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I. rész - Energetikai alapismeretek az 
energiaellátásban 

Bevezetés 

Az emberi lét energiafelhasználáson alapszik. Létünk fenntartása is energiát igényel, amelyet a táplálkozás során 

veszünk magunkhoz. De az élet minden területén energiát használunk fel, energia nélkül nincs emberi élet. 
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1. fejezet - Szemelvények a 
nemzetközi és a hazai energetikából 

Földünkön az energiaforrások és szükségletek területi eloszlása rendkívül egyenlőtlen. 

A XX. század közepe táján szinte ugrásszerűen megnőtt a szénhidrogén (nyersolaj és földgáz) jelentősége. Az 

olaj- és földgáz-kitermelés rohamos növekedése mellett a széntermelés mérsékeltebben emelkedett, a kitermelés 

egyre fokozódó műszaki és gazdasági nehézségei miatt. A földgázfelhasználás növekedése ma az 

olajfelhasználásén is túltesz. Az energiafelhasználás szerkezete jelentős mértékben átalakult, miközben az 

energiafelhasználás rohamos növekedése tapasztalható. 

A Föld népessége meghaladta a 6 milliárdot. A prognózisok szerint további növekedés várható. A fejlett 

országokban él a népesség mintegy 20%-a, amely a Föld összes energiafelhasználásából közel 80%-ban 

részesedik. Elképzelhetetlen, hogy az egy főre jutó energiafelhasználását a föld teljes népessége a jelenlegi 

fejlett országok energiafelhasználási szintjére fokozza. (A Föld népességét az évszázad végére 9 milliárdra 

becsülik.) 

A tudomány és a technika jelenlegi fejlettségi szintjén az igény tartósan nem lesz kielégíthető. 

Két lehetőség kínálkozik: 

• az energiafelhasználás hatékonyságának növelése, vagyis a termelés fajlagos felhasználásának csökkentése, 

• új, eddig ismeretlen, vagy ipari méretekben még nem alkalmazott energiaforrások felkutatása és alkalmazásba 

vétele. 

A jövő energiafelhasználásával szemben támasztott legfontosabb követelmény, hogy a transzformációk a lehető 

legkisebb mértékben károsítsák a környezetet. 

Az energiagazdálkodás hatékonyságának növelése is ezért, egyrészt környezetvédelmi feladat, másrészt 

gazdasági érdek. 

A társadalom minden csoportjának érdeke az energia-megtakarítás és a környezet védelme. A tudatformálás 

mellett a motiváció és az érdekeltség megteremtése a gazdaságpolitika alakítóinak és a törvényalkotóknak a 

feladata, a megfelelő gazdasági és jogi környezet kialakításával. 

A magyar gazdasági fajlagos energia felhasználásának mérséklése a versenyképességünkben meghatározó, 

miközben a környezetterhelést is csökkenteni kell. Alapvető követelmény, hogy a meglévő nemzetközi és hazai 

feltételek mellett a lehető legkisebb ráfordítással lehessen biztosítani a gazdaság működéséhez és a fenntartható 

fejlődéshez szükséges energiát. 

1. A megújuló energiaforrások 

Megújuló energiaforrás: Olyan energiahordozók, melyek felhasználásuk során nem fogynak el. 

Alkalmazásukkal a környezet nem szennyeződik, és a Föld energiakészlete nem csökken. Napjainkban a 

legszélesebb körben felhasznált megújuló energiaforrás a vízenergia. A többi megújuló energiaforrást (szél, 

napsugárzás, árapály, földhő, biomassza) alternatívnak is nevezik, jelezve, hogy perspektivikusan a 

hagyományos energiatermelést kiváltó erőforrásokká válhatnak. Az ilyen energiaforrásokkal működő 

erőműveket nevezzük alternatív erőműveknek. 

A megújuló energiaforrások kihasználása az energiaellátás hosszabb távú racionalizálásában és a 

környezetkárosítás csökkentésében egyaránt fontos szerepet játszik. Ma már egyre több ország él azzal a 

lehetőséggel, hogy a rendelkezésére álló megújuló energiaforrásokat hasznosítsa. Az illető ország adottságaitól 

függően elsősorban az alábbi megújuló energiaforrások hasznosításáról beszélhetünk: 

• napenergia, 

• szélenergia, 
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• biomassza, 

• földhő, 

• vízenergia, 

• hullámenergia stb. 

A megújuló energiák hasznosítása terén problémát jelent, hogy a legjelentősebbek időben változó mértékben 

állnak rendelkezésre, eltérnek a felhasználás igényeitől. Ezért is a megújuló energiaforrások hasznosításában a 

kutatások és a fejlesztések sarkalatos kérdése az energiatárolás nagy volumenekben történő megvalósítása, a 

villamos iparban a kiegyenlítő rendszerek kialakítása. 

Az EU az összes tagország átlagára vonatkozóan szigorú határértékek kitűzése mellett döntött: 

• 2020-ra a teljes primerenergia használatának 20%-kal való csökkentése, 

• 2020-ig 20 %-kal csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátást az EU-n belül, 

• 2020-ig a teljes energiamixének 20 %-át fedezze, a megújuló energiaforrásokból, 

• 2020-ra a bioüzemanyagoknak legalább 10 %-os arányt kell elérniük. 

Az Európai Unió a 2008. január 30-án közzétett „Javaslat - Az Európai Parlament és Tanács irányelve a 

megújuló forrásokból előállított energia támogatásáról dokumentumban Magyarország felé 2020-ra 14,6%-os 

megújuló energiahordozó részarány elvárást határozott meg. 

Az Európai Unió felismerte, hogy az energetikával kapcsolatos kihívásokra nincs egyedüli megoldás, ezért az 

Unió számos különböző technológiát nevez meg egyidejűleg a jövőbeli fejlesztések fő irányaként: 

• megújuló energiák technológiái és hasznosításuk, 

• energiahatékonyságot és környezetbarát energiafelhasználást elősegítő fejlesztések (pl. üzemanyagcellák), 

• tiszta szén technológiák, 

• szén-dioxid megkötés ipari megvalósítása, 

• gazdaságilag kifizetődő, második generációs bioüzemanyagok kifejlesztése a közlekedés számára, 

• új energiahordozók elterjesztése, mint pl. a hidrogén, vagy a biogáz üzemanyag célú felhasználása, 

• intelligens energia rendszerek, 

• továbbfejlesztett maghasadás és fúzió kifejlesztése az ITER megállapodás végrehajtásával. 

Alapvető fontosságúak az energia tárolás terén várható technológiai fejlesztések, amelyek révén megoldhatók 

lesz az időjárásfüggő megújuló energiatermelés rendszerszabályozással kapcsolatos nehézségei. Az 

energiatárolásnak jelenleg több országban is alkalmazott eszköze a szivattyús energiatározó (SZE). Ezt a 

kedvező domborzati viszonyokkal rendelkező országokban elsősorban a változékony szélenergia termelés 

kiegyenlítésére alkalmazzák. Magyarország természeti viszonyai miatt sokan ellenzik a szivattyús-tározós 

erőmű alkalmazását, de megítélésünk szerint elkerülhetetlen lesz legalább egy 300-400 MW teljesítményű 

tározó megépítése. 

2. A hazai energiahelyzet 

A hazai energiahelyzetet vizsgálva megállapítható, hogy az elmúlt 18-20 évben a hazai energiahelyzet jelentős 

mértékben nem változott. Általában az össze bruttó energiafelhasználás 1100-1150 PJ. A meglévő erőműveink 

hatékonysága (ami ma sen nevezhető kedvezőnek) az elmúlt 50 évben jelentős mértékben változott. A 

hatásfokuk 22-24%-ról 35 %-ra növekedett. Nyilvánvalóan ez igen jelentős mértékben primer energia 

csökkenéssel járt. Ezt mutatja az a kifejezés, hogy az 1 kWh villamos energia előállítással hány MJ-nyi primer 

energiát használtunk fel. (1.1. ábra). 
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1.1. ábra. Hatásfok változás és a termelt villamos energiára vonatkoztatott fajlagos tüzelőanyag felhasználás. 

(Forrás: MVM éves tájékoztató) 

Primer energia: az elsődleges energiahordozók energiatartama. 

Primer energiaátalakítás lényege: adott energiahordozó más energiafajtává történő hatékony átalakítása. Pl. a 

villamos energia a természetben közvetlenül felhasználható formában nem áll rendelkezésre, más 

energiafajtákból kell átalakítanunk. Az átalakítás legfőbb jellemzője a hatásfok, amely a folyamatba bevitt és 

onnan kinyert energia arányát jellemzi. A hatásfok annál magasabb, minél alacsonyabb a folyamat során a 

veszteség. 

A primer energiaforrásaink kb 63 %-át importáljuk. A hazai termelés csupán 37-38 %-os. Ez igen jelentős 

kiszolgáltatottságot jelent az energiaiparunk vonatkozásában. A behozatalnak a megosztása is igen kedvezőtlen. 

 

1.2. ábra. Primerenergia-források 2008 (Magyarország) 

A megújuló energia hordozókból a villanyt kifejezetten a fa bázisán állítunk elő, amelyet erőműveinkben 

tüzelünk el, s e helyzet gazdaságosan nem tartható fenn. 
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1.3. ábra. A hazai primerenergia-felhasználás strukutúrájának alakulása (2008) Forrás: Energia Központ Kht. 

A teljes hazai energiamérleg az 1.4. ábrán látható. 

 

1.4. ábra. Teljes energiamérleg 2008-ban (az adatok PJ-ban). (Forrás: Stróbl A. Energiamérlegekről (előadás) 

Budapest, 2010. május 15.) 

A végső felhasználásban ahőenergia felhasználás csökken, a villamos energia részaránya jobban nő – részben a 

hő-piacon, részben a közlekedésben való nagyobb szerepvállalása miatt. 

A villamos erőművek üzemeltetésének módja szerint megkülönböztetünk alaperőműveket, menetrendtartó 

erőműveket és csúcserőműveket. Az alaperőművek folyamatosan, nagy kihasználással üzemelnek, a 

villamosenergia-rendszer terhelésének állandó részét fedezik. Jellegzetes példája az alacsony üzemeltetési 

költségű atomerőmű. A menetrendtartó erőművek teljesítményük változtatásával követik a fogyasztói igények 

változását Ezt a feladatot a magyar energiarendszerben hagyományos hőerőművek látják el. A csúcserőművek 

szolgálnak a legmagasabb terhelésű időszakokban a csúcsterhelések fedezésére, rendszerint csak rövid 

időszakokra lépnek üzembe. Erre a célra alkalmasak például a gyorsan indítható gázturbinák és tározós 

vízerőművek. 
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1.5. ábra. Villamos erőműveink beépített teljesítőképesssége, a maximális és a minimális erőmű terhelés 

változása. (Forrás: MAVIR, 2011) 

Mind a minimális-, mind a maximális terhelésben növekedés tapasztalható, miközben a rendelkezésre álló 

kapacitás is növekedett. új jrlenség a nyári villamosenergia felhasználás változása, amelyben a felállítható 

trendek az időszakok fogyasztásának közeledését, sőt a várhatóan a tél-nyár arányának megváltozását mutatják. 

 

1.6. ábra. Téli és nyári villamos energia fogyasztás trendjének alakulása. (Stróbl feldolgozás, 2011) 

Jelentős probléma az energia iparunk előtt, hogy a meglévő erőműveink jelentős részét „le kell cserélni‖. A 

villamos energia iparban az erőműveket pótolni kell. Az új erőművek építése a csúcstermelés felett kis 

mértékben elodázható (az ellátásbiztonság kockáztatásáig), de 2017 táján a csúcsterhelést is érinti, addigra tehát 

feltétlen új erőműveket kell üzembe állítani. 2020-ig új atomerőmű megépítésével nem számolhatunk, tehát az 

igényt a megújuló energiából és a kapcsolt (CHP) gázerőművekkel lehet pótolni. 
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1.7. ábra. A globális lehetőségek és az várható (megoldandó) igény. Forrás: Stróbl A. Energiamérlegekről 

(előadás) Budapest, 2010. május 15. 

A villamosenergia termelésünk napi lefolyását szemlélteti az 1.5. ábra. Jól látható, hogy az atomerőmű 

működése folyamatos. A kiserőművek is a nap nagy részében hasonló kapacitással dolgoznak. Jelentős változást 

a völgyidőszakok idején a szabályozott erőműveknél következik be. Ennek jelentősége még inkább növekedni 

fog, ha a megújuló energiák volumene növekszik, hiszen a megújuló energiák rendszerszerű felhasználása 

szabályozó erőművek nélkül nem valósítható meg. 

CCP = kombinált ciklusú erőmű. A kombinált ciklusú erőműben pl. a hőerőgépből kiáramló forró füstgázt 

hőhasznosítóba vezetik, és hőenergiáját felhasználva gőzt termelnek. Az így kapott gőz turbinát hajt meg 

vagy/és hőszolgáltatásra is hasznosítható. A ilyen erőművek erőművek hatásfoka kedvezőbb, mint a 

hagyományos hőerőműveké 

Ha a megújulókból el akarjuk érni 2020-ra a 14,6 %-ot az összes energiafelhasználás vonatkozásában, akkor a 

megújuló energiaforrásoknál a biomassza hőenergia célú felhasználása mellett a legnagyobb mértékben a 

villamos energia termelést kell favorizálni. Ezzel a napenergia, a szélenergia és a különféle kombinált 

biomasszás erőművek jelentősége növekszik meg (1.8. ábra). 

