy egy régió ipari és kommunális 

fogyasztóinak ellátása. Az MVMZrt. erőművei közcélú erőművek. Az erőművet iparinak (saját célúnak) 

tekintjük, ha feladata elsődlegesen egy ipari üzem energiaigényeinek kielégítése. Az ipari erőműveket 

bevonhatják a közcélú villamosenergia-ellátásba (kooperáció). 

Kooperáló és nem kooperáló erőművek 

Az erőművet kooperálónak nevezzük, ha része az országos (regionális) villamosenergia-rendszernek 

(villamosenergia-rendszerek egyesülésének), és e hálózat használatában együttműködik a többi erőművel. A 

kooperáló erőművek rendszerszintű irányítását, teherelosztását a közcélú erőműveket irányító diszpécserközpont 

végzi. 

Az erőművet nem kooperálónak nevezzük, ha nem része villamosenergia-rendszernek, feladata kizárólag egy 

adott ipari üzem energiaigényeinek kiszolgálása. Ilyenek például a nagyobb élelmiszer-ipari, vegyipari, 

kohászati üzemeket ellátó kisebb erőművek. Ezek célja általában a hőkiadás valamilyen formában, emellett 

fejlesztenek villamos energiát is. 

Alap-, menetrendtartó és csúcserőművek 

Az erőművet alaperőműnek nevezzük, ha csúcskihasználási időtartama (az egyéves időtartam alatt termelt 

villamos energia és a beépített teljesítőképesség hányadosa) igen magas (évi 5500 óra feletti), és közel állandó 

teljesítményen üzemel. Az alaperőművek általában a korszerű, jó hatásfokkal és olcsó tüzelőanyaggal üzemelő, 

rendszerint új erőművek. (Magyarországon: Paksi Atomerőmű Zrt.). 

A menetrendtartóerőművek követik a villamosenergia-igények változásait. Viszonylag rugalmasan és tág 

határok között képesek terhelésüket változtatni. Menetrendtartásra építhetünk új erőművet is, de rendszerint a 

régebbi alaperőművek válnak fokozatosan menetrendtartóvá. (Mátrai, Tiszai, Duna menti erőművek.) 

A csúcserőművek csak a villamos csúcsfogyasztás időszakában üzemelnek. Csúcskihasználási óraszámuk 

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

amiknél drága tüzelőanyag és alacsony hatásfok is megengedhető. 

4.7. Az erőműrendszer szervezeti felépítése 

A villamosenergia-fejlesztés feladatát hazánkban döntően a villamosenergia-rendszer közcélú erőművei látják 

el. Az erőművek részben nagyobb városok, valamint ipari központok közelében találhatók. A 2.4.7.1. ábrán a 

különböző nagyobb erőművek elhelyezkedése látható. Több esetben az erőmű-bánya integráció keretén belül az 

erőművekhez csatolták a körzetben található, energetikai célú szenet termelő bányákat is (pl. a pécsi 

PANNONPOWER Holding Zrt., Vértesi Erőmű Zrt.). 
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2.4.7.1. ábra 

A jelenlegi erőműpark 

A jelenlegi erőműpark néhány nagyobb és több kisebb erőműből áll. A primer energiahordozó felhasználás 

alapján három nagy csoportot lehet megkülönböztetni, a szén-, ill. az olaj- vagy földgáztüzelésű erőműveket, 

valamint az atomerőművet. A közcélú erőművek főbb műszaki adatait a 2.4.7.2.táblázat tartalmazza. 

A szénerőművek a rendszer legrégebben épült berendezései. Ez azt jelenti, hogy ezen erőművek az 1960−70-es 

évek technikai színvonalának felelnek meg, így a körfolyamat kezdő jellemzői a jelenlegi értékekhez 

viszonyítva alacsonyak, ennélfogva nem érhető el a mai kor műszaki színvonalának megfelelő hatásfok. 

Az olaj- és földgáztüzelésű erőmű a Dunamenti Erőmű Zrt., a Budapesti Erőmű Zrt. erőművei és a Tiszai Erőmű 

néhány blokkja (Tisza II.). Ezen blokkok egy része már leállításra került, másik részükre szintén ez a sors vár. A 

Dunamenti Erőmű Zrt. blokkjainak nagy része már újabb konstrukció, azonban már ezek a műszaki 

konstrukciók is elavultak, hatásfokuk jobb, mint a szenes erőműveké, de itt is jelentős probléma a 

környezetszennyezés. Földgáztüzelés estén csak a nitrogén-oxid kibocsátás okoz gondot. Ugyanez mondható el 

a Tiszai Erőmű Rt. olaj-, ill. gáztüzelésű blokkjairól. A Budapesti Erőmű Zrt. erőművei szintén régi 

konstrukciók, kedvezőtlen energetikai jellemzőkkel rendelkezők. Változást hozott és jelenleg is hoz, hogy a 

Dunamenti erőműben már üzemel (G1, G2), valamint beüzemelés alatt van egy modern, jó hatásfokú és 

környezetkímélő gázturbinás, kombinált ciklusú erőművi blokk (G3 blokk). Ugyanígy a Budapesti Erőműhöz 

tartozó Kelenföldi Erőműben is felépült egy hasonló, gázturbinás, kombinált ciklusú hőszolgáltató fűtőerőmű, a 

csepeli erőmű, valamint az igen jó hatásfokú gönyűi erőmű. 

A harmadik fő csoportba tartozik a paksi atomerőmű. Ezen erőmű esetén elmondható, hogy alacsony a hatásfok, 

azonban ez a mai modern nyomottvizes atomerőművek esetén sem sokkal magasabb. A legalacsonyabb 

üzemeltetési költség miatt ez az erőmű viszi a villamosenergia-fejlesztés alapját. Környezetvédelmi szempontok 

alapján sem mondható rossznak az erőmű, azonban meg kell oldani a kiégett fűtőelemek, valamint a kis és 

közepes aktivitású hulladékok tárolását. Jelenleg erre a célra a kiégett kazetták átmenti tárolója (KKÁT) szolgál, 

de már közel üzemkész a Bátaapátiban létesített hulladéktároló. Több erőműből történik hőszolgáltatás is a 

lakosság, illetve ipari fogyasztók felé. Erre az üzletágra is igaz, hogy gazdaságtalan (ez a magas hőárakban 

jelenik meg). 
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2.4.7.2. ábra 

Szállítás és elosztás 

A villamos energia elosztása és szállítása különböző feszültségszinteken megy végbe, ennek függvényében 

beszélhetünk: alap- és fő elosztóhálózatról (szabadvezetékes és kábeles), középfeszültségű és kisfeszültségű 

hálózatról (2.4.7.3.ábra). A következőkben sorra vesszük ezen hálózattípusok néhány jellemző tulajdonságát. 

Alaphálózat 

Alaphálózatnak tekintjük mindazon hálózatokat, illetve a hálózatok azon vezetékszakaszait, amelyek a 

villamosenergia-rendszerben elsőrendűen: 

• az alaperőműveknek az országon belüli vagy nemzetközi kooperációjára szolgálnak; 

• az alaperőművekből vagy a nemzetközi kooperáció csomópontjaiból a villamos energia átvitelére szolgálnak 

a fő elosztóhálózatok felé való. 

Az MVER-ben e hálózat része a 750 (nemzetközi kooperációs), 400 és 220kV-os vezetékrendszer. Az 

alaphálózaton kooperálnak az MVER „nagyerőművei” (a beépített teljesítmény nagyobb, mint 100MW). 
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2.4.7.3. ábra 

Fő elosztóhálózat, elosztóhálózat 

Fő elosztóhálózat a 120kV-os szabadvezetékes, a 120 és 35kV-os földkábeles hálózat. Afő elosztóhálózaton 

keresztül kooperálnak a kisebb (100MW alatti beépített teljesítményű) és a nem közcélú erőművek. 

Elosztóhálózat a 20(35)kV-os szabadvezetékes és a 10, ill. 20kV-os földkábeles hálózat. Az elosztóhálózat 35, 

20 és 10kV-os részeit összefoglalóan középfeszültségűhálózatnak nevezzük. 

Kisfeszültségű hálózat 

A kisfeszültségű hálózat a villamos energiának a lakossági (kis-) fogyasztókhoz való továbbítására szolgál. 

Feszültségszintje: 0,4kV (380V). 

Állomás, alállomás 

A villamosenergia-rendszer igen fontos egységei az állomások és alállomások. Az állomáson csak a 

villamosenergia-áramlás iránya változik meg (csatlakozások, leágazások). Az alállomáson az áramlási irányon 

kívül megváltozik a villamosenergia-továbbítás feszültségszintje is. 
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B. függelék - Fogalomtár 

A modulban előforduló fontosabb fogalmak magyarázata 

alaperőmű 

közel állandó teljesítménnyel üzemelő erőmű, kihasználási óraszáma 5500h/a-nál nagyobb 

alaphálózat 

elsődlegesen kooperációs és nemzetközi cserekereskedelmi célú hálózat 

analitikai nedvességtartalom 

a 105°C-on kiszárított tüzelőanyagból eltávozó nedvességtartalom 

csúcserőmű 

csak csúcsidőszakban üzemelő erőmű, kihasználási óraszáma 1500h/a-nál kisebb 

durva nedvességtartalom 

a nedvesség azon része, amit csak fizikai erők kötnek a tüzelőanyaghoz (felületi adszorpció vagy keveredés) 

egyensúlyi nedvességtartalom 

a teljesen kiszáradt, légszáraz tüzelőanyagban megmaradt nedvességtartalom 

hamu 

a tüzelőanyagban levő éghetetlen ásványi szennyezőkből keletkező anyag 

ipari (saját célú) erőmű 

elsődlegesen egy termelő technológia igényeit kiszolgáló erőmű 

kapcsolt energiatermelés 

egy technológiai folyamatban egy vagy több bemenő energiahordozó átalakítása több (általában két) kimenő 

energiahordozóvá 

kihasználási óraszám 

az éves termelt energia és a teljesítőképesség hányadosa 

kogeneráció 

lásd: kapcsolt energiatermelés 

kombinált ciklusú energiatermelés 

több (általában két) technológiai folyamatban egy vagy több bemenő energiahordozó átalakítása egy kimenő 

energiahordozóvá 

kombinált ciklusú kapcsolt energiatermelés 

több (általában két) technológiai folyamatban egy vagy több bemenő energiahordozó átalakítása több (általában 

két) kimenő energiahordozóvá 

kooperáló erőmű 

része a villamosenergia-rendszernek, együttműködik más erőművekkel 



 Fogalomtár  

 162  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

közcélú erőmű 

nem saját célú erőmű 

közvetlen energiatermelés 

egy technológiai folyamatban egy vagy több bemenő energiahordozó átalakítása egy kimenő energiahordozóvá 

légfelesleg-tényező 

a tényleges és az elméleti égési levegő mennyiségének viszonyszáma 

menetrendtartó erőmű 

változó terhelésen üzemelő erőmű, kihasználási óraszáma 5500−1500h/a közötti 

mennyiségi veszteség 

az energiahordozó extenzív jellemzőinek megváltozásából származó munkavégzőképesség-csökkenés 

minőségi veszteség 

az energiahordozó intenzív jellemzőinek megváltozásából származó munkavégzőképesség-csökkenés 

nem kooperáló erőmű 

nem feltétlenül része a villamosenergia-rendszernek (szigetüzemben is működhet), nem működik együtt más 

erőművekkel 

nyomottvizes atomreaktor 

a hőmérséklethez tartozó telítési nyomásnál nagyobb nyomáson üzemelő reaktor 

pernye 

a hamu szálló része 

salak 

a hamu összesült része 

szerkezeti nedvességtartalom 

vegyületekben található (kristályvíz) 

szubkritikus 

a kritikus nyomás alatti 

szuperkritikus 

a kritikus nyomás feletti 

távhőellátás 

a hő nagyobb távolságra történő szállításával megvalósuló hőigény kielégítés 
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3. fejezet - Energiagazdálkodás és -
menedzsment 

Az eddigi modulokban az energiaátalakítás és -felhasználás műszaki részleteivel ismerkedtünk meg. A 

következőkben sorra vesszük azokat a stratégiai és szervezési lehetőségeket, amik elősegítik az 

energiafelhasználás hatékonyságának növelését. Ezek a menedzsmenttechnikák segítséget nyújtanak a meglévő 

és üzemelő rendszerek energetikai elemzéséhez, hatékony útmutatást adnak a szükséges beavatkozások 

megtervezéséhez és végrehajtásához. Ismertetjük az egyes gazdasági szervezetek energiagazdálkodást felügyelő 

személyének – főenergetikus – feladatait és lehetőségeit. 