 

1.8. ábra. A megújulók várható megoszlása. Forrás: Stróbl A. Energiamérlegekről (előadás) Budapest, 2010. 

május 15. 
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1.1. táblázat. A végső villamosenergia-fogyasztásból a megújulók 

 

Látható, hogy elsősorban a primer megújuló forrásokból származó villamos energia növekedhet meg jelentősen 

(elsősorban a szélerőművek és a naperőművek terjedésével). Erőteljes növekedés várható a geotermikus 

forrásaink villamosenergia-ipari hasznosításánál. Bizonytalanabbul ítélhető meg a biotermikus erőművek 

fejlődése. A biogáz, a kommunális hulladékértékesítés és a mezőgazdasági maradványok termikus felhasználása 

nagyobb növekedés jelenthet, mint a dendromassza (fa) hazai energetikai értékesítése. 

Az előzőkben megkíséreltük az energiahelyzetünkben várható trendek bemutatását. 

Könyvünkben az energiagazdálkodásból inkább csak a településeket érintő, azokat a helyileg is befolyásolható 

leglényegesebb témaköreivel foglalkozunkt - egyeseket elméleti, másokat gyakorlati szempontokból is - 

tárgyaljuk. A feladatok megoldásához elengedhetetlenek az energetikai alapismeretek , ezért bemutatjuk 

általában az energiatermelést, az energiaátalakítást, a települések energia ellátásában fontos 

energiagazdálkodást, energia-megtakarítás lehetőségeit és az energiatárolás főbb kérdéseit. 

Kiemelten foglalkozunk azokkal a hő- és villamos energiát előállító berendezésekkel, a amelyek a helyi 

megújuló energiaforrásokra alapulhatnak. Ezért is részletesebben foglalkoztunk a decentralizált megújulókra 

alapuló hő- és villamos energiatermeléssel, amelyeknek a településeken belül az alapbázisa akár a legnagyobb 

hőfelhasználó. pl. a fürdőüzem is lehet. 

Nem feledkezünk meg arról, hogy az energiahordozók feltárása és átalakítása a természettel szoros kapcsolatban 

van, ezért a környezetre gyakorolt hatása nem vitatható. Települési szinten a mai energiapolitika szerves részévé 

kell tenni az egészséges és tiszta környezet követelményének érvényesítését, vagyis a környezetnek prioritása 

kell, hogy legyen. 

Könyvünket, a mérnöki tanulmányokat folytató a települések energetikai rendszereit tervező és üzemeltető 

szakirányokban tanulmányokat folytató egyetemi hallgatóknak, az energiagazdálkodással, a vidék és 

településfejlesztéssel, a megújuló energiaforrásokkal, a környezetgazdálkodással foglalkozó, műszaki 

szakembereknek, és beruházóknak ajánljuk. 

Az alapvető műszaki-, természet-, környezet- és közgazdaságtudományi ismeretek elsajátítása mindenki 

számára fontos, de az energiagazdálkodással foglalkozó szakemberek számára nélkülözhetetlen. 

3. Kérdések 

1. Melyek a környezetterhelés csökkentésére és az energiahatékonyság növelésére irányuló törekvések 

2. EU az összes tagország átlagára vonatkozóan szigorú határértékek? 

3. Fejlesztési igények az energo-technológiák, az energiahatékonyság és a környezetvédelem területén 

4. A hazai energia helyzet, a felhasználás várható trendje 

5. Teljes energiamérleg alakulása 
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2. fejezet - Hőenergetika 

A hőenergetika témaköréből - terjedelmi lehetőségeink miatt - csupán az alapvető összefüggések és a 

legjellemzőbb műszaki megoldások közül emeltünk ki néhányat, remélve, hogy azok az újabb technikák 

megismerését segítik. 

1. A hőfejlesztés anyagai és elemei 

A természetben előforduló tüzelőanyagok legfontosabb éghető alkotórészei a szén (C), a hidrogén (H2) és a kén 

(S). Az éghető alkotók oxigénnel (O2) való hőfejlődés melletti teljes vagy részleges oxidációját nevezzük 

égésnek. A szilárd carbon (C) oxidálódás közvetlen magas hőmérsékleten izzik, a gázok és gőzök lánggal 

égnek. A szilárd és cseppfolyós tüzelőanyagok égésénél a lángképződés onnan ered, hogy azokból a 

gyulladáspontra való felhevülés folyamán éghető gázok és gőzök távoznak. Az oxidáció sebességét a 

hőmérséklet, a koncentráció és katalitikus hatás is befolyásolja. A tüzelőanyagok eltérő mennyiségben meddő 

(innert) anyagokat is tartalmaznak. Közülük a legfontosabb a víz (H2O), a nitrogén (N2), a szén-dioxid (CO2) és a 

hamu (karbonátok, foszfátok, oxidok, szulfátok). 

2. Tüzelőanyagok 

A tüzelőanyagok csoportosításának számtalan formája lehetséges. Célszerű azonban eredetük, ill. 

halmazállapotuk szerint csoportosítani. Ezek szerint megkülönböztetünk fosszilis (természetes) eredetű és a 

megújuló energiahordozók kategóriájába sorolható tüzelőanyagokat. Ezen belül is beszélhetünk természetes és 

mesterséges tüzelőanyagokról. A másik csoportosítási mód a halmazállapot szerinti besorolás, amely szerint a 

tüzelőanyag lehet szilárd, cseppfolyós vagy gáz- halmazállapotú. 

Természetes 

• szilárd energiaforrás a fa, tőzeg, barnaszén, kőszén 

• folyékony energiaforrás az ásványolaj (kőolaj) 

• gáznemű energiaforrás a földgáz 

• a nap, a víz és a szél 

Mesterséges energiaforrások: 

• szilárd a faszén (koksz, brikett, stb.) 

• folyékony energiaforrás az ásványolaj lepárlási termékei (benzin, gázolaj, stb.) 

• gáznemű (pl. a szén lepárlási termékei, a bontott gázok kohógáz, generátorgáz, világítógáz, propán, butángáz, 

hidrogén, stb.) 

A tüzelőanyag alkotó elemei: 

• éghetők: a szén (C), a hidrogén (H), a kén (S) 

• éghetetlenek: az oxigén (O), a nitrogén (N) 

• meddő anyagok: a hamu, a salak, az ásványok és a víz 

A tüzelőanyagok használhatóságának főbb jellemzi: 

• a fűtőérték és égéshő, MJ/kg 

• az illórész-tartalom, % 

• a nedvességtartalom, % 
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• a hamutartalom, % 

• a szemcsenagyság, mm 

• a tárolhatóság 

2.1. táblázat. Az energiaforrások csoportosítása. Forrás: Gépész- és Villamosmérnökök Kézikönyve. 3, 1961. 

 

Könyvünkben a megújuló energiaforrásokkal önálló tananyagrészekben foglalkozunk, azaz a természetes 

energiaforrásoknak (a megújuló primer energiahordozók) azon csoportjával, amelyek gazdaságilag értékelhető 

időn belül, természetes úton megújulnak. 

3. A tüzelőanyagok elégetése 

A fosszilis tüzelőanyagok elégetésekor az éghető anyag oxigénnel egyesül és a reakció során hő szabadul fel. Az 

égés folyamatát, mint kémiai átalakulást az ún. sztöchiometrikus egyenletek szemléltetik. Az egyenletek bal 

oldalán a kezdeti állapotok, a jobb oldalán a végtermékek találhatók. A reakciókat általában ebben az irányban 

lefolyónak tekintjük, de a valóságban a folyamat egyensúlyi állapotától függően mindkét irányban végbemehet. 

Mintaként a tiszta szén (karbónium) égésének folyamatát tekintve megállapítható, hogy tökéletes égés (C + O2 = 

CO2) esetén széndioxid, léghiány esetén (2C + O2 = 2CO) szénmonoxid keletkezik. 

A hidrogén égésekor (H2 + O2 = H2 O) víz(gőz) keletkezik. 

A metán tökéletes égésekor (CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2 O) széndioxid és víz(gőz) keletkezik. 
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A víz keletkezéséhez kapcsolódóan értelmezzük a tüzelőanyagok legjelentősebb értékmérőit: a fűtőértéket és 

égéshőt (a külföldi irodalom e két értékmérőt alsó és felső fűtőértékként különbözteti meg). 

A fűtőérték: a tüzelőanyag 1 kg-jának a tökéletes elégetésekor keletkezik energia-, ill. hőmennyiség, ha az 

anyag hőmérséklete az elégetés előtt és a keletkezett égéstermékek hőmérséklete az elégetés után megegyezik, s 

az anyag nedvességtartalma (az elégetés alkalmával keletkezett víz) elégetés után gőzhalmazállapotban van 

jelen. 

Az égéshő a tüzelőanyag 1 kg-jának a tökéletes elégetésekor keletkező energia-, ill. hőmennyiség, s az anyag 

hőmérséklete az elégetés előtt, valamint a keletkezett égéstermékek hőmérséklete az elégetés után megegyezik, 

az anyag nedvességtartalma (az elégetés alkalmával keletkezett víz) elégetés után cseppfolyós állapotban van 

jelen. 

A kéntartalmú tüzelőanyagokban a kén égése (S + O2 = S2O) is szerepet játszik a hőtermelésben, de 

(szennyezőanyagként) hatása környezetvédelmi szempontból jelentősebb. 

A levegőt alkotó gázok (oxigén kivételével) hatása sem elhanyagolható, hiszen az égés során nagy 

mennyiségben jelenlévő nitrogén (a tüzelőanyag is tartalmazza) a környezetet szennyező nitrogénoxidok (NOx) 

keletkezésének okozója. 

Szilárd tüzelőanyagok 

A fa növényi szövet cellulózból, lignitből és egyéb ásványi anyagokból áll. A tűzifa kis hamutartalmú és nagy 

illótartalmú tüzelőanyag. 

 

2.2. táblázat. Néhány szilárd tüzelőanyag jellemző adatai. Forrás: Ražnjević.: 1964. 

 

Folyékony tüzelőanyagok 
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A folyékony tüzelőanyagok a nyersolaj (kőolaj), barna- vagy feketeszénkátrány lepárlásával és cukortartalmú 

folyadékok erjesztésével előállított éghető termékek. 

A folyékony tüzelőanyagok legnagyobbrészt nyersolajból származnak. 

Fűtőolajok nagy viszkozitású, magas a dermedéspontú folyékony tüzelőanyagok. 

Környezetvédelmi okok miatt a fűtőolaj tüzelése egyre inkább háttérbe szorul. 

Tüzelőolajok dermedéspontja és viszkozitása alacsony, ill. kicsi, környezeti hőmérsékleten folyékonyak és 

porlaszthatók. 

Az alkoholok (pl. Etilén) tüzelőanyagként történő felhasználása a megújuló energiaforrások alkalmazásának 

terjedésével egyre jelentősebb. 

Motorhajtóanyagok 

Üzemanyagoknak nevezzük a belsőégésű motorok működéséhez szükséges hajtó-, kenő-, és hűtőanyagokat. 

A benzin az Otto-motorok hajtóanyaga, tulajdonsága a motor által támasztott követelményekhez kell, hogy 

igazodjon. 

A motorbenzin alapanyagai a kőolaj lepárlásából nyert alapbenzinen kívül, abból különböző nyert termékek 

kerülnek ki. A motorbenzin fűtőértéke a kémiai összetételétől függően változó, 42-44 MJ/kg érték közötti. 

Az egyik legjelentősebb követelmény, hogy a motorbenzin megfelelő kompressziótűréssel rendelkezzen, mert 

ellenkező esetben az ún. kopogás jelensége lép fel a motorban. 

A kerozin, vagy más néven petróleum, a speciális követelményekre felkészítve a gázturbinák és a 

sugárhajtóművek, a gázolaj a dízelmotorok hajtóanyaga. 

A dízelmotorok jellemző hajtóanyaga a gázolaj. A gázolaj fűtőértéke összetételétől függ: 41,7-43,0 MJ/kg 

közötti. 

A gázolajok gyulladási tulajdonságainak értékelésére és ellenőrzésére az ún. cetánszám-skála szolgál. 

Alternatív hajtóanyagoknak nevezzük a belső égésű motorok üzemeltetésére szolgáló mindazon 

hajtóanyagokat, amelyek a benzin, ill. a gázolaj helyettesítésére alkalmasak. 

Gáznemű tüzelőanyagok 

Az éghető gázok: 

• keletkezésük szerint - természetes, mesterséges és keverék gázok 

• fűtőértékük szerint - kis, közepes és nagy fűtőértékű gázok 

• fizikai állapotuk szerint - csaknem atmoszferikus, sűrített és cseppfolyós gázok 

A mesterséges gázokon belül a lepárlási és a kigázosítási gázok szilárd tüzelőanyagok desztillációjának 

termékei. Ilyenek a kőszéngáz, barnaszéngáz, kokszológáz. 

A szilárd tüzelőanyagok átalakításának másik módja az elgázosítás. Ilyenkor keletkezik a generátorgáz, vízgáz 

és oxigáz, de ide sorolható a nagyolvasztókban keletkező torokgáz is. 

Az egyéb mesterséges gázok közül jelentős biológiai úton nysrhető biogáz. 

A természetes gázok jellemzője, hogy lelőhelyükön a föld belsejéből nyersolajjal, vagy vízzel együtt, esetleg 

azoktól függetlenül termelhetők ki. Ilyenek a földgáz, a propán-butángáz és a bányametán. 