1. Stratégiai megközelítés 

Célkitűzések és tartalmi összefoglaló: 

A lecke célja, hogy 

• bemutassa az intézményi és a nemzeti energiagazdálkodás stratégiai megközelítésének módszertanát; 

• feltárja az intézményi kultúra és az energiagazdálkodás kapcsolatát. 

A lecke két téma köré csoportosítva 

• részletesen ismerteti az energiagazdálkodás egyes fázisait és az azokban elvégzendő feladatokat; 

• bemutatja az intézményi kultúra által meghatározott különböző stílusú stratégiai megközelítéseket és 

eszközöket. 

1.1. Nemzeti energiastratégiai célkitűzések és alapelvek 

A közelgő energiastruktúra-váltással kapcsolatos kihívásokat hazánk javára fordíthatjuk, de ehhez az energetikai 

fejlesztésekben rejlő foglalkoztatási és gazdasági növekedést elősegítő lehetőségeket ki kell aknázni. Az 

energetikai struktúraváltás során meg kell valósítani: 

• (I) a teljes ellátási és fogyasztási láncot átfogó energiahatékonysági intézkedéseket; 

• (II) az alacsony CO2-intenzitású – elsődlegesen megújuló energiaforrásokra épülő – villamosenergia-termelés 

arányának növelését; 

• (III) a megújuló és alternatív hőtermelés elterjesztését; 

• (IV) az alacsony CO2-kibocsátású közlekedési módok részesedésének növelését. 

E négy pont megvalósításával jelentős előrelépés tehető a fenntartható és biztonságos energetikai rendszerek 

létrehozása felé, ami egyúttal lényegileg hozzájárulhat a gazdasági versenyképesség fokozásához is. 

Magyarország nyitott, exportorientált és gazdaságosan kitermelhető fosszilis energiahordozókban szegény 

országként természetesen nem lehet teljesen energiafüggetlen. De felelősen gondolkodva mégis erre kell 

törekednie, ha ki akar maradni azokból a nemzetközi konfliktusokból, amelyek a globális szinten egyre 

fogyatkozó fosszilis energiahordozó-készletek és az egyre fokozódó fogyasztási igény ellentmondásából 

adódnak. A fentiekben már leszögeztük, hogy hazánk energiafüggetlenségének sarokpontjai az 

energiatakarékosság, a decentralizáltan 

és itthon előállított megújuló energia, az integrálódás az európai energetikai infrastruktúrákhoz és az 

atomenergia, amelyre a közúti és vasúti közlekedés villamosítása épülhet. Az ötödik sarokpont a kétpólusú 

mezőgazdaság létrehozása, ami piacorientált flexibilitással tud váltani az élelmiszertermelés és az energetikai 

célú biomassza-előállítás között, és ezáltal az energianövények termesztésével fokozatosan művelésbe 

vonhatóak az élelmiszertermelésben nem kellő hatékonysággal hasznosítható, ma parlagon hagyott területek. Ez 



 Energiagazdálkodás és -

menedzsment 
 

 164  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

egyben előfeltétele a vidéki munkahelyteremtésnek, a „zöldgalléros” foglalkoztatás növelésének, egyszóval a 

mezőgazdasági „rozsdaövezetek” újjáélesztésének. 

Az energiastratégia célja nem egy kívánatos energiamix megvalósítása, hanem Magyarország mindenkori 

biztonságos energiaellátásának garantálása a gazdaság versenyképességének, a környezeti fenntarthatóságnak és 

a fogyasztók teherbíró-képességének a figyelembevételével. Mindezt úgy, hogy közben elindulhassunk egy 

energetikai struktúraváltás irányába is, a mindenkori adott költségvetési mozgástér szabta feltételek mellett. 

Jelenleg sok olyan alternatív energia-előállítási módszer körvonalazódik, amelyekhez a jövőben nagy 

reményeket fűzhetünk. Többségük azonban nem piacérett – még a folyamatosan dráguló hagyományos 

energiahordozók tükrében sem –, és csak erőteljes állami támogatással életképes. 

A jövőre nézve pedig nehéz megjósolni, hogy a hagyományos és alternatív energiahordozók piaciár-inverziós 

pontja mikor következik be. Tovább bonyolítja a képet a földgáz jövőbeni árváltozásainak 

megjósolhatatlansága, hiszen egy ország energiaellátását mindenképpen biztonságosan, előre kalkulálható és 

megfizethető áron beszerezhető energiahordozóra, vagy energiahordozó mixre kell alapozni. Mindezek alapján a 

villamosenergia-előállítás szempontjából a legreálisabbnak tartott és ezért megvalósítandó célként kijelölt 

„közös erőfeszítés” jövőképet az energiastratégia „atom−szén−zöld” elnevezésű forgatókönyve jeleníti meg, 

melynek legfontosabb elemei a következők: 

• az atomenergia hosszú távú fenntartása az energiamixben; 

• a szén alapú energiatermelés szinten tartása két okból: 

1. energetikai krízishelyzetben (pl. földgázár-robbanás, nukleáris üzemzavar) az egyedüli gyorsan mozgósítható 

belső tartalék, 

2. az értékes szakmai kultúra végleges elvesztésének megelőzése a fentiek miatt és a jövőbeni nagyobb arányú 

felhasználás lehetőségének fenntartása érdekében. Ez utóbbi feltétele a fenntarthatósági és ÜHG-kibocsátás 

vállalási kritériumoknak való megfelelés (a széndioxid-leválasztási és tisztaszén-technológiák teljes körű 

alkalmazása); 

• megújuló energia szempontjából a Nemzeti Cselekvési Terv 2020 utáni lineáris meghosszabbítása azzal, hogy 

a gazdaság teherbíró képességének, valamint a rendszerszabályozhatóság és a technológiai fejlesztések 

függvényében a kitűzött arány növelésére kell törekedni. 

Az „atom−szén−zöld” forgatókönyvének megvalósításával kiválthatóvá válik a hazai összfogyasztás 13%-át 

kitevő jelenlegi − elsősorban nyári – villamosenergia-import. Sőt, az importot a villamosenergia-termelésünk 

14%-át kitevő export válthatja fel 2030-ra, ami a német és a svájci nukleáris kapacitások leépítésével 

összefüggésben realizálható lesz. Az ”atom−szén−zöld” forgatókönyv preferálása nem jelenti azt, hogy a többi 

forgatókönyv irreális elemeket tartalmazna. Bizonyos külső és belső gazdaságpolitikai feltételek teljesülése 

mellett akár kormányzati preferenciaváltás is bekövetkezhet, új helyzetben más forgatókönyv adhat 

megbízhatóbb garanciát a biztonságos energiaellátásra. Ezért is fontos elem az energiastratégia kétévenkénti 

felülvizsgálata. 

1.2. Az energiagazdálkodás alapjai 

A vállalatok különböző módon közelíthetik meg az energiagazdálkodás kérdését. Pl. az, hogy hol helyezkedik el 

az energiagazdálkodási osztály, hogyan finanszírozzák azt és kik dolgoznak ott, illetve az osztály milyen 

kapcsolatban áll a vállalat többi részével. Ezek olyan kérdések, amikre nincs egyetlen lehetséges válasz, a 

lehetőségek skálája széles. Az általunk elfogadandó stratégia az egyedi helyzetünk függvénye; elsősorban a 

szervezetünk vállalati kultúrájától függ, valamint attól, hogy milyen fejlettségi fokot ért el az 

energiagazdálkodás területén. 

Az energiagazdálkodás fázisokra bontása 

Az energiagazdálkodási tevékenységek kialakítása világos fázisokra bontható, amelyet a 3.1.2.1.ábra szemléltet. 

Tekintet nélkül arra, hogy első ízben vezeti-e be az energiagazdálkodást vagy a jelenlegi tevékenységeit 

igyekszik-e javítani, bármely vállalatnak tisztában kell ezekkel lennie, és ezek fényében kell erőfeszítéseket 

tennie. A folyamat egymást átfedő fázisok összességeként képzelhető el: 

1. fázis: az energiafogyasztás ellenőrzés alá vétele 
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2. fázis: energiamegtakarítást célzó beruházások 

3. fázis: a fogyasztás feletti ellenőrzés fenntartása 

 

3.1.2.1. ábra 

1. fázis 

Az energiagazdálkodás első célja szükségszerűen az, hogy ellenőrzés alá vegye a fogyasztást és a költségeket a 

vállalat fő energiafogyasztóinak meghatározásával, valamint a pazarlást elkerülő, költséggel nem járó 

módszerek bevezetésével. 

• Beszerzési stratégiák: Tekintsük át az energiahordozók, illetve az árkiválasztás lehetőségekeit annak 

érdekében, hogy biztosíthassuk a legmegfelelőbb energiaforrások igénybevételét és azok legelőnyösebb áron 

való beszerzését! 

• Üzemeltetési gyakorlatok: Vizsgáljuk át a kazánházi, fűtési, világítási és szellőztetési ellenőrző-stratégiákat, 

hogy biztosíthassuk a meglévő üzem és berendezés maximális hatásfokon való üzemeltetését! 

• Motiváció és képzési gyakorlatok: Tekintsük át az energiatudatosság-fejlesztő kampányokat, és úgy alakítsuk 

át a képzési programokat, hogy megfelelő útmutatást nyújthassunk a megfelelő energiagazdálkodási 

módszerekről a vállalat összes dolgozójának, elsősorban azoknak, akiknek tevékenységei befolyásolják a 

fogyasztást! 

Egy intézmény átfogó energiapolitikájának és energiagazdálkodási stratégiájának elemzésére az 

energiagazdálkodási mátrix szolgál (3.1.2.2.ábra). E mátrix segítségével 

• feltárhatjuk az energiagazdálkodás egyes aspektusainak jelenlegi prioritási szintjeit; 

• alternatív lehetőségeket tárhatunk fel az energiagazdálkodás szervezése kapcsán. 

Az energiagazdálkodási mátrixot (Energy Management Matrix) a Building Research Energy Conservation 

Support Unit (BRECSU), UK dolgozta ki. Alkalmazása az EU országaiban széles körben elterjedt. Törekedni 

kell a magas szintű, jól szervezett, kiegyensúlyozott energiagazdálkodási profilra. 
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3.1.2.2. ábra 

2. fázis 

Amennyiben a meglévő üzemet, épületeket sikerült ellenőrzés alá vonni és a nyilvánvaló túlfogyasztást 

megfékezni, figyelmünket olyan energiamegtakarítási intézkedések felé fordíthatjuk, amelyek erőforrások 

beruházását teszik szükségessé. 

Beruházási gyakorlatok: Tekintsük át a jobb energiahatékonyságot célzó beruházási lehetőségeket és 

rangsoroljuk azokat a szükséges tőkebefektetés, illetve előrevetített megtérülési rátájuk szerint! 

A rendelkezésre álló erőforrások alapján olyan munkaprogramot tervezzünk, amely a beruházás legjobb 

megtérülését eredményezi annak érdekében, hogy fedezzük az energiagazdálkodási tevékenységek költségeit, és 

újra beruházható megtakarításokat érhessünk el. 

Általánosságban szólva, a 2. fázis kezdeti stádiumaiban ez arra fog vezetni, hogy a beruházást alacsony vagy 

közepes költségtartományba eső intézkedésekre korlátozzuk. Mégis, a könnyű megtakarítást eredményező 

lehetőségek kimerítése után lépéseket kell tennünk az alacsonyabb megtérülési rátát eredményező beruházások 

megvalósítása érdekében is. 

Úgy tűnhet, hogy a vállalatok végül elérkeznek egy olyan ponthoz, ahol új beruházás nem vezet további 

megtakarításokhoz. Valójában az új és hatékonyabb technológiák kiegészítő beruházásokat igényelnek. 
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3. fázis 

Amennyiben az 1. és 2. fázis beindult, arra kell összpontosítani a figyelmünket, hogy ellenőrzés alatt tartsuk 

beruházásunkat és védelmezzük azt. Ez azt jelenti, hogy hatékony energiagazdálkodási információs rendszert 

hozunk létre és működtetünk, amely tartalmazhat egy számítógéppel vezérelt, nyomon követő és 

célmeghatározó rendszert. 

Energiagazdálkodási információ: Tekintsük át az adatgyűjtési, feldolgozási és visszacsatolási eljárásainkat, 

mechanizmusainkat annak érdekében, hogy biztosíthassuk, hogy az információ eljut azokhoz, akiknek 

szükségük van rá, méghozzá időben és olyan formában, amely támogatja a vezetői döntéshozatalt, aminek 

eredményeképpen 

• a fogyasztás ellenőrzés alatt tartása fenntartható, 

• az elért energiamegtakarítások megőrizhetők, 

• a bevezetett energiamegtakarítási beruházások védelmezhetők. 

1.3. Az energiagazdálkodás folyamatai 

Hogy mennyi időt kell szánnunk az 1. és 2. fázisnak, az attól függ, hogy mennyi problémával kell 

megbirkóznunk, valamint attól, hogy vállalatunk mennyi erőforrást hajlandó rendelkezésünkre bocsátani. Ha a 

beruházott szakértelem és anyagi erőforrás elégtelennek bizonyul, a vállalat valószínűleg nem lesz képes 

csökkenteni energiafogyasztását, illetve nem tudja ellenőrzés alá vonni azt. Némely esetben még visszaesés is 

tapasztalható. 

Ha a felső vezetés nem nyújt állandó támogatást, nem áll rendelkezésre a szükséges anyagi erőforrás, és nem 

megfelelő színvonalat képviselnek az energiagazdálkodási szakemberek, az ellenőrzés kudarcba fog fulladni. 

Amennyiben így alakulnak a dolgok, a vállalat rosszabb helyzetbe kerülhet, mint az energiamegtakarítási 

erőfeszítések beindítását megelőzően volt. Ennek az az oka, hogy miután kísérlete kudarcélménybe torkollott, a 

második próbálkozáskor nehezebb lesz: 

• meggyőzni a felső vezetést, hogy további időt és pénzt fektessen be az energiagazdálkodás sikeres 

megvalósítása érdekében, 

• rábírni a vállalat egyéb dolgozócsoportjait arra, hogy komolyan vegye az energiamegtakarítás kérdését. 

 

3.1.3.1. ábra 

A gyakorlatban az 1. és 2. fázis sohasem ér teljesen véget, ahogyan azt a 3.1.3.1.ábra is szemlélteti. Az 

ellenőrzés megvalósítása és fenntartása dinamikus folyamat. Bizonyos idő elteltével azt tapasztaljuk, hogy újra 

vissza kell nyernünk ellenőrzésünket a folyamat fölött, mivel a fogyasztók veszítenek energiatudatosságukból, 

vagy pedig új ellenőrzési rendszereket kell bevezetnünk. Hasonlóképpen a technológiai változások 

eredményeként állandóan felül kell vizsgálnunk az új intézkedések bevezetésének előnyeit. 
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Meg kell érteni a változásokat 

A főenergetikus egyik feladata, hogy részt vegyen a vállalatát érintő változások bevezetésében. A szervezeti 

változtatások meglehetősen jól előrevetíthető cikluson mennek keresztül: 

• a teljesítmény javításának óhaja cselekvésre sarkall, 

• a bizonytalanság kreatív gondolatokat szül, 

• a probléma átgondolása lehetővé teszi számunkra a változtatást, valamint 

• a jobb ellenőrzés jobb gyakorlat kialakításához vezet. 

Az első fázis akkor kezdődik, amikor a vállalat dolgozói változást akarnak bevezetni, vagy javítani akarják a 

teljesítményüket. A cselekvésre esetleg kockázattal jár. Ez bizonytalanságot szül, ami gyanakvást kelthet és 

végül a kezdeményezés megtörését idézheti elő. De amennyiben a szóban forgó dolgozók szembe tudnak nézni 

az ellentmondásokkal és a bizonytalansággal, újra átgondolják a problémát, és átlépnek a kreatív gondolkodás 

fázisába, amelyben a korábbi ellentmondásokat egymással összevetik és felfedezik a megoldásokat. Ez az új 

meglátás rutinszerűvé válhat, amint a dolgok elintéződnek. Ezek után a vállalat a stagnálás fázisába kerülhet, 

mígnem valaki új változásokat javasol, ami ismét beviszi a vállalatot az előbb leírt ciklusba. 

A főenergetikus egyik legfontosabb feladata annak előmozdítása, hogy az emberek hozzáállása és viselkedése 

az energiamegtakarítás felé terelődjék. Ilyenfajta kérdéseket kell feltenni magunknak: 

• milyen mértékben tudjuk kihasználni a vállalat jelenlegi kultúráját? 

• van mód arra, hogy megszabaduljunk a vállalat fejlődését gátló korlátoktól? 

• kell-e, és ha igen, tudunk-e változtatni a vállalatunkon? 

• mennyire vagyunk mi magunk képesek arra, hogy megváltoztassuk vagy jobb irányba tereljük a vállalat 

működését? 

1.4. Az intézményi kultúra hatása 

A fenti kérdések megválaszolásához meg kell értenünk annak a vállalatnak a kultúráját, amelynél dolgozunk. Az 

energiagazdálkodásnak azon viselkedések és szokások együttes légkörében kell működnie, amelyek a szervezet 

kultúráját formálják. Ezek a viselkedésformák magukba foglalják a vállalat célkitűzéseivel kapcsolatos 

elképzeléseket, a hatáskörök elhelyezkedését, valamint a kedvelt vezetési stílusokat. Fontos kérdés, hogy 

hogyan szokták teljesíteni a kéréseket, milyen körültekintéssel járnak el, melyek a teljesítményértékelés és a 

dolgozói teljesítményösztönzés bevett eljárásai, amennyiben megpróbáljuk befolyásolni vagy megváltoztatni az 

emberek hozzáállását és viselkedésformáit. 

Ebben a tekintetben kétféle gondolkodásmód terjedt el. Az egyik elképzelés az, hogy mivel a vállalatok 

felépítése bonyolult, csak azt a rugalmas megközelítést koronázhatja siker, amely specifikus vállalati kultúra 

kialakítását teszi lehetővé. Az ezzel ellentétes nézet arra mutat rá, hogy a vállalatok túl bonyolult felépítésűek 

ahhoz, hogy teljesen megérthessük azt, ezért az energiagazdálkodási rendszereknek elég masszívaknak kell 

lenniük ahhoz, hogy bármiféle kultúrában működni tudjanak. Hogy a rugalmas vagy a masszív megközelítés fog 

jobban működni, az természetesen az adott körülményektől függ. A gyakorlatban azonban bármennyire masszív 

energiagazdálkodási rendszert alakítunk is ki, sikere attól függ, hogy milyen jól van összehangolva az adott 

szervezeti kultúrával. 

Az adott vállalat kulturális légköre aszerint változik, hogy környezetében mekkora a bizonytalansági tényező és 

milyen időhatárok közt kell működnie. Például az a vállalat, amelyik egyik napról a másikra él bizonytalan piaci 

viszonyok között, merőben más vezetési stílust igényel, mint egy olyan szervezet, amelyik stabil körülmények 

között, hosszú távú időhorizontra tekintve tevékenykedik. 

Ha ezt az elgondolást hálós ábrázolásmódban jelenítjük meg, négy „tipikus” kulturális formát nyerünk: 

vállalkozó, csapat, hierarchikus és piaci (3.1.4.1.ábra). 

A vállalati kultúra eme megközelítése meglehetősen elvont, ezért a következő négy szervezet: repülőtér, áruház, 

gázszolgáltató vállalat és városi önkormányzat példájával illusztráljuk a meglévő különbségeket. Azért 
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választottuk ezt a négy szervezetet, mert bár mind a négy jó gyakorlatáról ismert, meglehetősen különböznek 

egymástól a tekintetben, hogy energiagazdálkodási kérdésekben hogyan osztják le a hatásköröket, milyen stílust 

honosítottak meg, kik a felelősök és hogyan rendelkeznek a finanszírozásról. 

A repülőtérnél például az energiagazdálkodás az ellenőrzési osztály feladatkörébe tartozik, főenergetikusuk 

hibakereséssel foglalkozik, figyelmét a veszteségek csökkentésére és az energiamegtakarítási beruházások 

lehetőségeinek feltárására összpontosítja. 

Ezzel szemben a városi önkormányzatnál az energiaegység hét emberből áll, akik a tervezési és építési 

szolgáltatások dolgozói. Tanácsadási szolgáltatásokat nyújtanak térítés ellenében az önkormányzat különböző 

osztályainak és az iskoláknak, de nem rendelkeznek saját költségvetéssel az energiahatékonysági beruházások 

kivitelezésére. 

 

3.1.4.1. ábra 

1. A vállalkozó típusú kultúra 

Az innováció és a növekedés a vállalkozó típusú kultúra megkülönböztető jegyei. A szervezet kifelé tekintő, 

tervezése rövid távú, és elviseli a bizonytalansági tényezőt. A vezetés karizmatikus, az elszámoltatás személyes 

kapcsolatrendszerben történik. Az emberek intuíciójukra és megérzéseikre hagyatkoznak. Gyorsan hoznak 

döntéseket, de továbbra is gyűjtenek információt és menet közben módosítják terveiket. Ezek a szervezetek 

rugalmas struktúrákkal rendelkeznek, dolgozóikat a változatosság és a kockázatvállalás motiválja. Az ilyen 

vállalatok főenergetikusának optimális stratégiája az, hogy 

• megszerzi a vezérigazgató támogatását ahhoz, hogy a szervezet minden részére kiterjeszthesse hatáskörét, 

valamint 

• fő energiafelhasználókra összpontosítja figyelmét és olyan beruházási programot dolgoz ki, ami gyors 

megtérülést eredményez. 

2. A csapat típusú kultúra 

A csapat típusú kultúrákat a részvétel és együttműködés megkülönböztető jegyei jellemzik. Aszervezet befelé 

tekintő, a tervezés hosszú távra történik, és eltűri a bizonytalanság jelenlétét. Avezetés nem beavatkozó és 

támogató természetű, az elszámoltatás összejövetelek keretében történik. A döntéshozatalkor a dolgozók időt 

szánnak az eltérő vélemények meghallgatására, és a különböző nézőpontokat egységesítő megoldásokat keresik. 

Ezekre a szervezetekre a rugalmas struktúra jellemző, és dolgozóit az együttgondolkodás ösztönzi. 

Az ilyen típusú szervezeteknél dolgozó főenergetikus optimális stratégiája az, hogy 

• energiahatékonysági bizottságot állít fel az összes érdekelt osztály képviseletével, amelynek feladata az 

energiapolitika kidolgozása, és 

• energiaügyi képviselőket nevez ki, akiknek a segítségével a dolgozók bevonhatók a politika megvalósításába. 

3. A hierarchikus típusú kultúra 

A struktúra és az ellenőrzés a hierarchikus típusú kultúra megkülönböztető vonásai. A szervezet befelé forduló, 

hosszú távra tervez, és előnyben részesíti a biztonságot. A vezetés konzervatív, és a hatásköröket szabályzatban 
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rögzítik. Az elszámoltatás formális és képviseleti rendszeren keresztül valósul meg. A döntéshozatali folyamatra 

jellemző, hogy a dolgozók általában hosszú ideig gyűjtik és elemzik az információt, mivel céljuk az egyetlen 

optimális megoldás megtalálása. Az ilyen szervezetek jellemzője a jól körülhatárolt struktúrák jelenléte, a 

dolgozókat a tervezhetőség és a biztonság motiválja. A főenergetikus optimális stratégiája az ilyen típusú 

vállalatnál 

• olyan energiagazdálkodási rendszer kidolgozása, amelynek helye világosan körülhatárolt a struktúrában, és 

pontosan meg vannak határozva az elszámoltathatóság és a jelentéstétel útjai és eljárásai, 

• olyan átfogó információs rendszerek kialakítása, amely nyomon követi a fogyasztást és jelenti a hibákat. 

4. A piaci típusú kultúra 

A termelékenység és a teljesítményszemlélet jellemzi a piaci típusú kultúrákat. A szervezet kifelé tekintő, rövid 

távon tervez és fontosságot tulajdonít a biztonságnak. A „főnök” a hatalom letéteményese, de magas fokon 

valósul meg a hatáskörök leosztása és a feladatok decentralizálása, ugyanakkor a fegyelem általában szigorú. A 

dolgozók hajlamosak a gyors és végleges döntések meghozatalára, és a cselekedeteiket a rátermettségre és 

racionális okfejtésre való hagyatkozás vezérli. Az ilyen szervezetek jól körülhatárolt struktúrákkal rendelkeznek, 

dolgozóikat az észszerű célok elérése sarkallja. 

A főenergetikus optimális stratégiája a következő: 

• költségközpontok kialakítása a szervezeten belül, amelyek felelősek saját területük energiagazdálkodásáért, és 

meghatározott költségvetéssel rendelkeznek, 

• rutineljárások kidolgozása, amelyek segítségévei tájékoztatják a felhasználókat a tényleges 

energiafogyasztásukról, összevetve az előirányzatokkal. 