2.3. táblázat. A éghető gázok és gáznemű tüzelőanyagok jellemző adatai. Forrás: Ražnjević.: 1964. 
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4. Hőközlés 

A passzív hőközlés 

Hőenergia – a test molekuláinak rendezetlen termikus mikromozgásának, valamint az egymás erőterében 

elfoglalt (folyton változó) helyzetükből adódó mikropotenciális energiája. Hőenergiát minden test (anyag) 

tartalmaz. A testben hőenergia felhalmozódásának fokát a hőmérséklete mutatja. A testnek ez, az anyaghoz 

kötött energiája a belső energia (jele: U, mértékegysége: J). A belső energia kizárólag a test pillanatnyi 

állapotától függ, függetlenül attól, hogy milyen úton jutott ebbe az állapotba, az állapotjelzők (hőmérséklet - t; 

nyomás - p; fajtérfogat - v) egyértelműen meghatározzák. Ha a test mechanikai és hőegyensúlyi állapotban 

van, vagyis minden része nyugalomban van, vagy ugyanolyan nagyságú és irányú sebességgel rendelkezik, 

továbbá ugyanaz a nyomása és hőmérséklete minden részének, akkor a belső energia arányos a test tömegével. 

Az arányosságot a fajlagos belső energia, „u‖ fejezi ki (mértékegysége: J/kg). 

A folyamatok elemzése során fontos szerepet kap a közeg munkaképessége, mert a belső energia és a mozgási 

energia a közeghez vannak kötve. A közeghez kötött munkaképességet, - mint a belső energia (u) és az 

úgynevezett átvitt munka (p·v) összegét – entalpiának nevezik. Jele „h‖, mértékegysége: J/kg. 

A hővezetésnél a hő részecskéről részecskére terjed az egymással szomszédos molekulák során, mint rugalmas 

golyósoron át, ütközések következtében. Az anyag molekulái nem keverednek össze. Tisztán vezetés útján való 

hőátadás van pl. egy kazán fémfalán át, általában szilárd testekben, de nagy szerepet játszik a hővezetés 

folyadékok és gázok szilárd falakkal érintkező határrétegeiben is. A molekulák mozgásának átlagos sebessége, 

annál magasabb az anyag hőmérséklete. 

A konvekciós hőterjedésnél maguk az anyagi részecskék is mozognak, keverednek, örvénylenek, mozgásuk 

közben magukkal szállítva hőfokuknak megfelelő energiájukat. Konvekció csak folyadékokban és gázokban 

lehetséges, amelyek molekulái egymáshoz képest könnyen elmozdulhatnak. 

A hősugárzás lényegében az energiának elektromágneses hullám alakjában a fény terjedésének sebességével 

való terjedése. Hősugárzással történő hőátvitel mindig létrejön két test között, ha köztük a hősugarakra nézve 

átlátszó közeg van és a két test hőmérséklete különböző. 

A hőterjedés jellemzői a hővezetési, hőátadási, hősugárzási és hőátbocsátási tényező. 

A hővezetési tényező (λ) megadja azt a hőmennyiséget, amely a hőáramlás irányára merőleges 1 m2 felületen 

egy időegység alatt átáramlik, ha a hőmérsékletesés méterenként 1 fok. Mértékegysége: W/m·K. 

A hőátadási tényező (α) a hőnek szilárd anyagokból gázokba, vagy folyadékokba és fordítva, gázokból vagy 

folyadékokból szilárd anyagokba való átlépésnél szerepel. Mértékegysége: W/m2·K. 

Ha a hőterjedés folyamatát nem akarjuk széttagolni, akkor a hőátbocsátási tényezővel számolunk. 

A hőátbocsátási tényező (k) a fallal határos közegek egy fok hőmérsékletkülönbsége mellett 

négyzetméterenként az időegység alatt áthaladó hőmennyiség egyenletes hőáramlás esetén. Mértékegysége: 

W/m2·K. 
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2.1. ábra. A hőközlés alapformái 

Tüzelőberendezések szilárd tüzelőanyagokhoz 

A szilárdtüzelésű berendezések alkalmazási cél szerinti csoportjai: 

• több helyiség, egy vagy több lakás központi fűtését, esetleg használati melegvíz szolgáltatását is ellátó 

kazánok, 

• egy-egy helyiség fűtését ellátó kályhák (vaskályha, hordozható és beépített cserépkályha), 

• főző-sütő tűzhelyek, 

• gőzkazánok. 

A szilárd tüzelőanyagokat általában rostélyokon tüzelik, kivéve az ún. szénpor tüzelést. A rostélyok kialakítása 

igen sokféle lehet. Fontosabb kialakításuk a következő: 

• egyenes (vízszintes) vagy ferde rostély, egyenes (álló vagy mozgatható) rostélypálcákkal (2.2..a ábra), 

hullámos rostélypálcákkal, fúvókás vagy félfluid rostély (2.2.c ábra), 

• forgó rostély, 

• lépcsős rostély (2.2. d ábra), 

• alátoló rostély, 

• vándorrostély (2.2.e ábra). 

A rostélyokat felépítésük és beépítésük alapján méretükkel, a szén, esetleg a viszszamaradó salak tömege 

alapján tömeg szerinti tüzeléssel és a hőterheléssel szokás jellemezni. 

A rostély tömeg szerinti terhelése a rostély egy óra alatt elhelyezett tüzelőanyag-tömeg (B) és a rostély teljes 

(összes) felületének (A) hányadosa. A rostélyokról megkülönböztetünk összes felületet (A) és eleven felületet 

(Ae). Az eleven felület a rostélypálcák közötti rés, ahol a levegőáram létre tud jönni. 

A rostély tömeg szerinti terhelése: 
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2.2. ábra. Rostélyformák. a) egyenes rostély; b) hullámos rostély; c) fúvókás rostély; d) lépcsős rostély; e) 

vándorrostély; 1) széntároló, 2) salaktörő, 3) vízcsövek, 4) rostélylánc 

A rostély hőterhelése a rostély 1 óra alatt elégetett tüzelőanyag mennyiségéből (B), a fűtőértékkel (HI) és az 

égési hatásfokkal lehet kiszámítani. 

 

Fluid-ágyas kazánok 

A szénpor-tüzelésű speciális kazánok helyett egyre gyakrabban alkalmazzák az ún. fluid-ágyas kazánokat. 

A függőleges elrendezésű kazán tűzterének alján lévő fluid-ágyon átáramló levegő lebegtetésben tartja az ágy 

anyagot, a lebegtetés következtében a teljes felületén ég a tüzelőanyag, ami kedvező kiégést eredményez. A 

tüzelőanyag szemcsék egy részét a füstgáz magával ragadja, és ezek kijutnak az égőtérből a füstgázzal. A 

szétválasztás ciklonokban történik, amelyből visszajut a szilárd anyag az ágyba, s a füstgáz a kazán második 

huzamába távozik. Szemcsés, aprított (pl. faapríték) anyagok jó hatásfokú elégetését biztosítja. 
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2.3. ábra. Fluid ágyas kazán fúvóka egységei. (Vértesi erőmű, Juhász 2008) 

Gáztüzelő berendezések 

Előnye az olajtüzeléssel szemben, hogy a tárolásra nincs szükség, az égéstermékek tisztábbak, illetve kevesebb 

bennük a káros szennyeződés. 

Az energiaellátásban egyre növekvő mértékben kell számításba venni a gázüzemű tüzelőanyagok felhasználását. 

A legáltalánosabban használt tüzelőanyag az országos hálózatra vagy a helyi lelőhelyekre alapozott földgáz. 

Fűtőértéke elsősorban attól függ, hogy milyen arányban tartalmazza a nem éghető gázokat (inert tartalom). A 

tüzeléstechnikai jellemzők meghatározásához, az égő teljesítményének kiválasztásához, valamint a 

tüzelőberendezés konstrukciós és üzemeltetési feltételeinek megteremtéséhez ismerni kell a felhasznált gáz 

összetételét. A másik várhatóan széles körben bevezetett gáz a biogáz. 

2.4. táblázat. Éghető gázok jellemzői 

 

A gázégők feladata a megfelelő tüzelőanyag-levegő keverék előállítása és a láng stabilizációja.. A jó keverési 

feltételek lehetőséget adnak a kis légfelesleg alkalmazására. A szokásos légviszony gázégőknél α=1,05-1,15. 

A gázégők kiválasztásakor a névleges teljesítmény mellett igen fontos feltétel a szabályozási tartomány. Az 

égők helytelen kialakítása, illetve a megfelelő üzemi feltételek hiánya esetén visszagyulladás következhet be. A 

gázégőkkel világító és nem világító ún. kék láng is létrehozható. Amennyiben a levegőt a gázzal az égés előtt 

tökéletesen elegyítik, akkor kis térfogatú és nagy hőmérsékletű nem világító gáz keletkezik. Ha égés közben 
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fokozatosan kerül a levegő adagolásra, akkor a láng térfogata megnő, a lassúbb égés következtében kiváló 

szénrészecskék izzása folytán a láng világítóvá válik, vörösen izzik. 

A gázégők igen sokféle megoldása ismert. Csoportosításuk a következő: 

• Atmoszférikus vagy kisnyomású színgázégők, 

• Injektoros gázégők, 

• Ventillátoros gázégők. 

A színgázégők a gázt a kiömlőnyílásoknál égetik el. Az égéshez szükséges levegőt szekunder úton kapja, 

amelynek mozgását a kéményhuzat vagy a ventilátor biztosítja. 

A lég-keveréses (injektoros) égő az előzőnél kedvezőbb alakú és hőmérsékletű (1400 oC) lángot ad. Az égéshez 

szükséges levegő egy részét (primer levegő) a nagy sebességgel áramló gáz az injektorhatás következtében 

ragadja magával. A primer levegő mennyiségét a gáz sebessége szabályozza. 

Az előző égőtípusok hátrányait a ventillátoros utókeveréses égő részben kiküszöböli. Az égéshez szükséges 

légmennyiséget ventilátor szállítja, ezért a gáznyomástól függetlenül alakíthatók, pontosan beállítható, a tűztér 

nyomásra nem érzékeny, előmelegített levegővel is üzemeltethetők. 

 

2.4. ábra. Utókeveréses gázégő 

5. A hőcserélők és szerkezeti kialakításuk 

A hőcserélők igen sokféle kivitelben készülnek. A hőcserélők kialakítása a szubjektív tényezők mellett 

elsősorban a konstrukciós lehetőségektől, a beépítési követelményektől és a hőhordozók jellemzőitől függ. 

A kettőscsöves hőcserélő tulajdonképpen két koncentrikusan egymásba helyezett cső, ezért cső a csőben 

típusnak is nevezik. Az ilyen hőcserélőkben tiszta egyen, vagy ellenáram valósítható meg. Esetenként a belső 

csövet kiszerelhetővé készítik. Ha egy egyenes szakasszal az elegendő hőátadó felületet nem kapjuk meg, több 

ilyen egységet kapcsolhatunk sorba. 
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2.5. ábra. Álló elrendezésű csőköteges hőcserélő 1) köpenytér; 2) cső; 3) csőkötegfal; 4) kamra 

A csőköteges hőcserélők köpenyterének áramlási keresztmetszete a konstrukciótól függően 1,5-2,5-szerese a 

csőtérnek. A legtöbb esetben a két térbe vezetett közegnek tömegárama is jelentősen eltérő. 

A lemezes hőcserélők hőátadó felületét hullámosított vagy recézett lemezek alkotják, amelyeket keretszerkezet 

fog össze. A lemezek távolsága 2-6 mm. A lemezekkel egymástól elválasztott terekben áramlanak a hőátadó 

közegek, a lemez síkjával párhuzamosan. Minden második térben azonos közeg áramlik. Így minden elválasztó 

fal hőátadó felület. Az azonos közeget tartalmazó falközi kamrákat a 2.6. ábra szerinti elrendezésben köthetjük 

sorba (a, b) és párhuzamosan (c, d). Mindkét esetben megvalósítható az egyenáram (a, c), ill. az ellenáram (b, 

d). A keretbe foglalt téglalap alakú lemezek alul és felül két-két csőre vannak felfűzve és rögzítve. 

 

2.24. ábra. Lemezes hőcserélő. a) és b) soros, c) és d) párhuzamos elrendezésű (forrasztott kivitel-jobbra) 

A hőcserélő készülékekben a meleg és a hideg közegek hőmérséklete pontról pontra változik, ezért a hőcserélő 

teljesítményének számításához egy átlagos hőmérsékletkülönbséggel számolunk: 
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Tiszta ellenáramú hőcserélők esetén a közepes hőmérséklet különbség a logaritmikus középértékkel egyezik 

meg: 

 

a többi hőcserélőnél pedig a közepes hőmérséklet különbséget a Δtln korrekciójával határozzuk meg: 

 

Mivel azonos belépő hőmérséklet különbségek között a tiszta ellenáramú hőcserélőnek a legnagyobb a 

teljesítménye, a korrekciós tényezőre mindig f ≤ 1. 

6. Hűtés 

A gépi hűtés olyan hőenergia-átalakítási folyamat, ahol a hő az alacsonyabb hőfokszintről egy magasabb 

hőfokszintre kerül. Ez egy természetellenes folyamat, tehát a hőátadás hő- vagy munkabefektetés árán 

valósítható meg. A gépi hűtés folyamatot csak a hűtési körfolyamat segítségével lehet megvalósítani. A gépi 

hűtés lehet kompresszoros vagy abszorpciós. A hűtés elmélete kiterjedt irodalommal rendelkezik (pl. BEKE, 

2000), amelyből az alapössefüggések megismerhetők. 

Kompresszoros hűtőberendezésekre 

A kompresszoros hűtőberendezésekre jellemző hűtési körfolyamat a 2,25. ábrán látható. A hűtőberendezés 

teljesítménye az óránként elvont hőmennyiséggel, a hűtőteljesítménnyel jellemezhető. A folyamat fenntartása 

szempontjából meghatározó a kompresszor. A hűtőkompresszor szállítóteljesítményét nem a szállított közeg 

menynyiség, hanem a kompresszor hűtőteljesítménye jellemzi. A kompresszor hűtőteljesítménye (Qok) az a 

hőmennyiség, amely a kompresszor által keringésben tartott hűtőközeg a szabályozószeleptől a szívócsonkig 

óránként felvesz. A kompresszor hűtőteljesítményének egyenlőnek kell lennie a hűtőberendezés bruttó 

hűtőteljesítményével. 