Az emberek nem egyformán érzik jól magukat az itt vázolt kulturális légkörökben. A teljesítményközpontú 

személy előnyben részesíti a piaci típusú kultúrát, amely azonnali cselekvést követel, de ahol a biztonsági fok 

magas. A megerősítést igénylő embertípus minden bizonnyal a csapat típusú kultúrát kedveli, amelyben a 

cselekvési szükségszerűség kevésbé markáns, és kisebb a biztonság is, a hangsúly viszont az együttműködésen 

van. A részletekre kiterjedő vezetési stílus többé-kevésbé mindegyik kultúrának megfelel. 

A vállalati struktúra és a vezetési stílus közötti kapcsolat nagy fontossággal bír a főenergetikus számára. Annak 

a kultúratípusnak a meghatározása, amelyben tevékenykednünk kell, segíthet a legmegfelelőbb stratégia és stílus 

megválasztásában, amelynek alkalmazásával munkánkat a felső vezetés elé tárjuk, és a dolgozókat 

energiamegtakarításra serkentjük. 

2. Energiapolitika 

Célkitűzések és tartalmi összefoglaló: 

A lecke célja, hogy 

• megadja az energiapolitika kidolgozását vezérlő alapelveket; 

• iránymutatást adjon az energiagazdálkodás intézményi szervezetbe integrálásához; 

• bemutassa a motivációs technikákat; 

• mintát adjon az intézményi energiapolitikai dokumentum elkészítéséhez. 

A lecke négy téma köré csoportosítva 

• részletesen ismerteti az intézményi energiapolitika kidolgozása során követendő elveket, módszereket és 

eljárásokat; 

• bemutatja azokat szervezési technikákat, amelyek alapján az energiagazdálkodás az intézményi struktúrán 

belül olyan módon helyezhető el, hogy annak működése a legnagyobb hasznot eredményezze; 

• ismerteti a célszemélyek motiválására alkalmas módszereket; 
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• részletes mintát ad egy intézményi energiapolitika kidolgozásához, ismertetve annak tartalmi és formai 

felépítését és főbb elemeit. 

2.1. Az energiapolitika kidolgozásának alapelvei 

Számos vállalat létezik, néhány közülük igen fejlett energiagazdálkodással rendelkezik, amely eddig még nem 

érezte szükségét annak, hogy formális energiapolitikát dolgozzon ki. Ezeknél a vállalatoknál egyetértenek az 

energiafelhasználásért felelős és elszámoltatható szervezet szükségességével, de létrehozása nem történt meg. 

De amíg az energiamegtakarítás iránti elkötelezettség csak nem hivatalos vagy véletlenszerű alapon funkcionál, 

addig tévútra terelődhet vagy hatása csökkenhet, amennyiben személyi változások történnek a felső vagy 

középvezetők, vagy éppen az energiaügyi szakemberek soraiban. Ahol az elkötelezettség informális, egy 

élenjáró vagy kulcsfontosságú döntéshozó elvesztése a fent említett bármelyik szinten alááshatja a vállalat 

energiagazdálkodási tevékenységeit. 

Ezen felül, hacsak az elkötelezettséget formálisan el nem fogadják, fennáll annak a veszélye is, hogy egyéb, 

átmenetileg sürgetőbb prioritások sajátítják ki maguknak az energiafogyasztás ellenőrzésének szentelt figyelmet, 

legyen az a vezetés ideje, vagy pedig az emberi, illetve anyagi erőforrások odaítélése. 

Az energiamegtakarítás iránti elkötelezettség csak nehezen foglalható bele az alkalmazottak 

teljesítményértékelésébe, kivéve, ha az energiafogyasztással kapcsolatos felelősségeket és elszámoltathatóságot 

világosan írásba foglalják és rutinszerűen az összes érintett dolgozó rendelkezésére bocsátják. Kidolgozott 

energiapolitika nélkül a vállalat energiafogyasztásának kézbentartására tett kísérleteket veszélybe sodorhatják 

• a vállalat dolgozóinak sorában beállott személyi változások és/vagy 

• a vélt prioritásokat érintő változtatások. 

A cél 

A formálisan írásba foglalt energiapolitika 

• nyíltan kifejezésre juttatja a vállalat elkötelezettségét az energiamegtakarítás és a környezetvédelem iránt, 

egyszersmind 

• munkaanyagként szolgál a vállalat energiagazdálkodási tevékenységének irányításához és garantálja a 

folytonosságot. 

A vázolt két célkitűzés azt sugallja, hogy a vállalat energiapolitikáját két részben célszerű megfogalmazni. Az 

1.rész, az elkötelezettség kifejezése és az alapelvek összefoglalása, publikálható és terjeszthető. A 2.rész, a 

részletes működési politika, kereskedelmi szempontból érzékeny információt is tartalmazhat, ezért csak a 

vállalaton belül érdemes azt közreadni. 

A részletezett okoknál fogva a vállalat elsőrendű érdeke, hogy az energiagazdálkodást támogató szándékát, 

elkötelezettségét formális, írott dokumentumba foglalja, amely kiegészül a világosan megfogalmazott 

célkitűzésekkel, az elérésüket szorgalmazó akciótervvel, valamint a felelősségek egyértelmű leosztásával. 

Ezen felül még négy ok szól amellett, hogy a főenergetikus erőfeszítéseket tegyen annak érdekében, hogy a 

vállalat formális, írásba foglalt energiapolitikát dolgozzon ki és fogadjon el. 

1. Nagyobb valószínűséggel érünk el energiamegtakarítást akkor, ha mind nekünk, mind pedig a vállalatunknak 

a rendelkezésére áll annak a világos megfogalmazása, hogy milyen eredményt várnak el tőlünk. 

2. A vállalatunk jobban fogja értékelni a munkánkat, ha teljesítményünket összevetheti a közös megegyezéssel 

kidolgozott programmal és célkitűzésekkel. 

3. Tevékenységeink megvalósítása nagyobb hatásfokot ér el, amennyiben megfelelő emberi és anyagi 

erőforrásokat biztosítanak számunkra. 

4. Tevékenységeinket nagyobb valószínűséggel fogadják el és támogatják a vállalatunk különböző szintjein, ha 

azok a felső vezetés formális támogatását élvezik. 
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Az energiapolitika perspektívái 

Az energiagazdálkodás csupán eszköz egy adott cél elérésére, védelmet nyújt szervezetünknek, hogy 

tevékenységeit energiaellátási zavarok nélkül folytathassa, valamint hogy elkerülhesse a szükségtelen 

energiaköltségeket. 

Vállalatunk nem működhet a megfelelő minőségű, mennyiségű és árfekvésű energia rendelkezésre állása nélkül. 

De még ezen kívánalmak teljesülése esetén is az energiapolitikai célkitűzések csupán másodlagos fontossággal 

bírnak a vállalat által meghatározott kulcsfontosságú célokkal való összehasonlításban. Mivel az utóbbi 

lehetősége idő függvényében változik, hasonlóképpen fog változni az energiapolitikának tulajdonított fontossági 

fok is. 

Energiamegtakarítási erőfeszítések nem tehetők anélkül, hogy kellő figyelmet fordítanánk a vállalat 

működésének egyéb összetevőire, például a dolgozók hangulatára, a termelékenységre vagy az épületekkel 

kapcsolatos fűtési kockázatokra. Ugyancsak tekintetbe kell venni egyéb olyan, tágabb értelmű korlátokat, mint a 

véges erőforrások kimerülése, a környezetszennyezés vagy pedig a környezet pusztulása. Általános 

vezérvonalként úgy fogalmazhatnánk, hogy nagy gondossággal kell eljárnunk energiapolitikánk 

kimunkálásakor, és megvalósításakor kizárólag olyan utakat-módokat válasszunk, amelyek védik egyrészt a 

vállalatunk célkitűzéseit, másrészt az egyéb érdekeket is, és így segítsük elő a szervezetünk fejlődését. 

Manapság egyre növekvő figyelmet szentelnek az energiapolitikának a környezetvédelmi kérdésekkel 

kapcsolatos szélesedő aggodalom miatt. Megérett tehát az idő arra, hogy nyomást gyakoroljunk szervezetünkre 

a vállalati energiapolitika kidolgozása és elfogadása érdekében. Amennyiben ez már megtörtént, ösztönözni kell 

a vállalatot, hogy ezt a politikát hangolja össze a szervezet vállalati környezeti stratégiájával, amennyiben 

létezik ilyesmi. 

Energiapolitikai minta 

Nincs két teljesen egyforma vállalat. Úgy kell tehát kidolgoznunk politikánkat, hogy az tükrözze a környezeti 

adottságokat, valamint a vállalat specifikus tevékenységeit és prioritásait. Hasonlítsuk össze ezt az 

energiapolitikai mintát a saját vállalatunk energiapolitikai célkitűzésével, amennyiben készült ilyesmi! 

Elképzelhető, hogy annak bizonyos részei, kellő adaptációval, átültethetők a saját vállalatunkéba. Ha 

szervezetünk még nem dolgozott ki energiapolitikai programot, próbáljunk meg mi magunk kimunkálni egyet az 

alábbi tartalmi útmutató segítségével. 

Tartalmi útmutató: 

1. rész 

1.1. A felső vezetés elkötelezettségének kinyilatkoztatása az energiagazdálkodás iránt, valamint középvezetők 

bevonásának deklarálása. 

1.2. A politika általános megfogalmazása. 

1.3. A célkitűzések részletezése, rövid és hosszabb távú célokra bontva. 

2. rész 

2.1. Akcióterv, amely tartalmazza a munkaprogramot ütemtervvel együtt. 

2.2. A program teljesítéséhez szükséges költségekre lebontott forrásszükségletek, beleértve a humán erőforrással 

kapcsolatos igényeket, a beruházási és képzési kívánalmakat. 

2.3. A tevékenységekhez rendelt felelősség és elszámoltathatóság meghatározása, nevesítve az egyéneket 

vállalati besorolásukkal együtt. 

2.4. Bármiféle létező energiagazdálkodási bizottság hatáskörének, felépítésének, tagságának és jelentési 

mechanizmusának leírása. 

2.5. Az osztályok által a bizottságba delegált képviselők név szerinti felsorolása, a belső és külső 

kommunikációs csatornák körvonalazása. 
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2.6. Az ellenőrzési folyamat ismertetése, feltüntetve a teljes folyamat és annak pénzbeli kihatásának felmérési 

állomásait és mechanizmusait, valamint az energiagazdálkodásba bevont szakemberek egyéni teljesítményének 

értékelési szempontjait. 

Az energiapolitika kidolgozása 

Az energiapolitika tényleges megszövegezése bizonyos mértékig az adott szervezet vállalati kultúrájától függ, 

de hatással lehet rá az ott bevezetett vezetési stílus is. Nagyobb a valószínűsége az energiapolitikai célkitűzések 

széles körben való elfogadtatásának, ha az összes érintett félnek alkalma nyílt közreműködni annak 

megfogalmazásában. Az energiapolitikát tartalmazó dokumentumot összeállíthatja és megfogalmazhatja a 

főenergetikus, de ajánlatos azt osztályközi bizottsággal felülvizsgáltatni és módosíttatni. Fel kell kérni az 

osztályok képviselőit, hogy tegyenek javaslatokat az energiapolitikai dokumentum első megfogalmazásakor, 

majd a felülvizsgálatot követően ismét. 

A konzultációs időszakot annak kell szentelni, hogy elkezdjük megszerezni a politika iránti elkötelezettséget a 

vállalat egésze részéről. Ideális esetben úgy járunk el, hogy az összes érdekcsoport érezze, hogy a kidolgozott 

politika ésszerű és az ő érdekeiket is képviseli. Mindennél fontosabb, hogy kerüljük el az olyan helyzet 

kialakulását, amelyben valamely csoport úgy érzi, hogy megkérdezése nélkül kényszerítették rá a vállalat 

energiapolitikáját. 

Az energiapolitika ratifikálása 

Miután a politikát megszövegezték, fontos, hogy a vállalat formálisan is elfogadja és ratifikálja azt. Enélkül 

nehézségekbe ütközhet ama erőforrások megszerzése, amelyekre szükségünk van az energiagazdálkodási 

tevékenységek kivitelezéséhez. 

Először a vállalatvezetésnek kell formálisan elfogadnia az energiapolitikát. Ezt követően a dokumentum 

példányait el kell juttatni az összes osztálynak és az érintett érdekcsoportoknak, majd gyűlésekre kerül sor, 

amelyek során az energiapolitikát és annak hatásait elmagyarázzák a résztvevőknek. Itt ismét az a célunk, hogy 

jó kapcsolatokat építsünk ki az energiagazdálkodási szakemberek és azon dolgozók között, akik 

befolyásolhatják munkánk eredményét. Ezeket a találkozókat célszerű arra is felhasználni, hogy részletesen 

megtárgyaljuk azokat a marketing vagy képzési tevékenységeket, amelyekre a politika megvalósításához 

szükség lehet. 

A bevonandó tevékenységek 

Legelőször is biztosítanunk kell, hogy hatékonyan megtárgyaljuk mindama tevékenységeket, amelyek 

szükségesek az energiagazdálkodási munkaprogram általunk elért fázisának megvalósításához. Csak azután 

kerülhet sor egyéb kezdeményezések felkutatására, miután sikeresen számba vettük mindezeket. 

Ha a vállalatunknál már beindultak energiagazdálkodási tevékenységek, nagy a valószínűsége annak, hogy ezek 

a tevékenységek először a vállalaton belüli energiamegtakarítási erőfeszítésekre korlátozódnak. De ugyanakkor 

növekvő nyomás nehezedik ránk, hogy ne csupán energiaköltségek megtakarítására fordítsuk figyelmünket, 

hanem igyekezzünk javítani a szervezet környezeti teljesítményét is. Válaszképpen erre a kihívásra, szükség 

lehet szerepünk kiszélesítésére, hogy ne csak az épületek vásárlásába és karbantartásába szóljunk bele, hanem a 

vállalat egyéb energiafogyasztási területeivel is foglalkozzunk. 

Azok a területek, amelyek haszonnal alkalmazhatják a főenergetikus által felhalmozott tapasztalatokat, többek 

között a következők: 

• a környezetszennyeződés csökkentése a szén-dioxid- és freonemissziók lefaragásával, valamint a 

levegőminőség javítása az épületekben és azokon kívül, 

• szállításnál felhasznált üzemanyag csökkentése, 

• beszerzés, tekintettel az anyagok energiatartalmára, 

• hulladékkezelés, mivel az elhelyezés, a rekultiváció és az újrafelhasználás energiavonzatokkal jár, és 

• üzem és teleptervezés, hiszen számolni kell az épületek elhelyezkedéséből adódó szállítás energiaigényével. 
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A fenti területek többnyire kívül állnak a főenergetikusok jelenlegi hatáskörein, néhány más viszont felelősségi 

körébe tartozik. Azonban relevanciával bír a vezetés számára az energetikai szakemberek energiamegtakarítási 

erőfeszítéseinek eredményeképpen felhalmozott tapasztalata. Igyekeznünk kell, hogy minket is bevonjanak 

legalább a politika kimunkálási fázisába, amikor ezeket a tevékenységeket összehangolják a vállalatunk átfogó 

környezeti stratégiájával. 

A városi önkormányzat példája 

A városi önkormányzat energia akciótervet adott ki 1990-ben, amely 80 tevékenységet tartalmaz, és amelynek 

célja az energiafogyasztás 50%-kal való csökkentése 2025-re. A terv meghatározza minden egyes tevékenység 

felelősét, valamint azok teljesítésének határidejét. Az 1992-ben közzétett második éves jelentés arra utal, hogy a 

megelőző évben 2,5%-kal csökkentették az energiafogyasztást. 

A következő lépések 

Hogy milyen következő lépésekre szánjuk el magunkat, függ 

• attól a fázistól, amelyet az energiagazdálkodási programunkban elértünk, valamint 

• azoktól a kérdésektől, amelyeket a mátrixból azonosítottunk, mint a következőkben megoldandó problémákat. 

Bárhol legyünk is a jelen pillanatban, az állandó célkitűzésünk az energiagazdálkodás stratégiai 

megközelítésének kialakítása legyen. Ez azt jelenti, hogy részt kell vennünk olyan hosszú távú beruházási és 

szervezetfejlesztési program kidolgozásában, amely végső eredményként beilleszti az energiagazdálkodási 

tevékenységeinket 

• a vállalatunk környezetgazdálkodási rendszereibe, valamint 

• a mindennapi vezetői döntéshozatalba is. 

Igen fontos, hogy ne legyünk túlságosan nagyravágyók. Haladjunk lépésről lépésre, csak annyi munkát vállalva 

magunkra, amivel meg tudunk gyürkőzni a az adott humán és anyagi erőforrásainkra támaszkodva. Csak azokat 

a feladatokat célszerű elvállalni, amelyekről tudjuk, hogy jó esélyünk van sikeresen teljesíteni. Különösen 

fontos hogy ne tegyünk olyan ígéreteket, amelyeket nem tudunk betartani, mivel ez 

• tönkreteszi ama hírnevünket, hogy hatékonyan szoktunk dolgozni és munkánk megéri a befektetést 

• elrettenti az embereket attól, hogy ismét igénybe vegyék szolgálatainkat, valamint 

• megnehezíti jövőbeni energiagazdálkodási tevékenységeink finanszírozását. 

2.2. Szervezet 

Az energiagazdálkodás az egész szervezetet (3.2.2.1.ábra) átfogja. A főenergetikus csak akkor tevékenykedhet 

hatékonyan, ha a vállalat minden részéhez hozzáférhet. De az energiagazdálkodásnak helyet is kell biztosítani 

valahol. Öt lehetőség kínálkozik: 

• a műszaki osztály, 

• a személyzeti osztály, 

• a pénzügyi osztály, 

• a vezérigazgatói iroda, 

• külső tanácsadók. 

Az energiagazdálkodás helye 

Az energiatakarékosságot általában műszaki tevékenységnek tekintik, ezért a főenergetikus igen gyakran a 

vállalat műszaki osztályán kap helyet. Ez jó alapot jelenthet az energiagazdálkodási program 1. fázisában, 

amikor az ellenőrzés megszervezése történik, de kevésbé megfelelő a képzés, illetve az energiaügyi információs 

tevékenység szempontjából. 
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3.2.2.1. ábra 

A személyzeti osztály megfelelő hely a motivációs és képzési feladatok ellátására, a pénzügyi osztály pedig 

hosszú távon jó bázisnak bizonyulhat a 3. fázisban megjelölt pénzügyi kontroll és számviteli eljárások 

lebonyolítására. De mindkét helyszín hátrányokat jelent a műszaki támogatás és hitelesség szempontjából. 

A vezérigazgatói iroda nyújthatja a széles körű ismeretséget és hozzáférhetőségeket, amikre szükség van az 

energiagazdálkodás bevezetésének kezdeti stádiumában. De amennyiben hosszú távon kívánjuk beépíteni az 

energiagazdálkodást a szervezet irányításának fő vonulatába, hogy ily módon az egész vállalatot behálózza, 

akkor nem ez a legmegfelelőbb hely. 

Az utolsó lehetőség a külső tanácsadók alkalmazása, akik széles körű tapasztalatot és szakértelmet nyújthatnak. 

Ez lehet a legkedvezőbb megoldás olyan műszaki helyzetekben, amikor a tanácsadók felhasználhatók a belső 

energiaügyi szakemberek támogatására, de nélkülözi a kapcsolatok ama hálózatát és a napi kontaktust, ami 

alapvető fontosságú a dolgozók tájékoztatása és biztatása szempontjából. A gyakorlatban azt tapasztaljuk, hogy 

nincs ideális otthona az energiagazdálkodási tevékenységnek, következésképpen az tűnik az optimális 

megoldásnak, hogy a helyszínt időről időre változtatjuk, aszerint, hogy a szervezet átlép az energiagazdálkodási 

program egyik fázisából a másikba. Minden opciónak megvannak az előnyei és a hátrányai. Bármely helyzetben 

találjuk magunkat, annak megfelelően kell terveznünk. A fontos kérdés a következő: 

• Az egész energiagazdálkodási csoport egy helyen működjék egy komplex egységként? 

• Vagy az a célszerűbb megoldás, ha a csoport tagjai szétszórtan tevékenykednek a vállalat különböző 

részeiben? 

Az alsó szintű vezetés szempontjából nézve, a vállalat bizonyos helyén székelő egyetlen egység rendelkezik a 

legrövidebb utasítási lánccal, és ugyanakkor az összetartás szellemében cselekedhet, valamint a legalacsonyabb 

vonatkozó költségekkel jár. A szétszórt helyszínek, kombinálva a részlegek közötti felelősségek leosztásával, 

nagyobb hasznot eredményezhetnek hosszabb távon, mivel ily módon az energiagazdálkodás jobban összhangba 

hozható a vállalat különböző részeiben végzett tevékenységekkel. 

Hogy a vázolt opciók melyike bizonyul legjobbnak nemcsak rövid, hanem hosszú távon, az az adott vállalat 

specifikus körülményeitől függ. Ha a műszaki osztályon nyerünk elhelyezést, az ellen kell harcolnunk, hogy az 

energiamegtakarítást csupán speciális műszaki tevékenységnek kiáltsák ki, ily módon elszigetelve azt. Az 

energiaügy az egész szervezetet átfogó vezetési kérdés és nem műszaki specifikum. Az a feladatunk, hogy 

• megértessük az összes vezetővel, hogy az energiafogyasztás ellenőrzés alatt tartása vezetői felelősségkörükbe 

tartozik, 

• fogadtassuk el velük, hogy ezen „új” meggondolás szellemében járjanak el és számoljanak el saját 

energiafogyasztásukkal. 

A felső vezetés támogatása 



 Energiagazdálkodás és -

menedzsment 
 

 176  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A főenergetikus gyakran úgy érzi, hogy pozíciója és hatásköre korlátozott. Mégis többnyire arról van szó, hogy 

neki kell meggyőznie a nála magasabb beosztásban lévőket arról, hogy változtatásokat eszközöljenek saját és 

beosztottaik működési formáiban. Mivel ilyen kontraszt áll fenn a főenergetikus korlátozott hatásköre és az 

egész vállalatot átfogó energiagazdálkodási feladatai között, aligha koronázhatja munkáját siker, ha nem tudja 

megnyerni a saját főnöke, illetve a felső vezetés teljes támogatását. 

S valóban a felső vezetés támogatásának nemcsak az informális, személyes csatornákon és biztatáson keresztül 

kell megnyilvánulnia, hanem az osztályközi bizottságban is, ahol az összes vezetőnek és rajtuk keresztül a 

beosztottaiknak el kell kötelezni magukat a jó energiagazdálkodási gyakorlatok megvalósítása iránt. 

A felső vezetés eme támogatása hiányában az energiagazdálkodás valószínűleg alacsony szintű tevékenység 

marad, ami képtelen kitörni a vállalat mindennapos műszaki problémaköréből. Következésképpen a vállalat 

kulcsfontosságú vezetői és beosztottaik nem fogadják el azt olyan kérdésként, amellyel naponta foglalkozniuk 

kell tevékenységeik részeként. 

Mivel a főenergetikusi poszt meglehetősen alacsonyan helyezkedik el a szervezeti hierarchiában, valószínűleg 

úgy érezzük, hogy sok a felelősségünk és kicsi a hatáskörünk. Nekünk kell változtatásokat tennünk a vállalat 

teljes vertikumában, de nincs elég hatalmunk azok keresztülviteléhez. Azáltal növelhetjük meg befolyásunkat, 

hogy szövetségre lépünk a vállalatunknál tevékenykedő patrónusunkkal, aki magáévá teszi az 

energiagazdálkodás ügyét. Ez akkor bizonyul különösen hatékony megoldásnak, ha ez az illető széles körben 

ismert pozícióval rendelkezik, például a vállalat elnöke vagy vezérigazgatója. De az ilyen győzelem csak 

időleges megoldást jelent. 

A probléma az, hogy az ily módon szerzett befolyás informális és átmeneti jellegű. Nem alkotja szerves részét 

sem a főenergetikusi munkakörnek, sem pedig a szervezetünk energiagazdálkodási struktúrájának. Amennyiben 

patrónusunk elhagyja hivatalát vagy figyelmét más irányba fordítja, a befolyásunk odavan, és még gyengébb 

helyzetbe kerülünk, mihelyst ismertté válik, hogy tevékenységünk már nem élvezi azt a támogatást és biztatást, 

amit korábban kapott. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a felső vezetéshez eljutó információnak három fő célja 

van: 

• jóváhagyást nyer humán erőforrásra vagy energetikai intézkedésekre költendő jelentős pénzalapok 

kérdéseiben, 

• összefoglalást ad az elért haladásról, és 

• elismerést és presztízst szerez tevékenységünk számára. 

Vezetői funkció 

A főenergetikusi mindenek felett vezetői poszt. Bármilyen egyéb képesítéssel és tulajdonságokkal rendelkezünk, 

szükségünk van megfelelő vezetői képzésre és szakértelemre a vezetői funkcióink ellátásához. Kifejezett vezetői 

rálátás és képességek nélkül valószínűleg nem leszünk képesek saját beosztottaink hatékony vezetésére vagy az 

energiagazdálkodás ügyének elfogadtatására az egész szervezetben. Ha nem rendelkezünk a szükséges vezetői 

tapasztalattal, igyekeznünk kell tudomást szerezni a vállalatnál folyó továbbképzési lehetőségekről. 