A hőteljesítmény javítására a igen sokféle megoldás született, amelyek az alkalmazott gázokra, a kompresszorok 

típusára, belső hőcserélőkre, hővisszanyerő egységekr, stb. vonatkoznak. Egy egyszerű megoldást szemléltet a 

2.7. ábra. 
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2.7. ábra. Egyfokozatú valóságos hűtés belső hőcserélővel 

Abszorpciós hűtőgépek 

Az abszorpciós hűtőgépek körfolyamata megegyezik a „kompresszorosokéval‖ azzal a különbséggel, hogy a 

kompresszor helyett egy abszorpciós-deszorpciós körfolyamatban alacsony nyomáson elnyeli a hőhordozó 

közeg gőzét, az oldat nyomását szivattyúval növeli a felső nyomásszintre, majd a felső nyomásszinten 

kigőzölögteti az oldatból a hőhordozó közeget (lásd a hőszivattyúknál). 

A hűtőhelyiségek hűtéstechnikai berendezései igen változatosak. Az elpárologtatók, ill. a hűtőtestek egyik 

oldala a hűtött tér levegőjével, a másik oldala pedig a hűtőközeggel, ill. közvetítőközeggel (sólével) van 

érintkezésben. A hűtőtestek alaki és felületi kialakítása az alkalmazandó hűtési módszerektől függ. A 

légcirkulációs rendszer a ma általánosan használt megoldás. E rendszernél a tároló-, ill. fagyasztótér levegőjét 

ventilátorok tartják mozgásban. 

Az iparban használatos nagy hűtőberendezéseknek különféle technológiai hőmérsékletet kell biztosítani, s a 

rendszer hőterhelése gyakran erősen ingadozik, nemritkán a nulla és a maximális terhelés között. 

7. Kérdések 

1. A tüzelőanyagok használhatóságának főbb jellemzi? 

2. A fűtőérték és égéshő jellemzése? 

3. A hőközlés alapformái? 

4. A rostélyok jellemezése. 

5. Lemezes hőcserélők jellemzői? 

6. Ábrázolja kompresszoros hűtőgép kapcsolását és körfolyamatát. 
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3. fejezet - Villamosenergia szállítása 
és felhasználása 

Bevezetés 

Az erőművekben előállított villamos energia a villamos rendszer hálózatán át jut el a fogyasztókhoz. Cél ennek 

a rendszernek az elméleti és gyakorlati áttekintése 

Tárgyaljuk a nagyfeszültségű és középfeszültségű hálózatokat, a villamos energia elosztása és irányítási 

rendszerét, a mérlegköröket, a transzformátorállomásokat és a szabadtári hálózatok kivitelét. 

Automatizált világunkban kevés olyan funkciója van egy létesítménynek, amely a technológiák megvalósíthatók 

villamos berendezések, hálózatok nélkül. A villamosság szerepe a tervezés során napjainkban egyre inkább 

előtérbe kerül. 

1. Nagyfeszültségű és középfeszültségű hálózatok 

Az erőművekben előállított villamos energia a villamos rendszer hálózatán át jut el a fogyasztókhoz. 

Az erőművek által előállított villamos energiát távvezetékek segítségével juttatjuk el a fogyasztóhoz. A villamos 

energia szállítása annál gazdaságosabb, minél nagyobb feszültségen történik az energiaátvitel. A vezetéken 

átvitt villamos teljesítmény: 

http://www.stsgroup.hu 

 

összefüggésből számítható. Ugyanakkora teljesítményt nagyobb feszültségen szállítva, kisebb a vezetéken folyó 

áram. 

A vezetéken hővé alakuló teljesítmény: 

 

vagyis minél kisebb a vezetéken folyó áram, annak négyzetével arányosan lesz kisebb a szállítás vesztesége. Ez 

az oka annak, hogy az erőművekben előállított 10-20 ezer volt feszültségű villamos energiát először magasabb 

feszültségszintre transzformálják. A villamos energia szállítása egyen- vagy váltakozó feszültségen történhet. 

A villamos energia egyenfeszültségen történő szállítása sok kedvező tulajdonsággal rendelkezik. Az 

egyenáramú távvezetéken a vezeték impedanciáját kizárólag annak ohmos ellenállása szabja meg, míg váltakozó 

feszültségű hálózaton számolnunk kell az induktív és kapacitív reaktanciák hatásával is. 

Induktív és kapacitív reaktancia: lásd: http://hu.wikipedia.org/wiki/Reaktancia 

A váltó-egyen-váltó átalakítás többletköltséget jelent, míg a váltakozó feszültségű átvitel esetén ez a 

többletköltség elmarad. 

Az országos villamosenergia-átviteli hálózat az erőművektől a fogyasztókig, több különböző feszültségszintű 

hálózatból tevődik össze. A feszültségszinteket közbenső transzformátortelepekkel, ún. alállomásokon állítják 

elő. A hazánkban alkalmazott hálózatok rendeltetésük szerint az alábbiak: 

Alaphálózatnak nevezzük azt a hálózatot, amely a villamos energiát az erőművi transzformátorállomásoktól az 

országrészeket ellátó állomásokba viszi át. Az alaphálózati állomások elosztása az ország egész területén 

egyenletes. Az alaphálózathoz tartoznak a nemzetközi együttműködést biztosító kooperációs hálózatok, 

valamint a katonai erőműveket összekötő hálózatok is! 

A főelosztó-hálózat az ellátó állomásokból indul ki. A főelosztó-hálózatok pl. egy-egy megyényi nagyságú 

terület ellátását végzik. Hatósugaruk általában 50-100 km. 

http://www.stsgroup.hu/
http://hu.wikipedia.org/wiki/Reaktancia
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A középfeszültségű elosztóhálózat vezetékei a főelosztó-hálózat alállomásaiból indulnak ki, és egy-egy 

településhez vagy üzemhez juttatják el a villamos energiát. 

A kisfeszültségű elosztóhálózat a kis települések, üzemek villamos hálózata. Ezen a hálózaton jut a villamos 

energia közvetlenül a fogyasztóhoz. 

A törpefeszültség elsősorban érintésvédelmi energiaellátási funkciót lát el. 

A különböző rendeltetésű hálózatok feszültségszintjének megválasztása attól függ, hogy milyen távolságba, 

mekkora teljesítményt kell szállítanunk. Ún. ökölszabályként említhetjük meg, hogy a villamos energiát - átvitt 

értelemben - annyi V feszültségen kell szállítani, ahány méterre kívánjuk eljuttatni. A Magyarországon jelenleg 

alkalmazott legfontosabb szabványos feszültségszintek: 

Nagyfeszültségek: 

• 750 kV, 400 kV - nemzetközi kooperáció 

• 220 kV - országos alaphálózat 

• 120 kV - főelosztóhálózat 

Középfeszültségek: 

• (35 kV -középfeszültségű elosztóhálózat*) 

• 20 kV - középfeszültségű elosztóhálózat 

• (10 kV - városok elosztóhálózata*) 

Kisfeszültségek: 

• 400 V - háromfázisú hálózat vonalfeszültsége 

• 230 V - egyfázisú hálózat 

*Ma már nem szabványosak. 

A nagy- és középfeszültségű elosztóhálózatok az áramszolgáltató vállalatok kezelésében vannak. Ezeknek a 

hálózatoknak a kiépítésénél általában az alábbi alakzatokat alkalmazzák: 

 

3.1. ábra. Dunamenti 220/120kV-os alállomás (erőművek éa csatlakozó egységek) 

Sugaras hálózat az egyik végéről táplált, többszörösen szétágazó, nyílt vezetékrendszer, amelyben az áram 

bármely fogyasztóhoz csak egy úton juthat el. A sugaras hálózat előnye, hogy könnyen áttekinthető, méretezése 

egyszerű, szerelése olcsó. A hibahely könnyen behatárolható. A vezeték hibája esetén azonban nagy területek 

maradnak áramellátás nélkül. A fogyasztók vezetékhiba esetén mindaddig energiaellátás nélkül maradnak, amíg 
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a hibát el nem hárítják. Hátrányai miatt ezt a hálózatalakzatot nagy- és középfeszültségű hálózatoknál ritkán 

alkalmazzák. 

A két pontban táplált vagy íves hálózat olyan vezetékrendszer, amelynek két végpontját két nagyfeszültségű 

transzformátorállomáshoz kapcsolják. Ez a rendszer az előbbinél lényegesen nagyobb üzembiztonságot nyújt, 

mert ha az egyik táppont és a fogyasztók között vezetékhiba keletkezik, a fogyasztók a másik 

táptranszformátortól kapják az áramot. Ez a megoldás az alap- és főelosztóhálózatok gyakran alkalmazott 

rendszere. 

Az egy ponton táplált körvezeték vagy gyűrűs vezeték olyan sugaras hálózatnak fogható fel, amelynek két 

végpontját összekapcsolják. Az összekapcsolással az üzembiztonság növekszik és a feszültségesés csökken. A 

körvezetéket egynél több helyen is lehet táplálni, ez az üzembiztonság további növelését jelenti. A vezetékben 

történt hiba esetén a fogyasztó a körvezeték másik végén kap energiát, míg a táptranszformátor hibája esetén 

valamely másik transzformátor veszi át a terhelést. A körvezeték a középfeszültségű hálózatok jellegzetes 

alakzata. A körvezetékek továbbfejlesztett formája az ún. hurkolt hálózat, amelyben a fogyasztó kettőnél több 

úton juthat energiához, mert a körvezeték egyes pontjait is összekötik egymással a vezetékvonalak. Ezt a 

rendszert főként a városok energiaellátó rendszerénél alkalmazzák. 

A nagy- és középfeszültségű hálózatokat szabadvezetékkel építik ki. Nagyfeszültségű hálózatok 

tartóoszlopaiként kevés kivételtől eltekintve, rácsos szerkezetű acéloszlopokat alkalmaznak. 

A 3.1. ábrán ZT jelű acél nagyfeszültséghez alkalmazott oszlopokat mutatunk be. 

Középfeszültségű hálózatokon túlnyomórészt betonoszlopokat alkalmaznak. Betonoszlopoknál 

megkülönböztetünk tartóoszlopokat, amelyek egyenes hálózatszakaszon csak a vezetők tartására alkalmasak. A 

saroktartó oszlopok a nyomvonal irányeltérésének helyén az eredő vezetékhúzásnak is ellenállnak. A 

feszítőoszlopok a nyomvonal meghatározott távolságaiban a vezetéket rögzítik, vagyis a vezetékhúzásból eredő 

erőt veszik fel. Középfeszültségű hálózatoknál 2-3 km-enként szoktak feszítőoszlopot alkalmazni. A 

sarokfeszítő-oszlop a nyomvonal irányeltérésének helyén a vezető feszítésére alkalmas, a sarok és feszítőoszlop 

együttes feladatát látja el. Végoszlopokat a vezetékek végpontján, leágazó oszlopokat a vezetékek elágazásánál 

alkalmazunk. 

Az oszlopokon a vezetékeket kereszttartók segítségével szigetelőkön rögzítik. 

A kereszttartókra szerelt szigetelők különféle típusúak lehetnek. Hazánkban elterjedten alkalmaznak 

porcelánszigetelőket. 

 

3.2. ábra. Nagy- és középfeszültségű hálózatok acél tartóoszlopai 
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3.3. ábra. Szabadvezetékek szokásos sematikus oszlopképei. ( a), b), c): egyrendszerű középfeszültségű 

vezetékek; d), e): egyrendszerű nagyfeszültségű vezetékek; f), g): kisfeszültségű vezetékek, h) két rendszerű 

nagyfeszültségű vezetékek, j) egyrendszerű nagyfeszültségű köteges vezeték elrendezés; Az A1, A2; B1, B2; 

C1, C2 jelölésnél az azonos betűk azonos fázishoz tartozó vezetőt jelölnek. A fázisvezetők jelölései: A, B, C, a 

nulla vezető jele: N, védő vezető jele: V) 

3.1. táblázat. A szabadvezetékekre vonatkozó paraméterek összefoglaló táblázata 

 

Un - a távvezeték névleges vonali feszültsége [kV], A - a távvezetéksodrony névleges keresztmetszete [mm2], Dk 

- a fázisvezetők egymáshoz mérhető közepes távolsága [m], Z0 - a vezeték hullám ellenállása, Pt - a vezeték 

háromfázisú természetes teljesítménye [MW], PtH - a vezeték háromfázisú termikus határteljesítménye [MW]: 

 

Magyarországon főként alumínium alapanyagú vezetékeket alkalmaznak. Az alumínium ötvözetű vezetékek 

nagy szakítószilárdsággal, kis villamos ellenállással, jó korrózióállósággal rendelkeznek. Leggyakrabban a 

csupaszvezető sodronyt alkalmazzák. A sodronyvezető esetén a minőség jobban biztosítható, a vezeték jó 

mechanikai tulajdonságokkal, nagy hajlékonysággal, magas kifáradási határral rendelkezik. Nagy- és 

középfeszültségű hálózatokon az alábbi vezeték-keresztmetszetek a jellemzőek. 

A vezetékeknek az oszlopokon történő elrendezését különböző, gyakran ellentétes előjelű követelmények 

határozzák meg. Az oszlopképek, oszlopfej-szerkezetek ezért nagyon sokfélék lehetnek. Kialakításuknál az 

alábbiakat kell szem előtt tartani: 

ne álljon fenn összelengés veszélye, 
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a feszültség alatt álló vezetők a földelt szerkezetektől és földelt száltól megfelelő távolságra legyenek, a 

vezetékek elrendezése ne növelje az oszlopmagasságot és az oszlop igénybevételét, az oszlopfej-szerkezet olcsó, 

áttekinthető, könnyen szállítható és szerelhető legyen. 

2. Villamos energia elosztása és irányítási rendszere 

Minden villamos energia szolgáltató rendszer termelő, szállító és elosztó-berendezések összességéből áll. Mivel 

a váltakozó áramú villamos energia nem tárolható, az időben változó fogyasztói igény teljesítése változó 

termelést is igényel. Alapvető törekvés azonban, hogy a fogyasztást mindig a leggazdaságosabban elégítsük ki. 

Ezért a termelőegységek – az erőművek – közül a legkisebb önköltségűek és legjobb hatásfokúak üzemelnek a 

lehető legtöbbet, a drágábban termelők pedig kevesebbet működnek. 

Az előbbiek képezik a rendszer termelésének alapját, az időben viszonylag állandó terhelést elégítik ki, ezért 

ezeket a villamos energia termelő egységeket alaperőműveknek nevezzük. A karbantartási és az esetleges 

javítási idő kivételével állandóan üzemben vannak. 

A napi fogyasztói igény előre megbecsülhető kisebb terhelésmódosulásait,a változásokat rugalmasan követő 

gépekkel üzemelő ún. menetrendtartó erőművek elégítik ki. Az időszakosan fellépő csúcsigényeket gyorsan 

üzembe vehető gépekkel rendelkező csúcs erőművek fedezik. 

A menetrendtartó erőművek teljesítményük változtatásával követik a fogyasztói igények változását Ezt a 

feladatot a magyar energiarendszerben hagyományos hőerőművek látják el. A csúcserőművek szolgálnak a 

legmagasabb terhelésű időszakokban a csúcsterhelések fedezésére, rendszerint csak rövid időszakokra lépnek 

üzembe. Erre a célra alkalmasak például a gyorsan indítható gázturbinák és tározós vízerőművek. 

 

3.4. ábra. Villamos elosztó 

Az erőművekből távvezetékek szállítják el a villamos energiát azokra a nagy hálózati csomópontokra, amelyek 

segítségével a termelő berendezések,illetve ma már a szomszédos országok kölcsönös együttműködése is 

megvalósul. Hazánkban ezek az ún. alaphálózati (átviteli hálózati) vezetékek 750, 400 és 220 kV feszültségűek. 

Ez a hálózat táplálja azután a 120 kV feszültségű főelosztó hálózatot, amely a fogyasztás súlypontjaiba juttatja a 

villamos energiát. 
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3.5. ábra. Energia ellátás globális sémája 

Az energiarendszerben együttműködő erőművek és hálózatok üzemének irányítását és az üzemmenet állandó 

ellenőrzését irányító központok– teherelosztók – végzik. Munkájukhoz elengedhetetlenül szükséges formációkat 

távközlési rendszereken keresztül folyamatosan kapják. 

A teherelosztó elnevezés elsősorban az erőművek közötti terhelés – pontatlanul teher – elosztására utal, de 

általános elterjedtsége miatt a villamosenergia-rendszer hálózati üzemirányító központjaira is ezt a 

megfogalmazást használjuk. 

A magyar villamosenergia-rendszerben a teherelosztók háromszintes tagolásban működnek. A Magyar 

Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Rt. (MAVIR Rt.) Villamos Teherelosztó (korábban Országos 

VillamosTeherelosztó – OVT) hatásköre a nagy erőművek és az alaphálózat irányítása és a körzeti 

„alteherelosztók‖ szakmai felügyelete. Utóbbiak az áramszolgáltató vállalatok szervezetébe tartoznak Körzeti 

Diszpécser Szolgálat (KDSz) néven. 
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3.6. ábra. A villamosenergia-hálózat elvi felépítése. 

http://villamosmuvek.lap.hu/magyarorszagi_eromuvek_es_aramtermelok/18686661, 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Er%C5%91m%C5%B1 

Feladatuk a már említett főelosztó hálózat, valamint a nagyfeszültségű elosztóhálózat egyes kiemelt elemeinek 

és az ezekhez kapcsolódó erőművek üzemirányítása. Az elosztóhálózatok működésének irányítását 

üzemirányító központok (ÜIK) látják el. 

A villamosenergia-rendszer nemzetközi összeköttetésekkel is rendelkezik. Ezek segítségével lehetőség van 

szerződésszerinti energiaforgalomra, amelyet ugyancsak az érintett országok országos teherelosztóinak 

együttműködése tesz lehetővé. Ez azzal az előnnyel jár, hogy egy-egy országban kevesebb erőművi termelő 

berendezés tartalékolására van szükség, mert számítani lehet az országhatáron túlról érkező kisegítésre, akár 

üzemzavaros helyzetben is. 

A villamos mű fogalmán az erőművek, ill. az ezekhez csatlakozó hálózati vezetékek, az átalakító- és kapcsoló 

berendezések, a fogyasztói vezetékhálózatok értendők. 

A villamos mű lehet közcélú vagy üzemi. A közcélú villamos mű a lakosság, vállalatok, intézmények és egyéb 

szervek villamosenergia-igényének kielégítésére, valamint a közvilágítás ellátására szolgál. Az üzemi villamos 

mű az üzemben tartó saját üzemi villamos-energia szükségletét elégíti ki. 

http://villamosmuvek.lap.hu/magyarorszagi_eromuvek_es_aramtermelok/18686661
http://hu.wikipedia.org/wiki/Er%C5%91m%C5%B1
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3.7. ábra. A decentralizált termelés 

A MAVIR ZRt. mint független átviteli rendszerirányító küldetése, hogy a magyar villamosenergia-rendszer 

zavartalan és biztonságos működtetése, valamint az átviteli hálózat üzemeltetése és fejlesztése mellett a piaci 

szereplők versenysemleges kiszolgálásával segítse a villamosenergia-ipari liberalizáció eredményességét. 

http://www.mavir.hu/web/mavir/minoseg 

Nem azonos a decentralizált és a lentebbi ún. elosztott termelés. 

A hazánkban a villamos energia az 3.7. ábrán látható rendszerben jut el az üzemekhez vagy a kisfeszültségű 

csatlakozással rendelkező fogyasztókhoz. 

 

3.8. ábra. A hazai villamosenergia-hálózat elvi felépítése 

Az esetek döntő többségében a közép/kisfeszültségű, 20/0,4 kV-os transzformátorállomások az 

ÁRAMSZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK (pl. ELMŰ, E-ON stb) kezelésébe (tulajdonába) tartoznak. Ilyen 

esetekben az üzemi villamos mű a transzformátor kisfeszültségű oldalánál kezdődik. A villamosenergia-ipar 
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szigorú üzemeltetési rendje az, hogy bármely berendezés kezelése a balesetek és üzemzavarok elkerülése végett 

csak egy üzemben tartó feladata lehet, ezért azt a szerkezeti elemet, csatlakozási pontot, ahol a kérdéses üzemi 

villamos mű a közcélú hálózatra csatlakozik, egyértelműen meg kell határozni, és ezt a pontot a felhasználó és 

az áramszolgáltató között megkötendő szerződésben egyértelműen rögzíteni kell. Pl. a következőképpen: az 

MVM (Magyar Villamos Művek) kezelésében van a nemzetközi együttműködő és a országos alaphálózat, az 

áramszolgáltatók kezelésében van a középfeszültségű hálózat a transzformátor kisebb feszültségű kivezetéséig, 

az üzemi villamos mű pedig a 20/0,4 kV-os transzformátor kisfeszültségű kivezetésére csatlakozó kábelsaruknál 

kezdődik. 

A magyar villamosenergia-rendszer http://villany.uw.hu/ 

3. A villamos rendszer 

A mérlegkör 

A szabályozási teljesítmény igénybevételének okozathelyes megállapítására és elszámolására, illetve a 

kapcsolódó feladatok és vonatkozó felelősségi viszonyok szabályozására szolgáló fogalom. 

A mérlegkör egy olyan elszámolási egység, amelyet 

• a mérlegkör-felelősi funkciót ellátó piaci szereplő szerződéses kapcsolatai definiálnak. 

• a szabályozási teljesítmény rendszerirányítóval történő elszámolásában a mérlegkör-felelős képvisel. 

A mérlegkörök feladatai 

• Menetrendek bejelentése. Fogyasztási és termelési menetrendek mérlegkör-szintű összesítése és továbbítása a 

rendszerirányítóhoz. 

• Mérési adatok kezelése. A kiegyenlítő energia mérlegkör tagok felé történő tovább allokálásához a szükséges 

mérési adatok összegyűjtése a rendszerirányítótól és a hálózati társaságoktól. 

• Elszámolás. A bejelentett fogyasztási és termelési menetrendek, és a mérési adatok alapján a különbségek 

elszámolása a rendszerirányítóval, és az eltérések okozta szabályozási teljesítmény igény költségének 

allokálása a mérlegkör tagjai felé. 

http://www.eh.gov.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&hkl=335&lng=1 

Decentralizált villamosenergia-termelés, DVT: Elosztóhálózatra (közép és kis feszültség) csatlakozó, illetve 

saját célra termelő kiserőművek rendszere. DVT elemzik forrástípusként (kis megújuló és kapcsolt) vagy 

csatlakozási-fogyasztói viszonyában (elosztó hálózat, helyi vagy közeli fogyasztó. Adatgyűjtésnél általában csak 

az egyiket használják: az erőműméret a könnyebben használható szűrő. Találó az angol név: embedded 

generation - „beágyazott termelés‖ 

Decentralizált energiaforrások, DEF: villamosenergia-tárolás és fogyasztói energiakereslet csökkentés is 

beleértendő. http://www.eh.gov.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&hkl=335&lng=1 

4. A villamosenergia-felhasználás jellemzői 

A villamos teljesítmény az áramerősség és feszültség szorzata. A villamos energia (egysége: kWh) a 

meghatározott idő alatt a hálózatból felvett átlagos teljesítmény és idő szorzata. A váltakozó áramú villamos 

teljesítmény: a látszólagos teljesítmény (egysége: kVA) két komponens: a hasznos és meddő teljesítmény 

eredője. A hasznos teljesítmény egysége: kW, a meddő teljesítményé: kvar. A váltakozó áramú villamos energia 

előállításakor (a generátorok), a villamos feszültség megváltoztatásakor (a transzformátorok) és a villamos 

energia felhasználásakor (a motorok) a hasznos teljesítmény mellett, meddő teljesítményt is felvesznek. A 

meddő teljesítmény mértékét a fázistényező befolyásolja (Ha cos φ = 1, a hasznos teljesítmény mellett meddő 

teljesítményfelvétel nincs, mint pl. ellenállásfűtés vagy izzólámpa világítás esetében. Ha cos φ < 1, a villamos 

gépek és berendezések a hasznos fogyasztás mellett induktív meddő energiát is igényelnek. 

A villamosenergia-gazdálkodáshoz az alábbi fogalmak ismerete szükséges: 

http://villany.uw.hu/
http://www.eh.gov.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&hkl=335&lng=1
http://www.eh.gov.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&hkl=335&lng=1
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• telephely (vagyis mérőhellyel ellátott vételezési hely) évi energiafelhasználása, kWh-ban, 

• a telephely villamos teljesítményigénye nappali (Pn) és csúcsidőszakban (Pcs), egyaránt kW-ban, 

• a telephely tényleges wattos teljesítményfelvétele és annak havonkénti maximális értéke nappali (Pnmax) és 

csúcsidőszakban (Pcsmax), 

• a telephely havonkénti átlagos fázistényezője (cos φ), 

• a telephely évi teljesítmény-kihasználási óraszáma (γ). 

Adott telephely havonkénti átlagos fázistényezőjét az adott hónapban felmerült wattos és meddő 

energiafogyasztás hányadosaként kapott tangens φ-ből számítjuk: 

 

ahol: Wm - a telephely havi meddőenergia fogyasztása (Kvar); Wh - a telephely havi hasznos fogyasztása (kWh) 

A telephely évi teljesítmény-kihasználási óraszáma: 

 

ahol: Wévi - az évi villamosenergia-felhasználás (kWh); Pn - a nappali teljesítményigény (kW) 

5. Villamosenergia-vételezés 

Villamosenergia-vételezési rend szerint a 

• villamos teljesítményt és 

• energiát 

Vételezési helyenként külön kell igényelni, és az áramszolgáltató vállalat a vételezési feltételek betartását is az 

önálló mérőhelyekkel ellátott csatlakozási pontokon ellenőrzi. Ily módon a villamosenergia-fogyasztás kisebb 

egységeinek az önálló transzformátor állomásról táplált telepeket, üzemeket kell tekinteni. 

6. Teljesítménygazdálkodás 

A villamosteljesítmény-gazdálkodás lehetőségeinek kihasználása: az adott telephelyre feltétlenül szükséges 

(nappali és csúcsidei) teljesítményigény körültekintő meghatározása, szakszerű igénylése és az engedélyezett 

villamos teljesítmény pontos betartása a vállalat érdeke. 

A villamosenergia-termelés és -ellátás műszaki-gazdasági sajátosságaiból következően, a villamos energia 

önköltsége akkor kedvezőbb, ha az évi villamos energia felhasználása (kWh) nagy, az egyidejű teljesítmény 

(kW) pedig kicsi, vagyis, ha a hálózat és fogyasztók évi teljesítmény-kihasználási óraszáma nagy. Az érvényben 

lévő árszabások a fogyasztókat ezen cél elérésére anyagilag, a díjtételeken keresztül közgazdasági eszközökkel 

ösztönzik. 

http://www.mavir.hu/web/mavir/merlegkor 

http://www.mavir.hu/web/mavir/menetrendkezeles1 

http://www.mavir.hu/web/mavir/merlegkor
http://www.mavir.hu/web/mavir/menetrendkezeles1
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A MAVIR ZRt gondoskodik a magyar villamosenergia-rendszer megbízható, hatékony és biztonságos 

irányításáról, a szükséges tartalékokról az erőművekben és a hálózaton. Felügyeli és gyarapítja a hálózati 

vagyont, elvégzi a megfelelő, üzembiztos ellátáshoz szükséges felújításokat, karbantartásokat és fejlesztéseket. 