Hogy milyen tulajdonságokat kell a főenergetikusnak magában kifejlesztenie, bizonyos mértékig annak 

függvénye, hogy az energiagazdálkodás milyen szintet ért el a vállalatnál. Az 1. és 2. fázisban akkor leszünk 

nagy valószínűséggel hatékonyak, ha a személyes teljesítményre összpontosítjuk figyelmünket, rövid távú 

célokat tüzünk ki magunk elé és az azok elérése eredményeképpen hozzánk érkező pozitív visszacsatolásokra 

hagyatkozunk. De ha ezek a tulajdonságok már megvannak bennünk, és azokat sikeresen alkalmazzuk, végül is 

rádöbbenünk, hogy már megvalósítottuk mindezeket a könnyen elérhető javításokat és megtakarításokat. És 

ekkor már nem adódnak számunkra rövid távon teljesíthető sikerlehetőségek, és ily módon elmarad majd az 

áhított elismerés. 

Amikor az energiagazdálkodási program a 3. fázisba lép, a főenergetikusnak más kvalitásokat kell csillogtatnia. 

Itt a hangsúly már nem a személyes kezdeményezőkészségen van, hanem a megvalósított energiahatékonysági 

beruházás védelmén, valamint a bevezetett információs rendszer működésének felügyeletén. Következésképpen 

ekkor már nem bírnak ugyanakkora relevanciával a korábban oly hatékony személyes tulajdonságok. Esetleg 

még hátrányokat is eredményezhetnek. A feladatunk ekkor már főleg a beállított rendszerek és eljárások 

védelmezése, illetve a viselkedésformák bizonyos előírt határok között tartása. 

Példa a főenergetikus munkaköri leírására 
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A főenergetikus feladatai és felelősségei nyilvánvalóan széles skálát ölelnek fel, sőt még időben is változhatnak 

az energiagazdálkodás bevezetettségi stádiumától függően. Ezért hasznos lehet felhozni itt egy példát a 

főenergetikus munkaköri leírására, ami szerepét jellemzi: 

1. Az energiapolitika kimunkálásának és megvalósításának felügyelete. 

2. Költséghatékony módszerek bevezetése és fenntartása annak érdekében, hogy a vezetés megfelelő 

információhoz jusson az energiafogyasztást és az azzal járó környezetszennyezést illetően. 

3. Megfelelő és rendszeres jelentések készítése az ilyenfajta információkról a fogyasztásért felelős beosztottak, 

valamint a felső vezetés számára. 

4. Az energiahordozó beszerzésére és felhasználására vonatkozó hatékony, környezetbarát politika és eljárások 

bevezetése és fenntartása. 

5. Az energiatudatosság megalapozása, fenntartása a vállalat dolgozóiban. 

6. Hatékony karbantartási és üzemeltetési gyakorlatok bevezetése és fenntartása a vállat teljes vertikumában. 

7. A vállalat energetikai kérdésekben való jártassággal és tudatosítással kapcsolatos képzési szükségletének 

feltárása. 

8. Költséghatékony lehetőségek felkutatása az energiahatékonyság növelése érdekében új és régi telephelyeken. 

9. Energiafogyasztás és környezetszennyezés csökkentését célzó beruházási program kidolgozása. 

10. Energiagazdálkodási tevékenységek költséghatékonyságának felmérését célzó eljárások 

felülvizsgálatának bevezetése és fenntartása mind a felső vezetés, mind az érintett beosztottak számára. 

Elszámoltathatóság 

A jó jelentési rendszer legalább olyan fontos, mint az energiagazdálkodás elhelyezkedése a vállalaton belül. A 

következőkre van szükség: 

• az energiafogyasztás ellenőrzésének felelősségét rá kell ruházni arra a személyre, aki a vállalat adott részében 

a költségvetésért felelős, 

• egy személyt kell felelőssé tenni az összes energiagazdálkodási tevékenység összehangolásáért, akinek 

rendszeresen jelentenie kell, hogy a különálló egységek hogyan ellenőrzik energiafogyasztásukat, 

• az energiafelhasználók ennek a személynek jelentenek közvetlenül, és neki tartoznak elszámolással is, 

• ez a személy közvetlenül jelent a felső vezetésnek, és annak tartozik közvetlen elszámolással az 

energiagazdálkodási tevékenységeket illetően, 

• világos struktúrát kell kialakítani az energiagazdálkodással foglalkozó osztályközi bizottság számára. 

Havonta legalább egyszer kell jelentenünk ama részleg vezetőjének, ahol elhelyezést nyertünk. Ezen 

részlegvezetőn keresztül kell jelentést tennünk az osztályközi energiagazdálkodási bizottságnak legalább 

egyszer negyedévenként. Az ilyen bizottság előnye abban áll, hogy rajta keresztül hozzáférhetünk azokhoz − az 

egyébként számunkra nem elérhető − döntéshozatali területekhez, amelyek hatással vannak az 

energiafogyasztásra. Ezen a bizottságon keresztül évente legalább egyszer jelentenünk kell az igazgatósági 

testületnek. 

Az is kívánatos, hogy az energiagazdálkodási osztályon dolgozó szakembereket két csoportra osszuk úgy, hogy 

az egyik csoport az energiamegtakarítást célzó intézkedésekért legyen felelős, a másik pedig az azokat magába 

foglaló beruházások megtérüléséért. Míg mindkét csoport közvetlenül a főenergetikusnak tartozik 

elszámolással, az ellenőrzési feladatokat ellátó csoport munkáját rendszeres külső felülvizsgálatnak kell 

alávetni. Általában mind a részlegvezető, mind pedig az osztályközi energiagazdálkodási bizottság részt vesz 

ebben a felülvizsgálati tevékenységben. 

Az energiagazdálkodási osztály 
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Hogy hány beosztottra van szüksége a főenergetikusnak tevékenységei ellátásához, a következő tényezőktől 

függ: 

• az energiaszámlák nagysága, 

• milyen mértékű energiafogyasztás csökkentésre van szükség a vállalatnál, 

• milyen fázisban van az energiagazdálkodási program. 

Másrészről, az energiafogyasztás csökkentésének mértéke a következők függvénye: 

• a vállalat telephelyeinek, üzemeinek és tevékenységeinek száma és kiterjedése, 

• azok jelenlegi energiahatékonysági szintje, 

• a dolgozók jelenlegi energiatudatossági szintje és a már bevezetett energiamegtakarítást célzó 

rutintevékenységek színvonala, 

• a vezetői döntéshozatalt támogató, jelenleg működő energiaügyi információs rendszer megfelelőségi foka, 

• a felsorolt tényezők bármelyikének javítását előirányzó költségvetés nagysága. 

A felsoroltakból egyértelműen következik, hogy időről-időre változni fog az energiagazdálkodási tevékenységek 

ellátásához szükséges szakemberek száma. A rendelkezésünkre álló beosztottak száma nem az egyetlen fontos 

szempont. Hasonló fontossággal bír szakértelmük és tapasztalatuk szintje. Kellő szakértelem és tapasztalat 

hiányában, valamint alapos ellenőrzésük nélkül kicsi a remény arra, hogy működésük hatékony lesz. Mindezek 

alááshatják saját tevékenységünk hatékonyságát, mivel elveszi az időnket attól, hogy egyéb feladatainkat 

lelkiismeretesen, mint például stratégiai gondolkodás, a vállalaton belüli jelentéstétel, az energiagazdálkodási 

tevékenységek értékének népszerűsítése a szervezeten belül és kívül, elláthassuk. 

Hosszabb időszakot tekintve, az energiagazdálkodási tevékenységeknek a készségek és a szakértelem széles 

skálájából kell táplálkozniuk: 

• általános vezetési, 

• műszaki, 

• pénzügyi, 

• személyzeti vezetői, 

• oktatási és képzési, 

• marketing. 

A lényeg az, hogy a készségek és tapasztalatok megfelelő arányát gyűjtsük össze a megfelelő időben és a 

megfelelő helyen. Munkaprogramunk különböző fázisaiban különböző típusú segítségre van szükségünk, ezért 

szakembereinknek a következő területeken kell jártasnak lenniük: 

1. fázis: 

• a telephelyeken, üzemekben és ellenőrzéskor alkalmazott energiahatékonyság, 

• oktatás és képzés. 

2. fázis: 

• beruházások számvitel és pénzügyi értékelése. 

3. fázis: 

• motiváció, ösztönzés, népszerűsítés, reklám, 

• vezetői információs rendszerek tervezése és működtetése. 



 Energiagazdálkodás és -

menedzsment 
 

 179  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2.3. Motiváció 

A vezetés olyan végrehajtási folyamat, aminek segítségével céljainkat más emberekkel kialakított kapcsolatok 

útján érjük el. A legtöbb főenergetikusnak a példák és a meggyőzés eszközeivel kell megpróbálniuk hatást 

gyakorolni az emberek viselkedésére ahelyett, hogy megmondanák nekik, mit tegyenek. Korábban az volt az 

elterjedt nézet − ma már kevésbé széles körben hallható, mint például tíz évvel ezelőtt −, hogy az 

energiagazdálkodás műszaki kérdés. Az épület működésébe a felhasználó beavatkozását helytelen dolognak 

tekintik. Bár igaz, hogy a kazánrendszerek jobb vezérlése vagya szobatermosztátok és az időkapcsolók 

nagymértékben javítják az energiahatékonyságot és csökkentik a fogyasztást, de ha teljesen kivesszük a 

környezeti ellenőrzést az épületek használóinak kezéből, az ronthat a hatékonyságon. Az emberek ugyanis 

megtalálják az automatikus rendszerek kikerülésének módjait: nyitva hagyják az ablakokat és az ajtókat, nem 

kapcsolják ki a villanyt, amikor már nincs rá szükség, beleavatkoznak a vezérlésbe és megváltoztatják a 

termosztát beállítását. 

Míg az ilyen viselkedésformák megkeserítik a műszakiak életét, a gyakorlatban azt találjuk, hogy az embereket 

jó szóval és meggyőzéssel rá lehet venni bizonyos dolgokra. Például akkor érünk el sikereket az 

energiamegtakarítás területén, ha a kellő motivációval rábírjuk őket a viselkedésük megváltoztatására. Hogy ezt 

a kérdést hogyan tudjuk megoldani, elsősorban a saját vezetési stílusunktól és a vállalatunknál kialakult 

kultúrától függ. 

A problémánk abban áll, hogy a legtöbb ember nem tulajdonít nagy fontosságot az energiának. Az emberek csak 

akkor szokták észrevenni a környezetüket, ha hirtelen kényelmetlen érzésük támad: ha túl meleg vagy túl hideg 

van, áporodott a levegő vagy huzat van, túl erős vagy túl gyenge a fény. A kényelmüket illetően az emberek a 

stabilitást keresik, ezért nem könnyű rávenni őket, hogy annyi figyelmet szenteljenek az energiagazdálkodásnak, 

amennyit az megérdemel. Ne felejtsük el, hogy a költségek csökkentése és a környezetszennyezés javítása 

érdekében törekszünk a hatékonyabb energiafelhasználásra. 

De az emberek motiválása érdekében ezeket a szervezeti célokat úgy kell tálalni, hogy az megnyerje a 

tetszésüket. Ha befolyásolni óhajtjuk azokat, akik fölött nincs hatalmunk, ahhoz nekik azonosulniuk kell ezekkel 

a szervezeti célokkal. Ennek elérése érdekében be kell bizonyítanunk, hogy tevékenységeinket és elvárásainkat a 

„vásárló igényei motiválják”. Sok esetben azonban pont az ellentéte történik. Jelenleg az az általános helyzet, 

hogy a felső vezetés előírja a főenergetikusnak, hogy önkényesen megválasztott százalékkal csökkentse az 

energiaköltségeket, és csupán kevés vállalat ért el megtakarításokat azáltal, hogy rávette az embereit 

hozzáállásuk és viselkedésük megváltoztatására. Számos módon növelhetjük befolyásunkat, például azáltal, 

hogy 

• biztosítjuk az embereket arról, hogy nyernek valamit a javaslatunkból, 

• jutalmazunk, például dicsérünk, szólunk egy jó szót a megfelelő emberekhez, 

• kiterjesztjük befolyásunkat felfelé, oldalirányban és lefelé. 

Mi motiválja az embereket? Hogyan vehetjük rá őket arra, hogy kikapcsolják a villanyt, ha nincs rá szükség, 

vagy elégedjenek meg az alacsonyabbra állított termosztáttal? Hogyan győzhetjük meg őket arról, hogy 

pontosan olvassák le a mérőórákat minden hónapban és időben küldjék be az adatokat? És hogyan szerezzük 

meg a jóváhagyást ahhoz a beruházáshoz, amelynek eredményeként olyan intézkedések kerülnek bevezetésre, 

amelyek meggyőződésük szerint energiamegtakarításhoz vezetnek? 

A motiváció (3.2.3.1.ábra) mindaz, ami arra ösztönzi az embereket, hogy önkéntesen cselekedjenek bizonyos 

módon, és tartsanak ki mellette a nehézségek árán is. Az emberek alapvető szükségleteinek (pl. étel) ki elégítése 

ösztönöket hoz mozgásba (pl. éhség), ami cselekvéshez vezet (étel keresése). De bonyolultabb okoknál fogva is 

cselekszenek. Azonosság és elégedettség érzését keresik a másokkal kialakított kapcsolatok eredményeképpen. 

Következésképpen a kollégák részéről érkező nyomás nagyobb hatást gyakorolhat, mint a pénzügyi ösztönzés 

vagy a vezetői ellenőrzés. Ezt a megközelítést magukévá tevő szervezetek jobban törődnek a dolgozók 

hangulatával, a csoportok − és nem az egyének − ösztönzését tűzik ki célul, tájékoztatják dolgozóikat, például a 

vállalat lapján keresztül, valamint igyekeznek olyan munkahelyet kialakítani, ahol a munkavállalók elégedettek 

lehetnek a környezetükkel.. 
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3.2.3.1. ábra 

A megelégedettség megteremtésének egyik eszköze az lehet, ha úgy alakítjuk a munkahelyi körülményeket, 

hogy a dolgozók saját céljaik elérése közben a szervezet célkitűzéseinek elérésére is erőfeszítéseket tesznek. A 

teljesítményszinteket magasra lehet állítani akkor, ha az emberek magukénak fogadják el azokat. A munka 

gazdagabbá tesz bennünket alapelv szintén fontos a motiválás szempontjából. Ha az embereknek nagyobb 

önállóságot adunk, nagyobb megelégedettséggel végzik a munkájukat. Következésképpen a dolgozókat jobban 

el tudjuk számoltatni cselekedeteikért. 

Az elvárások is hatást gyakorolnak a viselkedésre. A dolgozók az erőfeszítéseiket a jutalomhoz mérik. Ha úgy 

érzik, hogy a tőlük elvárt erőfeszítés jóval meghaladja a várt eredményt, motivációjuk csökken. Ugyanez 

történik, ha megítélésük szerint mások magasabb jutalmat kapnak ugyanazért az erőfeszítésért. Az, hogy a 

vállalat jutalmaz vagy sem, hatást gyakorol a dolgozók teljesítményére és érzéseire, következésképpen 

motiváltsági szintjükre. Bár az emberek tudják, hogy világos kapcsolat van az erőfeszítés, a teljesítmény és a 

jutalom között, nincs bizonyíték arra, hogy csupán a jutalom növelésével az embereket teljesítményük javítására 

lehetne ösztönözni. A jól végzett munka nagyobb elismerése és a dolgozókra ruházott, megnövelt felelősség a 

munkájuk iránt valószínűleg jobb hatást fog elérni. A jutalom hiánya viszont elveszi az emberek munkakedvét. 

A magasan motivált emberek, amennyiben nem megfelelő körülmények között kénytelenek dolgozni, és nem is 

fizetik meg őket rendesen, elégedetlenek lesznek és nem nyújtanak jó teljesítményt. 

Kit érdemes motiválnunk? 

Hat kategóriára (3.2.3.2.ábra) lehet osztani azokat az embereket, akiket motiválni kell. Mindegyik csoport más 

módon érdekelt az energia kérdésében, ezért más motivációt igényel. 
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3.2.3.2. ábra 

1. Felső vezetők 

A felső vezetőket leginkább az ösztönzi, hogy a vállalat teljesítményét a költségek csökkentésével és a 

nyereségesség növelésével javítsák. A legfontosabb tehát az, hogy eredményeinket ilyen formában hozzuk 

tudomásukra. 

Mutassuk be nekik, hogy milyenek lennének az üzemanyagköltségek ma, ha energiahatékonysági 

intézkedéseket tettünk volna a múltban! Írjuk le, hogy hogyan lehetett volna elérni ezeket a megtakarításokat 

ártárgyalások segítségével, bizonyos energiahatékonysági intézkedésekbe való beruházással vagy jobb 

irányítással! Ezek után számszerűsítsük a megtakarításokat, mivel ez kiváló eszköz energiagazdálkodási 

tevékenységek és jövőbeli beruházások finanszírozására. 

Egyes főenergetikusok nagy fontosságot tulajdonítanak jelentős hatalommal bíró patrónus befolyásának. Ez 

azonban nem ideális, mivel nagymértékben függ attól, hogy az illető patrónus meddig marad a posztján és 

meddig tartja fenn az érdeklődését és támogatását. Jó megoldás viszont arra, hogy energiagazdálkodási 

programot indítsunk be, és gyorsan cselekedjünk. A probléma a motiváció szempontjából az, hogy a kölcsönvett 

hatalom elégedetlenséget szül és a kegyekből való kiesés visszájára fordítja a már elért haladást. Módszeresen 

kell eljárnunk annak érdekében, hogy a patrónusi segítséget biztosabb bázisra cseréljük, támogatást keresvén a 

vállalat teljes vertikumában. Különösen lényeges az, hogy meggyőzzük az egységek vezetőit arról, hogy az 

energiagazdálkodás területén elért sikereket saját eredményüknek tekintsék, még akkor is, ha segítségünk és 

bátorításunk nélkül ez nem ment volna. 

2. Osztályvezetők 

Az osztályvezetők motiválásának legegyszerűbb módja az, hogy őket tesszük felelőssé az energiaköltségek 

kézben tartásáért a saját költségvetési területükön. Őket az fogja az energiafogyasztás csökkentésére ösztönözni, 

hogy mi fog történni az el nem költött energiaköltségekre szánt pénzeszközökkel, és hogyan fogják 

meghatározni a költségvetést az elkövetkező évre. 

Némely vállalatnál a költségvetést irányítóknak lehetőségük van arra, hogy az energiaköltségekre előirányzott 

források bizonyos hányadát megtarthassák és más költségvetési területekre csoportosítsák át. Egyetemen például 

a megtakarításokat oktatás és kutatás finanszírozására használhatják. Más szervezeteknél, ahol a 

megtakarításokat elvonják, és a jövő évi költségvetést annak arányában karcsúsítják, a megtakarításokat nem 

ösztönzik, különösen akkor, ha a költségvetésről döntő személyek amiatt aggódnak, hogy az energiafogyasztás 

ismét hirtelen megnövekedhet szigorú tél esetén. 

A megtakarítások elvonása azonban nem mindig hat negatív ösztönzésként. Van olyan vállalat, ahol a 

költségcsökkentés önmagában elégséges ösztönzés az osztályvezetők számára, habár az összes megtakarítást 

visszaáramoltatják a központba. Itt ugyanis azt a módszert követik, hogy az energiagazdálkodást beépítik a 

teljes erőforrás-gazdálkodásba, és a teljesítményt ugyanúgy jelentik, mint az összes egyéb költségeket. 
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Még ilyen körülmények között is meg kell találniuk az osztályvezetőknek azokat a módokat, amelyek 

segítségével beosztottaikat energiamegtakarításra buzdíthatják. Nekik szükségük van a főenergetikus segítségére 

és tanácsára a tekintetben, hogy milyen viselkedésforma csökkenti leginkább az energiafogyasztást; abban is 

segítségünkre szorulnak, hogy megemeljék az embereik tudatossági szintjét az ilyen kérdéseket illetően, és 

rendszeres visszacsatolást várnak beosztottjaik teljesítményéről. 

3. Kulcsszemélyek 

A kulcsszemélyek közvetlenül ellenőrzik az épületek vagy üzemek működését, ők a területfelelősök, a 

gondnokok és a karbantartók. Hogy meggyőzzük őket az energiafogyasztás ellenőrzésének fontosságáról, 

szükséges, hogy a kulcsszemélyek legalább részben az ellenőrzésük alatt álló területek és üzemek 

energiahatékonyságának növeléséhez mérjék a saját személyes teljesítményüket és munkájukból eredő 

megelégedettségüket. 

Sikerük attól is függ, hogy munkájuk elvégzése után mennyi felhasználható kapacitásuk marad, valamint, hogy 

mekkora az önállóságuk munkájuk megszervezésében. Ha minden csepp erejüket felemészti az általuk 

ellenőrzött üzem vagy terület működtetése, akkor fő célkitűzésük a meghibásodások megelőzése és a használók 

részéről érkező panaszok elkerülése. 

Amennyiben a kulcsszemélyeket alábecsülik a felső vezetők, csak akkor számítanak rájuk, ha valami elromlik, 

még a legalapvetőbb energiahatékonysági intézkedésekhez szükséges költségvetéssel sem rendelkeznek és 

önkényesen meghatározott százaléknyi energiacsökkentést rónak ki rájuk átfogó utasítások keretében, akkor 

minden bizonnyal igen nehéz lesz őket ösztönözni. Másrészről viszont, ha az energiahatékonyságot személyes 

célként fogadják el, ha támogatást, elismerést és anyagi erőforrásokat kapnak a felső vezetéstől, és a 

főenergetikus műszaki segítséget is ad nekik, akkor nagyobb valószínűséggel lesznek büszkék munkájukra. 

Alakítsunk ki személyes kapcsolatokat ezekkel az emberekkel! Tartsunk jó munkakapcsolatokat velük 

rendszeres találkozók útján! Hogy ezek a kapcsolatok formálisak vagy közvetlenek lesznek-e, az adott 

vállalattól, valamint a személyes vezetési stílusunktól függ. A kulcsfontosságú ellenőrző személyzetet úgy 

motiválhatjuk, hogy „gazdagítjuk munkájukat” azáltal, hogy segítünk nekik arra használni fel az 

energiahatékonyságot, hogy munkájukra büszkébbek lehessenek. 

4. Az energiagazdálkodási osztály dolgozói 

És vajon mi mitől vagyunk elégedettek a munkánkkal? Ha mi nem érezzük motiválva magunkat, akkor 

kollégáinkat és a vállalat többi dolgozóit sem tudjuk ösztönözni. Érdemes megállni itt egy pillanatra és 

elgondolkozni azon, hogy milyen választ adhatnánk erre a kérdésre. A vezetőket általában három alapvető 

mozgatórugó motiválja: teljesítmény, hovatartozás, hatalom. Általában azt találjuk, hogy ezek közül egy 

fontosabb számunkra, mint a többi. 

Ha projektorientáltak vagyunk, akkor fontos számunkra az eredmények elérése, a világosan meghatározott 

célok, a személyes megbízatások, valamint a mérhető eredmények. Szeretjük a változatosságot, mivel az állandó 

kihívást jelent, ugyanakkor sokat számít nekünk főnökeink elismerése. Röviden szólva, a teljesítmény ösztönöz 

bennünket. 

Ha az emberi kapcsolatok az a tényező, ami igazán jelentőséggel bír számunkra, és szívesebben dolgozunk 

másokkal együtt, mint egyedül, motivációnk abban áll, hogy másokat is bevonjunk az energiagazdálkodás 

tervezésébe és működtetésébe. Kollégáinkat csapattá igyekezzük szervezni, és jó munkaszellemet próbálunk 

kiépíteni az energiafelelősök és az egységvezetők között. Összefoglalva, a hovatartozás számunkra a fő 

motiváló tényező. Ha az a lényeges számunkra, hogy az embereket befolyásoljuk és igazgassuk őket, az motivál 

bennünket, hogy sikerrel vegyünk rá másokat arra, hogy a vállalatunk érdekében cselekedjenek. Mások 

viselkedését akarjuk meghatározni, vagy legalábbis a helyes irányba terelni. Dióhéjban összesűrítve, bennünket 

a hatalom motivál. 

5. Energiafelelősök 

Nyilvánvaló előnnyel jár, ha energiafelelősöket neveznek ki, akik az adott részleg vagy épület 

energiafogyasztásáért felelnek. Ideális esetben a képviselőket azok a részlegek nevezik ki, ahol dolgoznak. A 

manuálisan történő mérőóra-leolvasásnak megvan a maga értéke. Az emberek gyakran jobban ismerik fel a 

problémákat, mint az automatikus érzékelők. Ha van olyan emberünk, aki törődik az energiaügyi kérdésekkel, 

az más emberek viselkedésére is hatással lehet, és arra ösztönözheti a kollégákat, hogy jobban odafigyeljenek a 

dolgokra. Kérjük meg őket, hogy tartsák nyitva szemüket, jelentsék a hibákat és azt, hogy véleményük szerint 
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mi módon lehet energiát megtakarítani; továbbá kérjük fel őket, hogy kísérjék figyelemmel az 

energiapocsékolási eseményeket: csukják be az ajtókat és az ablakokat, kapcsolják le a villanyt. A gyakorlatban 

ennek a sikere az adott vállalattól, illetve annak az energiagazdálkodás iránt kialakított elkötelezettségétől függ. 