Biztosítja a villamosenergia-piac zavartalan működését, további bővítését, az egyenlő hozzáférést a 

rendszerhasználók számára. Összegzi a villamosenergia-ellátás szereplőitől kapott adatokat. Összehangolja a 

magyar villamosenergia-rendszer működését a szomszédos hálózatokkal. Koordinálja a nemzetközi szakmai 

együttműködéseket. 

A teljesítménygazdálkodás elsődleges feladata az adott villamos energia vételezési helyen: 

• a nappali teljesítményigény és 

• a csúcsidőszaki teljesítményigény 

meghatározása. 

A díjak magállapításánál figyelembe veszik, a törvényileg meghatározott un. zónaidőket, amelyek szorosan 

összefüggenek a hálózat terhelésével, azaz a fogyasztás alakulásával 

3.4. táblázat. Az egyes napszakok (zónaidők) időtartama 

 

A fogyasztó szempontjából mérvadó a hálózat kihasználási óraszáma, amelyet a szolgáltató a díjak 

meghatározásánál ismer el. 

A kihasználási óraszám a lekötött teljesítménnyel megszorozva az éves fogyasztás kiadódik. 

Példa: 

Egy 30 kW lekötött teljesítménnyel rendelkező fogyasztó éves fogyasztása 97200 kWh. 

Mennyi a kihasználási óraszáma? 

Kihasználási óraszám=97200/30=3240 óra 

Egy év 365*24=8760 óra, így a kihasználtság 40% -os. 

Fentiekből következik, hogy minél magasabb a kihasználási óraszám, annál kedvezőbb átlagár érhető el. 

Nagyon alacsony kihasználás irreálisan magas átlagárakat eredményez. 
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3.9. ábra. Az átlagár és a kihasználási óraszám összefüggése (Példa: Zsebik A. 2003) 

Teljesítménydíjas árszabás 

A vezetékes energiahordozók esetén (földgáz, villamos-energia és távhő) a távvezetékek magas beruházási 

költsége miatt szolgáltatásánál az ár állandó tagját az adott évben várható legnagyobb teljesítményigénytől 

teszik függővé. 

Ezért ezt az árszabást teljesítménydíjas árformának is nevezik, annak az ellenértéke, hogy az áramszolgáltató a 

fogyasztó rendelkezésére bizonyos teljesítményt készenlétben tart. A legnagyobb teljesítményről előre, a 

szerződés megkötésekor kell nyilatkozni (ezt hívják teljesítmény lekötésnek), ezért az állandó tag mindig 

prognosztizált értékkel kerül meghatározásra. Ennél nagyobb teljesítmény nem vehető le a csatlakozási pontról. 

Utólagos korrekcióra általában nincs lehetőség, viszont a lekötött érték túllépése szigorú többletdíjat jelent. A 

csúcsok csökkentése érdekében az áramszolgáltató gazdasági eszközökkel is mindent elkövet: a 

csúcsidőszakban nagyobb teljesítménydíjat és áramdíjat számít fel. Oka: A szükséges erőműi és hálózati 

terhelhetőségi kapacitásoknak alkalmasaknak kell lenniük (a szolgáltatónak alkalmassá kell tenni) ezeknek a 

terhelési csúcsoknak a szolgáltatására. 

Főbb jellemzői: 

• csak akkor választható, ha legalább az egyik napszakban min. 20kW teljesítmény lekötésre kerül, legalább 12 

hónap időtartamra 

• a lekötött teljesítmény napszakonként külön-külön határozható meg 

• a szerződésben lekötött teljesítmények túllépése esetén pótdíjat kell fizetni. A pótdíj mértéke az adott túllépési 

napszakra vonatkozóan a tárgyhavi túllépés éves szintű díjának ¼-ed része. (Ha mind csúcsidőben, mind 

csúcson kívüli időszakban túllépés történik, úgy mindkét időszakra külön-külön meg kell fizetni!) 

• a mérés ¼ órás átlagérték rögzítésével történik, ezért a rövid idejű túllépés nem feltétlenül von maga után 

pótdíjfizetési kötelezettséget a fogyasztó a szerződés tartamán belül a csúcsidőszakra és a csúcsidőn kívüli 

• időszakra eredetileg lekötött teljesítményeket a szerződéses időszakon (12 hónapon) belül két alkalommal 

megváltoztathatja , 

3.5. táblázat. Teljesítmény és áramdíjak csúcsidőktől függően 
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Az energiaszolgáltatók a költségeik csökkentése érdekében – a korábban ismertetett energiahatékonysági 

technikák szellemében – további, a fogyasztókat a fogyasztás jellegének megváltoztatására ösztönző 

ártényezőket vezetnek be. Ezekkel az árszabások egyre bonyolultabbakká válnak, de hatásuk mind a 

szolgáltatóknál, mind a fogyasztóknál kimutathatóak. A villamos energiánál pl. megkülönböztetnek csúcsidei és 

csúcson kívüli díjat, de korrigálni kell az árat a meddőteljesítmény függvényében is. 

A csúcsidei és csúcson kívüli időszak rendeletben rögzített a téli és a nyári időszámítás függvényében. 

Ha a szolgáltató, felismerve költségeinek lehetőségét, a fogyasztó részére felkínálja a lehetőséget az árszerkezet 

választására, a fogyasztó a megfelelő árszerkezettel és az üzemvitel megváltoztatásával csökkentheti az 

energiaköltségeit. 

A szükséges erőművi és hálózati terhelhetőségi kapacitásoknak alkalmasaknak kell lenniük ezeknek a terhelési 

csúcsoknak a szolgáltatására. 

Az energia gazdálkodásért felelősnek és az intézmény vezetésének szorosan együtt kell működniük. 

Egy eseti, alkalmi túllépés pótdíja semmivé teheti az év során a teljesítmény gazdálkodásból felhalmozott 

megtakarítást. Csak ott ajánlható, ahol rendelkezésre áll az energetikusi feladatok ellátására szakember. 

Alapdíjas árszabás 

Főbb jellemzői: 

• A vételezhető teljesítmény nagyságát kisfeszültségen az alkalmazott biztosító értékek határozzák meg. 

Túllépés nem lehetséges, nagyobb terhelés esetén a biztosító leold. 

• Középfeszültségen a vételezhető teljesítmény nagysága szerződésben kerül rögzítésre. A vételezés maximum 

értékét az áramszolgáltató mérheti (1/4-ed órás átlagérték). Túllépés esetén pótdíjat kell fizetni. 

• A közüzemi szerződést az áramszolgáltatóval legalább 12 hónapra kell megkötni. 

• Középfeszültségen 300 kVA teljesítményhatár alatt választható. 

• Középfeszültségre az alapdíjas tarifán belül csak a kéttarifás alapdíjas választható. 

• Kisfeszültségen egy- és kéttarifás alapdíjas árszabás egyaránt választható. 

• A kisfeszültségű egy- és kéttarifás alapdíjas díjszabás mellé vezérelt különmért díjszabás (éjszakai) is 

választható. Az áramszolgáltató ezen naponta legalább 8 óra vételezési lehetőséget köteles biztosítani. (De azt 

adhatja a nap folyamán több részletben is. Pl. délutáni, un. völgyidőszaki ráfűtés, valamint éjszakai időszak. ) 
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3.6. táblázat. Az alapdíjas árszabás jellemző értékei (az értékek a primer energia költsége szerint változnak, de 

trend jelentősen nem) 

 

Az alapdíjas árszabásnál az energia átlagára az éves csúcsfogyasztás arányának növekedésével csökkennek, az 

éves kihasználás (használati óraszám) csökkenésével növekszenek. 

 

3.10. ábra. Megtakarítási lehetőség az árforma megváltoztatásával. Forrás: Zsebik A., Falucskai N., József C. Z.: 

2003 

A 3.10. ábra két választható árformát mutat be. A vastag nyilak közötti szakasz mutatja, hogy adott 

fogyasztásnál mekkora megtakarítást érhetünk el, ha a II. árforma helyett az I. árformát választjuk. A 

választásnak azonban nagy a felelőssége, hiszen a változtatás veszteséget is eredményezhet, ha a tervezett B 

fogyasztás helyett csak A mennyiségű energiát fogyasztunk. 

Az adott vételezési paraméterekkel meghatározható az a csúcsidei fogyasztás arány, ahol a két egyenes metszi 

egymás. A metszésponthoz tartozó aránynál nagyobb esetén kéttarifás, az alatt egytarifás díjszabást célszerű 

választani. 

7. Összefoglalás 

Az anyag a villamos energiaellátás rendszereivel, elemeivel és műszaki megoldásaival foglalkozik. Tárgyalja a 

felhasználási lehetőségeket, a vételezést, a vele való gazdálkodást és az árszabások jellemzőit a költségkímélés 

meghatározása céljából. 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

1. Nagyfeszültségű és középfeszültségű hálózatok jellemzése. 
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2. Miért nagyfeszültségen szállítjuk a villamos energiát. 

3. Villamos rendszer elemei, fogalma 

4. A villamos mű fogalma 

5. Milyen ármeghatározásokat ismer (vételezési formák). 

6. A mérlegkör fogalma, feladata. 

7. Magyar mérlegköri felelős, és feladata. 

8. Miért kell a villamos hálózatokat méretezni (jellemzői). 

Irodalom 

1. Gács I., Falucskai N. J., Kiss L., Zsebik A.: 2003, Villamosenergia-termelés, szállítás (Oktatási segédanyag) 

Kézirat E.ON Hungária Rt. 

2. Sembery P. (1989): Alkalmazott villamosságtan. GATE egyetemi jegyzet, Gödöllő 

3. Sembery P. (2001): Villamos gépek. SZIE jegyzet, Gödöllő 

4. Sembery P-Tóth L.: 2005. Hagyományos és megújuló energiák, Szaktudás Kiadó Ház. Budapest, 522 p. 
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4. fejezet - Energiagazdálkodás 
alapjai 

Bevezetés 

Az energiagazdálkodás célja a gazdaság különböző területeihez tartozó energiafogyasztók gazdaságos és 

zavartalan ellátása minőségileg és mennyiségileg megfelelő energiával, az energiaköltségek minimális értéken 

tartása mellett. 

Az energiagazdálkodás feladata az energetikai folyamatok során fellépő energiaveszteségek és ezzel az 

energiaszükséglet csökkentése (így pl. a berendezések, energiahordozók, alkalmazott technológia helyes 

megválasztása révén stb.). 

1. Energia hatékonyság 

Az energiagazdálkodás hármas – műszaki, gazdasági és környezetvédelmi – jellege végigvonul mindazon a 

sajátos műveleteken és folyamatokon, amelyek az energiagazdálkodás tárgyai. 

Az alapenergia a bányatermékként nyert energiahordozók energiatartalma és más természeti energiaforrások 

(pl. megújulók) energiahozama. 

Az energiafolyamatok mennyiségi és minőségi értékelésének és elemzésének alapvető eszköze az energia- és 

költségmérleg; legfőbb rendeltetése az energiaveszteségek mértékének és okainak megállapítása, a szükséges 

energiamegtakarítási intézkedések kidolgozásának megalapozása. Az energiamérleg az egyes 

energiafolyamatok során szereplő energiamennyiségeket tünteti fel és csoportosítja a folyamatba bevitt, a 

folyamatból kivett és a veszendőbe ment energiamennyiségek szerint. 

Beviteli oldalán szerepel: 

• afolyamatba bevitt energia 

• a folyamat során lejátszódó hőtermelő reakciókból képződő energia 

• a veszteségből visszanyert energia 

A kiadási oldal tételei: 

• a folyamatból kivett energia, 

• a folyamat során lejátszódó hőfogyasztó reakciók lefolyásához szükséges energia, 

• a veszteségek. 

Az energiaátalakulások és az elemzési szempontok változatossága miatt a különféle fizikai-kémiai folyamatok 

energiamérlegei általában nem sematizálhatók. Tipizálhatók, ill. rendszerbe foglalhatók azonban azonos jellegű 

folyamatok, berendezések, gépek, gazdálkodási egységek energiamérlegei, ha azonos szempontok szerint 

elemezzük az energiafelhasználást. 

A szokásos energiamérleg tartalmazza egyrészt a rendelkezésre álló energiaforrásokat, beleértve a vásárolt 

vagy saját átalakító berendezésekben előállított energiát, energiahordozókra bontva, másrészt az 

energiafelhasználást felhasználási célok (részben energiafajták) szerinti megosztásban. Természetes 

mértékegységekben tartalmazza az energiahordozók mennyiségét, valamint az átlagos fűtőértékek és 

hőtartalmak adatait. Az energiamennyiségek összesítéséhez az energiaátalakulásokra érvényes energia 

egyenértékkel át kell számítani az egyes energiafajtákat hőegységre. Az adott mennyiségű energiahordozónak 

megfelelő hőértéket a tüzelőanyagoknál a fűtőérték, hőhordozó közegnél a hőtartalom, villamosenergiánál az 

elméleti hőegyenérték határozza meg. 

2. Az energiahatékonyság és mutatói 
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A hatásfok 

Az energetikai folyamatokban a kinyert energia és a bevitt energia hányadosa a hatásfokot adja. 