Amennyiben más dolgozók nem teszik magukévá ezt a felügyelői szerepet, nyilvánvaló negatív 

következményeket eredményezhet. Az energiafelelősöket átmeneti megoldásként célszerű alkalmazni, mivel 

jobb, ha nyomon követői funkciójukat megszüntetik, amennyiben a vállalat önműködő mérőrendszert vezet be 

és az energiaügyet beépíti a rutinszerűen végzett forrásgazdálkodásba. Az energiafelelősöknek képzésre és 

támogatásra van szükségük funkciójuk teljesítéséhez, és ami ennél talán még fontosabb, dicsérni és bátorítani 

kell őket, hogy kitartóan végezzék némileg hálátlan rutinfeladatukat. Világosan kell látniuk, hogy munkájuk 

javítja a hatékony energiafelhasználást. Tudatában kell lenniük annak, hogy a mérőórák pontos és időbeni 

leolvasása alapvető fontosságú a hatékony energiagazdálkodás szempontjából, és annak, hogy a hibák 

bejelentése energiamegtakarításhoz vezet. Ez azt jelenti, hogy világos, naprakész információval kell ellátnunk 

őket. A bejelentett hibákat gyorsan és hatékonyan kell kivizsgálnunk. Még egyszer hangsúlyozzuk: ha a mi 

oldalunkon akarjuk őket tartani, személyes kapcsolatokat kell kiépíteni velük. 

6. A vállalat dolgozói 

A vállalati dolgozók egészének motiválásakor a környezeti meggondolások sok ember számára legalább akkora 

jelentőséggel bírnak, mint a pénz. Számítsuk ki az energiamegtakarítás szén-dioxid- és kénemisszióra gyakorolt 

hatását! Mutassuk be ezt a globális felmelegedés és savas eső témájával összefüggésben! 

Gondolkodjunk el azon, hogy vajon a vállalatunk energiamegtakarításának egy részét nem tudná-e jótékonysági 

célokra fordítani. Ha egy osztály kevesebbet költ a számára előírt költségvetésnél, dolgozói nevezhetik meg azt 

a jótékonysági célt, amelyre a megmaradt összeget szánják. Nincs szükség arra, hogy minden dolgozóval 

személyesen beszéljünk, különösen akkor, ha az egységvezetőket el tudjuk látni az embereik motiválásához 

szükséges anyaggal. Ha megfelelő megoldásnak tűnik, építsük be az energiahatékonyságot a dolgozók 

ösztönzési programjaiba, és a vállalat körlevele útján ismertessük a részleg energiamegtakarítás terén elért 

eredményeit. 

Vezetési stílus 

Vezetési stílusunk hatással van arra, hogy milyen módon motiváljuk a vállalat dolgozóit, módszereinket az adott 

vállalati kultúrához és a szóban forgó motiválandó személyhez kell igazítanunk. A különböző kultúrák 

különböző stílust igényelnek (3.2.3.3.ábra). 

• A vállalkozói kultúra a személyes kapcsolatokon alapuló, dinamikus vezetési stílust helyezi előtérbe. A 

kockázat és változás által ösztönzött mozgékony személyiségtípusnak kedvező. 

• A csapatkultúra az összejöveteleken és beszélgetéseken nyugvó támogató vezetési stílust kedveli. Az 

együttműködés által motivált útegyengető típusú személyiség számára vonzó. 

• A hierarchikus kultúra a szakértelmen és eljárásokon nyugvó formális vezetési stílust favorizálja. Ez a legjobb 

megoldás a stabilitást és ellenőrzött környezetet helyeslő összekötő típusú személyiségforma számára. 

• A piaci kultúra a célkitűzéseken alapuló, célorientált vezetési stílust tartja a legmegfelelőbbnek. A 

függetlenség és személyes elszámoltathatóság hívei vonzódnak hozzá leginkább. 
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3.2.3.3. ábra 

Nyilvánvalóan a vállalat nem minden dolgozója rendelhető hozzá a fent jellemzett típusokhoz, ezért úgy kell 

eljárnunk, hogy az megfeleljen az adott egyének elvárásainak. Ne feledkezzünk meg munkánk közben a 

motivációval kapcsolatban felsorolt meggondolásokról! Tűnődjünk el azon, hogy hogyan hasznosíthatjuk azokat 

a munkatársainkkal kapcsolatban, főleg amikor befolyásolni igyekszünk őket. Ne szabályként kezeljük ezeket a 

gondolatokat! Az emberek motiválásának nincsenek leegyszerűsített módjai, a fenti javaslatok azonban 

segítségül szolgálhatnak akkor, ha azt próbáljuk felmérni, mennyire sikeresen oldjuk meg ezt a problémát. 

2.4. Energiapolitikai dokumentum 

Az elkötelezettség deklarálása 

Környezeti stratégiája részeként a vállalat elkötelezi magát a felelősségteljes energiagazdálkodás, valamint 

energiahatékonyság javítását célzó eljárások iránt az összes épületében, üzemében és berendezésénél, 

amennyiben az költséghatékony. 

Politika 

A vállalati politika célja az energiafogyasztás ellenőrzése 

• szükségtelen kiadások elkerülése, 

• költséghatékonyság, termelékenység, munkakörülmények javítása, 

• a környezet védelme, valamint 

• a fosszilis üzemanyagok minél nagyobb hatékonyságú hasznosítása érdekében. 

Célok 

A vállalat hosszú távú célkitűzései a következők: 
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1. energiahordozók beszerzése a leggazdaságosabb költségen, 

2. azok felhasználása a leghatékonyabb módon, 

3. az energiafogyasztás által okozott szennyezés, elsősorban a C O2-emisszió mennyiségének csökkentése, 

valamint 

4. a környezeti és megújuló energiaforrások felhasználásával a fosszilis energiahordozóktól való függőség 

csökkentése, ahol csak lehetséges. 

Azonnali célok 

A vállalat rövid távon az alábbi célokat tűzi ki maga elé: 

1. energiafogyasztása fölötti ellenőrzés megszerzése beszerzési, üzemeltetési, ösztönzési, valamint képzési 

módszereinek felülvizsgálata és javítása útján, 

2. beruházás energiamegtakarítást célzó, folyamatos intézkedési programokba, amelyek a legjobb megtérülést 

hozzák olyan pénzalapok előteremtése érdekében, amelyek legalább részben további energiagazdálkodási 

tevékenységekbe ruházhatók be, és/vagy 

3. a fenti eredmények védelme olyan vezetői információs rendszer létrehozásával és fenntartásával, ami 

biztosítja, hogy azokhoz jusson el az információ, akiknek szükségük van rá, időben és a megfelelő formában 

kapják meg azt, hogy segítse a vezetői döntések meghozatalát. 

(A nem kívánt pontok törlendők az energiagazdálkodás már elért fázisának megfelelően). 

Felelősségek 

Az energiafogyasztás ellenőrzésének felelőssége arra az igénybevételi ponthoz legközelebb lévő, releváns 

végfelhasználóra hárul, aki elszámolással tartozik a költségvetés kezelőjének az adott fogyasztásért. 

Az energiaköltségért a felhasználási ponthoz legközelebb tevékenykedő költségvetést kezelő személy felelős, 

aki közvetlenül számol el a pénzügyi vezetőnek ezzel a költséggel. 

Az energiagazdálkodási tevékenységek koordinálásáért a főenergetikus felel, aki az energiagazdálkodási 

bizottságnak tartozik elszámolással ama részleg vezetőjén keresztül, ahol dolgozik. 

Az energiapolitika kidolgozása és megvalósítása az energiagazdálkodási bizottság felelőssége, ez az 

igazgatóságnak tartozik elszámolással. 

A főenergetikus és munkatársai abban a részlegben nyernek elhelyezést, amely leginkább támogatja az 

energiagazdálkodási tevékenység jelenlegi fázisát. Ez a részleg: ... (Írjuk be a megfelelőt!) 

Az energiagazdálkodási bizottság a vállalat minden energiafogyasztó részlege által delegált képviselőkből áll. 

Ezek a képviselők: ... (Írjuk be a személyek nevét és beosztását!) 

Negyedévenként ül össze és elnöke .... (írjuk be a nevet és a beosztást!), az igazgatóság tagja. 

A bizottság a környezetgazdasági bizottság albizottságaként működik, és annak tartozik jelentési 

kötelezettséggel. (Ha nem így van, törlendő). 

Szerkezet 

A főenergetikus havonta jelentést készít közvetlen főnökének az energiagazdálkodási tevékenységről, külön 

számlákkal igazolva 

• az energiafelhasználás, valamint 

• az energiagazdálkodási tevékenység költségeit. 

Közvetlen főnökén keresztül negyedévenként jelentést tesz az energiagazdálkodási bizottságnak, amely 

rendszeresen küld jelentést, illetve egyszer egy évben előadást tart az igazgatóságnak: 
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• az épületek, üzemek, berendezések energiafogyasztásáról, 

• a fogyasztás csökkentése érdekében kifejtett energiagazdálkodási tevékenységekről. 

Kommunikációs csatornák 

A végfelhasználók vagy költségvetés-kezelők által ellenőrzött energiafogyasztással kapcsolatos ügyekről szóló 

formális kommunikációt a főenergetikus fogja össze, aki, amennyiben szükséges, a közvetlen főnöke, az egyéb 

felső vezető vagy az energiagazdálkodási bizottság tudomására hozza azt. 

Az energiagazdálkodási tevékenységekkel kapcsolatos formális kommunikáció ugyancsak a főenergetikus útján 

történik, aki, ha fontosnak tartja, az összes releváns végfelhasználó, a költségvetés kezelői, közvetlen főnöke, 

egyéb felső vezetők, illetve az energiagazdálkodási bizottság figyelmébe ajánlja azt. 

Akcióterv 

Az elkövetkező évben az alábbi energiagazdálkodási tevékenységeket fogjuk elvégezni: 

• költségvonzattal ellátott munkaprogram kidolgozása, 

• a meghatározott állomások részletes időzítésének elkészítése, 

• a nevesített személyek által foganatosítandó eljárások azonosítása. 

Források 

Az energiagazdálkodásban résztvevő személyek száma, szaktudásuk összessége, valamint a beruházás nagysága 

megfelelnek a fenti tevékenységek követelményeinek. 

Az elkövetkező évben a dolgozók száma ..... lesz. (Írjuk be a megfelelő számot!) 

A jövő év energiagazdálkodási költségvetése a vállalat éves energiaköltségének 10 százaléka lesz, azaz .... (Írjuk 

be a megfelelő számot!) 

Felülvizsgálat 

Az összes energiagazdálkodási tevékenység időszakonként felülvizsgálatra kerül. Afőenergetikus állapítja meg a 

haladást a kitűzött célokkal való összehasonlításban, valamint a különböző tevékenységek pénzben kifejezhető 

értékét is azonosítja, amennyiben lehetséges. 

Az Energiagazdálkodási Bizottság készíti el a tevékenységek éves auditálását, majd beterjeszti az 

igazgatóságnak. Ezt követően a fontos részleteket a megfelelő felső vezetők, a költségvetés kezelői, illetve a 

végfelhasználók tudomására hozzák. 

A jelen energiapolitikai dokumentum évenkénti felülvizsgálatra és elfogadásra kerül. 
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C. függelék - Fogalomtár 

A modulban előforduló fontosabb fogalmak magyarázata 

energiagazdálkodás 

az energia hatékony felhasználásának műszaki, gazdasági és szervezési feladataival foglalkozó szakterület 

energiapolitika 

az energiagazdálkodás írásba foglalt intézkedési eszköztára és céljainak felsorolása 

főenergetikus 

az energiagazdálkodással foglalkozó szervezet vezetője 

intézményi kultúra 

az intézmény szervezeti és működési formája 

kulcsszemély 

közvetlenül ellenőrzi az épületek vagy üzemek működését 

motiváció 

mindaz, ami arra ösztönzi az embereket, hogy önkéntesen cselekedjenek bizonyos módon és tartsanak ki 

mellette a nehézségek árán is 

vezetés 

olyan végrehajtási folyamat, amelynek segítségével céljainkat más emberekkel kialakított kapcsolatok útján 

érjük el 
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