Általános megfogalmazásban: 

 

ahol: η - hatásfok ( 0 < η < 1 ), Ebe - a folyamatba bevitt energiamennyiség, Eki - a folyamatból kivett / nyert 

energiamennyiség, Eveszt - a folyamat során elvesző energiamennyiség 

A termodinamika 1. főtétele szerint: 

Ebe = Eki + Eveszt 

Kinyert energia: az energiafolyamatokban termelt (átalakított) másodlagos (hasznos) energia. 

Bevitt energia: az energiaátalakítási folyamatokhoz felhasznált, e folyamatokba bevitt energia, más szóval 

energiaátalakítási energiafelhasználás. A bevitt energia általában az adott átalakítási folyamattól független 

energiaforrásokból származik, de előfordul, hogy a bevitt energiában felhasználják az energiaátalakítás 

eredményeként kapott energiahordozó egy részét is. Ezt önfogyasztásnak nevezik. 

A hatékonyság 

A hatékonyság azt mutatja meg, hogy egy technológiai paraméter eléréséhez mennyi energiabevitelre van 

szükség. Ilyenek pl.: 

• gyártó sor: 

 

• mezőgazdasági alkalmazás: 

 

• soktermékes vállalatnál: 

 

Gyakran használjuk a hatékonyság fogalmának a reciprokát, amit fajlagos (energia)fogyasztásnak nevezünk. 

Ezek közül legismertebb a gépkocsik üzemanyag fogyasztása: 
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A hatásfok nem egyformán értelmezhető a különféle energetikai folyamatokra. Míg az energiaátalakítási és 

energiaszállítási hatásfok pontosan értelmezhető és számítható, addig az energia-felhasználó technológiai 

folyamatok esetében gyakran nehézséget okoz az összes felhasznált energiát alkotó hasznos energia és az 

energiaveszteségek pontos értelmezése és elhatárolása, és ily módon az energiafelhasználási hatásfok 

meghatározása. Szokásos módszer ezért az egyes elhatárolható energiafelhasználási részfolyamatok 

hatásfokának értelmezése és vizsgálata. 

Fajlagos energiafelhasználás 

A fajlagos energiafelhasználás = az energetikai folyamatokban a felhasznált energiamennyiség, E és a 

termelésre jellemző mérőszám (technológiai mutató), T hányadosa. 

e=E / T 

A termelésre jellemző mérőszám többnyire a folyamat eredményeként létrejött termék, vagy szolgáltatás 

mennyisége. 

A fajlagos energiafelhasználás az energiagazdálkodás műszaki és szervezési színvonalának egyik fontos 

mutatószáma. Legfontosabb rendeltetése: 

• adott energiafogyasztó különféle időpontbeli vagy időszakbeli energiagazdálkodási üzemállapotainak 

összehasonlítása 

• adott energiafogyasztó energiagazdálkodási üzemállapotainak összehasonlítása más – ismert, hasonló 

felépítésű – energiafogyasztó üzemállapotával 

• adott energiafogyasztó energiaszükségleti tervezése 

• létesítendő energiafogyasztó energiaszükségletének tervezése 

4.1. táblázat. A fajlagos energiafelhasználási mutatószámok (energianormák) megállapításához szükségesek az 

energetikai mérések (példák a mértékegységekre) 

 

A fajlagos energiafelhasználás nem egyértelmű fogalom, képletének számlálója és nevezője egyaránt 

magyarázatra és pontos körülhatárolásra szorul. 

A fajlagos energiafelhasználás vonatkozhat valamely technológiai műveletelemre, részműveletre, műveletre és 

műveletsorozatra, energiafogyasztó berendezésre, üzemre, vállalatra, más és nagyobb szervezeti, vagy területi 

egységre. 

A szárítóberendezésekben szárításnál: 13 % nedvességtartalmú végtermékre vetítve a fajlagos vízelvételi 

hőenergia felhasználása pl. 5,4 MJ/kg víz (különböző kezdeti nedvességtartalom is megadható). 
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Vagy: Az energia felhasználás, ugyancsak 13 % nedvességtartalmú végtermékre vetítve a földgáz felhasználás: 

38,0 m3/t (a gáz energiatartama: 34MJ/m3), ill. tüzelőolajból kg/t (42 MJ/kg), stb. 

Tehenészetben egy férőhelyre vetített évi villamos energia felhasználás, pl.: 

350-400 kWh/fh év, egy férőhelyre lekötendő villamos teljesítmény 0,07-0,18 kW/fh. 

Energiahordozó előállítási folyamataira is értelmezhető a fajlagos energiafelhasználás, s a bevitt (Input), 

valamint a nyert (Output) aránya is kifejezhető. 

4.2. táblázat. A biomassza energiahordozó előállítás energia jellemzői 

 

3. Az energiaszükséglet tervezése 

Az energiaszükséglet tervezése az energiagazdálkodás kiindulópontja. Nagy a jelentősége a műszaki és a 

gazdasági tervezésben egyaránt. A gazdasági tervezésben megkülönböztetnek operatív, rövid lejáratú (1–3év), 

középtávú (5–10éves) és hosszútávú (10–20éves) tervezést. 

Az energiaszükséglet felbontható terheléstől és időtől függő és független elemekre (. táblázat). 
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4.3. táblázat. Az energiaszükséglet elemei (Forrás: Zsebik A. 2006)

 

Energiaszükséglet: E = Eind + Eü + Eh + Evtechn + Ele 

Fajlagos energiaszükséglet: e = E / P = epr + eind + ele + (eü Tü/ P) 

4. A vállalati energiaszükséglet meghatározása 

A vállalati energiaszükséglet meghatározásához ismerni kell a fogyasztói hasznos energiaigények alapjául 

szolgáló termelési feladatokat, előírásokat és vállalati energianormák rendszerét. A produktív üzemi 

energiaszükséglet és a rezsijellegű energiaszükséglet alapján lehet tervezni az energiaátalakításokat, figyelembe 

véve az esetleges értékesítésre kerülő energiamennyiségeket is. Ezek után határozható meg a vásárolandó 

energiaszükséglet. 

A számítás az energiamérlegre támaszkodik. Ennek megfelelően célszerű az energiaszükségletet három részre 

bontani: 

• a termeléshez vagy szolgáltatáshoz, technológiai folyamatokhoz közvetlenül szükséges produktív 

energiafelhasználás 

• a fűtésre, szellőzésre, világításra, használati melegvíz termelésre, főzésre, stb. szolgáló rezsijellegű 

energiafelhasználás 

• az szállítási és tárolási, átalakítási és elosztási energiaveszteségek. 

Az energia költségösszetevői és ára 

Az energiagazdálkodás hatékonyságának növelésére a környezet védelemének fontossága mellett elsősorban a 

költségek csökkentése ösztönöz. Körültekintő energiagazdálkodással úgy kell szervezni az energiaszükségletek 

kielégítést, hogy a környezetvédelmi szempontok és előírások betartása mellett a fogyasztói helyen legyen a 

fogyasztó által felhasznált energia egységének költsége a legkedvezőbb. 
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Az energetikai berendezések költsége – függetlenül attól, hogy primer, vagy másodlagos energiahordozó ill. 

tüzelőanyag termelési, szállítási, vagy tárolási költségéről van szó, – állandó és változó költségelemekből 

tevődik össze. 

Az állandó költségek 

Az állandó költségek elsősorban a létesítmények beruházási költségéhez kötődnek, s terhelik a létesítményt, 

akár üzemel, akár áll. Az állandó költségeket két csoportra szokás osztani. A két csoport közül az elsőt, mint a 

tényleges beruházási költséget, a másodikat, mint az üzemviteltől független (pl. kezelői személyzet, stb.) 

költséget vonatkoztatják a beruházási költségre (B). 

A leírási tényező feladata annak biztosítása volt, hogy mire a létesítmények „elhasználódnak‖, azok beruházási 

értékével azonos nagyságú érték jöjjön össze és tegye lehetővé az új beruházást. 

A fajlagos beruházási költség alkalmas a különböző típusú energetikai berendezések és rendszerek beruházási 

költségigényességének összehasonlítására és a befolyásoló tényezők elemzésére. 

Változó költségek 

A változó költségek két csoportra oszthatók. Az egyik csoportba tartoznak a létesítmény üzemétől függő, de a 

terheléssel nem arányosan változó költségek, az ún. készenlétben tartási költségek. A második csoportba 

tartoznak a terheléssel arányosan változó költségek. 

Az üresjárási költségek az üresjárás során felhasznált tüzelőanyaggal ill. energiával arányosak. 

A terheléssel arányosan költséghányadot az első ill. másodlagos energia teszi ki, de ide sorolhatók azok a 

személyzeti és karbantartási költségek, amelyek a terheléssel összefüggően lépnek fel. 

A tüzelőanyag és az energia ára 

Általában a tüzelőanyag és az energia, költség és értékarányos. 

A költségarányt tükrözi az árnak a lekötési, vagy teljesítmény díjnak is nevezett állandó „a0‖, Ft/MJ/s/év, ill. 

Ft/kW/év és a terhelésfüggő, vagy fogyasztásarányos „ae‖, Ft/MJ ill. Ft/kWh összetevője. 

A energiaszolgáltatás éves költsége a fenti díjtételekkel 

K=a0 N + ae E, Ft/év 

ahol: N - a lekötött teljesítmény, kW, E - az elfogyasztott energia, kWh/év 

Az „a0‖ és „aE‖ díjtételeket az árrendelet szabja meg, vagy éves viszonylatban szolgáltatói szerződésben rögzítik. 

A szolgáltatói szerződésben határozzák meg a lekötött teljesítmény nagyságát is. 

A két tételből álló ár esetén az ár egy része függetlenné válik a tényleges energiafogyasztástól. Végül is villamos 

energiánál: 

• teljesítménydíjas és 

• alapdíjas, kéttarifás elszámolás valósítható meg. 

A villamosenergia-gazdálkodás körébe sorolható legfontosabb feladatok: a villamosenergia- vételezés 

előkészítése, ennek érdekében a várható energia és teljesítményigények meghatározása, továbbá a villamos 

teljesítmény- és meddőenergia-gazdálkodás, valamint a fajlagos villamosenergia-felhasználás és a költségek 

elemzése (részletesebben a villamosenergiáról szóló fejezetben.. 

5. Az energiaátalakítás költségei 

Az energiaátalakítás során a költségarányos ár képzésénél sokszor gondot okoz az új energia fajta árának 

meghatározása. Ezt úgy kell meghatározni, hogy a fogyasztó bármilyen fogyasztása mellett is fedezze az 

átalakítás költségeit (állandó és változó költségek együttesét), s mindemellett versenyképes maradjon az 

esetlegesen fellépő egyéb energiaellátási lehetőségek mellett. 
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Az energiaátalakítás során a költségarányos ár képzésénél sokszor gondot okoz az új energia fajta árának 

meghatározása. Ezt úgy kell meghatározni, hogy a fogyasztó bármilyen fogyasztása mellett is fedezze az 

átalakítás költségeit (állandó és változó költségek együttesét), s mindemellett versenyképes maradjon az 

esetlegesen fellépő egyéb energiaellátási lehetőségek mellett. 

Hasonló problémát jelent egyes termelési folyamatokban a termék – árkalkulációjához elengedhetetlen – 

energiaköltség-tartalmának meghatározása. 

Vegyünk egy példát: 

Melegvizes kazán hőt szolgáltat. 

Ismert a tüzelőanyag egységára, és meg kell határozni a hő egységárát. 

Ismert a termelt hő (Q) és a tüzelőanyag fogyasztás között az összefüggés: 

 

ahol: B - a tüzelőanyag fogyasztás, H - a tüzelőanyag fűtőértéke, η - pedig a kazán hatásfoka 

Ha aü a tüzelőanyag egységára, akkor a tüzelőanyag költség: 

 

Fenti egyenletből kifejezve B-t és behelyettesítve a költség képletébe: 

 

azaz, a primerenergia költség a hőfogyasztással arányos: 

 

fajlagos hőárral is kifejezhető. Ha a primerenergia fajlagos árának mértékegysége Ft/kg volt, a fűtőérték 

mértékegysége MJ/kg, akkor a hőár mértékegysége Ft/MJ lesz. 

Eljárásunkban a primerenergia fogyasztást felírtuk, mint a szekunder energia lineáris függvénye, majd ennek a 

függvénynek az együtthatóját (az 1/(H·η) kifejezést) szoroztuk meg a primerenergia fajlagos árával (aü). Ez a 

szorzat lett a szekunder energia fajlagos változó költsége. Az állandó költséget a tényleges költségből kiindulva 

a kockázat figyelembevételével kell meghatározni. 

A fentebbi csak az energiafogyasztással arányos költségek meghatározására alkalmas. A végleges költségekhez 

még hozzá kell számítani az állandó költségeket. 

6. Ipari hőenergia-gazdálkodás 

A hőenergia-felhasználás célját tekintve két nagy csoportra osztható: úgy, mint technológiai és szociális 

hőfelhasználás. Az előzőbe tartozik minden olyan hőfelhasználás, amely egy végtermék előállításához 

szükséges, az utóbbiba pedig minden olyan hőfelhasználás, amely a fűtésre, szociális melegvíz készítésre vagy 

klimatizálásra fordítódik. 

A technológiai és fűtési hőszükséglet közelítő meghatározásakor egy épület vagy helyiség hőszükségletét 

célszerűen két részre lehet bontani, úgy, mint felfűtési és üzemi hőszükségletre. 



 Energiagazdálkodás alapjai  

 44  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A felfűtési hőszükséglet a technológiai berendezésekbe, valamint ezek elhelyezésre szolgáló helyiségbe 

bevezetett hőenergiának az a mennyisége, amely ahhoz szükséges, hogy a hideg állapotban lévő berendezéseket, 

valamint a helyiséget üzemi hőmérsékletre fűtsük fel. 

Az üzemi hőszükségleten a technológiai berendezésekbe, valamint ezek elhelyezésére szolgáló helyiségbe 

bevezetett hőenergiának azt a mennyiségét értjük, amelyet az együttes hőveszteség pótlására használunk fel, és 

ezzel a munkafolyamatok megvalósításához szükséges üzemi hőmérsékletet állandósítjuk. 

A hőenergia-gazdálkodás szempontjából döntő jelentőségű a fogyasztói energiafelhasználás feltételrendszere. A 

fogyasztó által igényelt hőmennyiség valamilyen munkát végez, amelynek során a hőmennyiség technológia 

által igényelt része átalakul, ennek következtében a hőhordozó közeg hőmennyisége lecsökken, hőmérséklete 

megváltozik, és ilyen formájában kerül ki a munkavégzés folyamatából. 

7. Épületek energia igénye 

A lakossági energiafelhasználásban leginkább a hőenergia felhasználás a meghatározó, általában 30-40% között 

mozog. Ennek a jelentős energia-mennyiségnek döntő többségét az épületek fűtése, a melegvíz-készítés vagy a 

különféle épületen belüli tevékenységek fogyasztják el. 

Az épületek hőveszteségei: épület határoló szerkezetein keresztül távozó transzmissziós hőveszteség, és a 

szellőzési hőveszteség (Qh). 

Az épületek tényleges hőszükségletét a hőveszteségek és a hőnyereségek összegeként kapjuk meg. 

Az épületek hőnyeresége a belső hőfejlődésből (Qb) és a napsugárzási hőnyereségből (Qs) tevődik össze. 

Az épületek nettó fűtési hőszükséglete (Qn) egyszerű összegzéssel meghatározható: 

 

Az épületek energiafogyasztását mértékadóan befolyásoló tényezők: 

• a külső klimatikus adottságok (környezeti hőmérséklet, méretezési külső hőmérséklet, hőfokhíd, napsugárzás. 

szél és eső hatása), 

• az épületek energetikai jellemzői (alaki jellemzők, külső határoló szerkezetek), 

• a klimatikus tényezők és az épületjellemzők kölcsönhatása (téli-nyári napsugárzás, természetes-mesterséges 

megvilágítás), 

• fűtési, szellőzési világítási rendszerek hatása (típus, hatásfok, szabályozás), 

• az épület használóinak hatása (szokás, életviteli mód, komfort hőmérséklet, nyílászárók működtetése, 

szellőztetési követelmények, fűtésszabályozás, az energiafogyasztás célirányos megoszlása). 

A meglévő épületeknél energetikai értékelésének alapját az épület fajlagos energiafogyasztása (kWh/m2/év, ill. 

kWh/m3/év) képezi. 

8. Létesítmények energia hatékonysága 

Az épületek energiahatékonyságához számos tényező hozzájárul, ezek közé tartozik a: 

• Hőszigetelés (időjárási hatások és beeső napsugárzással szemben.), a korszerű szigetelés csökkenti az energia 

veszteségeket 

• Az aktuális igényeknek megfelelő hűtő- és fűtő energiatermelés 

• A hűtő- és fűtő energia hatékony elosztása az épületen belül minimális 

• veszteséggel 
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• A megújuló energia legmesszemenőkig való kiaknázása és a fosszilis 

• tüzelőanyagok használatában a lehető legjobb hatékonysági szint elérése, (kondenzációs kazánok.) 

• Már létező HVAC (az angol Heating, Ventilation, Air Conditioning szavak rövidítése, jelentésük: fűtés, 

szellőzés, légkondicionálás) berendezések optimális beállítása, berendezések elektromos fogyasztásának 

csökkentése ( keringtető szivattyúk, ventillátorok, stb. 

• A külső hő épületekben való hatékony hasznosítása és/vagy a külső hideg levegő hatékony hasznosítása (pl.: 

ingyen éjszakai hűtés) 

Az épületek energiahatékonyságának növelésével a cél, minimális energia felhasználásával maximális kényelem 

elérése. Az említett tényezőket figyelő szabályozástechnika az, amely direkt és indirekt módon is befolyásolni 

képes az energiahatékonyságot, kiemelkedő megtakarítást eredményez. Például elektronikusan irányított zsaluk 

használatával csökkenthető a napsugárzás hatása. Erős napsugárzás esetében a zsalu bezáródik, blokkolja a 

bejövő napfényt és csökkenti az épület hűtési energia szükségletét. 

Az épületirányítási rendszerek (Building Management System –BMS) lehetővé teszik az aktuálisfogyasztási 

értékek rögzítését és összehasonlításukat a standard értékekkel. 

A BMS által történő fogyasztási értékek rögzítése megkönnyíti az ―előtte‖ és ―utána‖ összehasonlításokat, és 

ezzel párhuzamosan egy direkt és megbízható értékelést nyújt a végrehajtott korszerűsítés hatékonyságáról. 

 

4.1. ábra. A BMS folyamata 

Az épület menedzsment rendszert is tartalmazó központi számítógépen fut az energiafogyasztást figyelő, mérő 

rendszer is. 

Az adatgyűjtés, tárolás, archiválás, az adatok különböző algoritmusok szerinti feldolgozása, kiértékelése 

grafikus megjelenítése is itt történik. 

A számítógép soros vonalon csatlakozik a villamos energia központban elhelyezett adatgyűjtő egységhez. A 

központi adatgyűjtő/mérésvezérlő egység saját belső kommunikációs vonalon tartja a kapcsolatot a mérési 

adatgyűjtő egységekkel. A mérési adatgyűjtő egységekből felhasználás helye és célja szerinti kiviteleket 

használnak. 
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4.2. ábra. Az adatgyűjtő és elemzőrendszer moduláris elemei 

A villamos mérési adatokra jó példa egyik multinacionális cég gyárának villamos energia felhasználása 

munkanapokon és hétvégeken. 

 

4.3. ábra. Nagyüzem villamos energia felhasználása, a BMS rendszer egyik mért paramétere 
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A mért adatok elemzésével a létesítmény energia rendszerének vezérlése is megoldható, s előre programozható a 

meteorológiai előrejelzések alapján. Az ábrán egy gépalkatrészeket gyártó csarnok fűtése és légkezelésének 

vezérlése látható. a külső hőmérséklet függvényében vezérli a fűtő és hűtő rendszert, a belső légkeverés 

mértékét és a bevezetett frisslevegő arányát stb. 

 

4.4. ábra. Gyártócsarnok légkezelési rendszere. 1-légkezelő ventillátor, 2-frisslevegő ventillátor, 3-fűtés-

hőcserélő, 4-hűtés-hőcserélő.5-keringtető szivattyúk, 6-párásító, 7-légkezelő be-és kivezető nyílásai, 8-külső 

levegő vezérelt zsaluk, 9-hőmérséklet és páratartalom érzékelők 

A légvisszakeverésnek és és a páratartalom beállításnak különösen agy jelentősége van közösségi 

létesítményeknél, pl.: üléstermeknél, előadó termeknél, uszodáknál, stb. Ezeknél energiagazdálkodási 

szempontból a hő visszanyerése, ismételt felhasználása mind az energia költségek csökkentése, mind a komfort 

szempontjáből igen lényeges. 

Légkezelés: A szellőztető levegőt befúvás előtt kezelni kell: ez szűréssel, léghevítéssel, léghűtéssel, 

nedvesítéssel, légszárítással, illetve speciális esetben sterilizálással történhet. Ez a légkezelés régebben falazott 

szerkezetekből épített légkezelőkben történt: ma már ún. modul rendszerű légkezelő szekrények az általánosak. 

A légkezelő egységet ezekből a szekrényekből állítják össze a kívánt légminőségnek és légmennyiségnek 

megfelelően 
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4.5. ábra. Légkezelő rendszer (téli és átmeneti állapotban, pl. uszoda). 1-elszívó ventillátor, 2-kezelt levegő 

ventillátor, 3-elhasznált levegő, 4- frisslevegő, 5-fűtő-hőcserélő, 6-hőcserélő, 7-távirányításu ki-be-zsluk, 8-

hőszivattyú rendszer, 9- visszakeverő (bypass) 

http://www.termicon.hu/uszoda/Uszoda_energiatakarekos_paramentesitese.pdf 

A légkezelő az aktuális páratartalom függvényében friss levegővel párátlanít (2). A légkezelő elszívja (1) a 

belső nagy nedvességtartalmú levegőt és helyére szükséges mértékű, kezelt (szőrt, előfűtött, utófűtött) szellőző 

levegőt fúj be. A friss levegőt a hővisszanyerő (6) előfűti, a visszakeverés utáni kevert levegőt a szükség szerint 

a hőszivattyú kondenzátora (8) fűti tovább. A hőszivattyú az elszívott levegőből nyeri ki a főtéshez szükséges 

energiát. A távozó levegő a szabadba van vezetve. Kevesebb frisslevegő igény esetén a visszakeverés léphet 

működésbe (9). 

Az ábra egy példát szemléltet, ami komplett megoldást jelent, viszont a hőszivattyús légkezelő alkalmazása a 

jelenlegi (2011) energiaárak mellett nem gazdaságos. A üzemköltségek mértékét nagyban befolyásolja a gáz és 

a villamos energia fajlagos árának egymáshoz viszonyított mértéke. Az arányok változására számítani lehet, s a 

rendszer alkalmazása - mint a hőcserélőké - kifejezetten előnyössé válhat. 

Az uszodákat párátlanítani, szellőztetni és fűteni kell, hogy az ember számára kellemes legyen a teremklíma 

és az épület ne károsodjon. 

9. Lakossági kommunális távhőellátás 

A távhő szállítása hőszállító vezetéken keresztül valósul meg. 

Az ellátó vezetékek sugaras, hurkos, vagy vegyes rendszerűek lehetnek. 

A távhővezetékek és vezetékrendszerek tervezése alapvetően meghatározza a távhőrendszer műszaki színvonalát. 

A hő szállítására fűtőközegként forróvizet, vagy gőzt használnak. A technológiai hőigények kielégítésére, s a 

távhőellátás bevezetésének időszakában elsősorban gőzzel üzemelő rendszereket építettek. Később a 

távhőellátásban a forró vizes rendszerek terjedtek el. Napjainkban, egyre gyakrabban alkalmazzák a melegvizes, 

(általában 110 °C hőmérsékletig meleg, ennél magasabb hőmérséklet esetében forróvizes rendszernek nevezik,) 

vagy a 120-130 °C hőmérsékletet meg nem haladó forróvizes távhőrendszereket. Jelentős méretű rendszerek 

épültek fel a termálvíz használatára is a településközpontok fűtésére és HMV ellátására 

A vizes távhőrendszerek előnyei és hátrányai a gőzzel üzemelő rendszerekkel szemben a következők: 

Előnyök 

• nagyobb fajlagos villamosenergia termelés 

• a kondenzátum a hőforrásban marad, ami elsősorban a nagynyomású fűtőerőműveknél fontos 

• a hőközponti hőmérséklet vagy tömegáram szabályozás egyszerűbben megoldható 

• elmaradnak a gőzrendszerre jellemző kondenzátum veszteségek 

• nagyobb a hőtárolás lehetősége 

Hátrányok 

• A szivattyúzási munka ténylegesen nagyobb a kondenzátum visszaszállításához szükségesnél, aminek 

elsősorban a fűtőműves rendszerben nagy a jelentősége. A fűtőerőműben megtermelt villamos energia ezt 

pótolja. 

• A hő szállításához nagyobb mennyiségű víz szükséges, mint gőz, emiatt nagyobb a meghibásodás lehetősége 

is. Mivel a gőznek nagy a fajtérfogata, kisebb meghibásodások mellett a rendszer még üzemben tartható, 

miközben a forróvizes rendszert le kell állítani. 

Az elosztó hálózat veszteségét is figyelembe véve a hőforrásból hőáram szállítását kell biztosítani. A hőáram 

szállításához szükséges hőhordozó közeg mennyisége: 

http://www.termicon.hu/uszoda/Uszoda_energiatakarekos_paramentesitese.pdf
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azaz 

 

Gőz esetében általában a közeg Δh hasznosítható fajlagos entalpiája teremt kapcsolatot a hőáram és a 

tömegáram kötött. A forró/meleg víz esetében a Δt hasznosítható hőmérsékletkülönbség alkalmazása a jellemző. 

A hasznosítható fajlagos entalpia a szállított gőz és a visszatérő kondenzvíz eltalpiájának különbsége. A 

hasznosítható hőmérsékletkülönbség az előremenő és visszatérő forró/meleg víz hőmérséklete közötti 

különbség. 

A lakossági-kommunális célú távhő termelése részben forróvíz-kazános fűtőművekben, kapcsolt hő- és 

villamosenergia-termelést megvalósító erőművekből történik. 

A távfűtőrendszerek üzemeltetése - leegyszerűsítve - annak a problémának a vizsgálatát jelenti, hogy egy 

konkrét rendszer adottságain belül a fogyasztók hőigénye hogyan elégíthető ki minimális költséggel. Főbb 

költségelemek a hőtermelési, a keringetési és a hőveszteségi költségek. 

A szolgáltató feladata az, hogy a hőtermeléssel, a keringetett forró víz mennyiségével, valamint 

hőmérsékletszintjével igazodjék a változó fogyasztói igényekhez. Ezeknek a szempontoknak a kvalitatív 

érvényesítése azt jelenti, hogy a szolgáltató mindenkor a lehetséges legkisebb forró víz mennyiséget keringeti, a 

lehetséges legalacsonyabb előremenő hőmérséklettel. A hálózatba beadott energiát pedig a legolcsóbb 

tüzelőanyaggal, a lehető legjobb hatásfokú kazánokkal termeli. 

A távfűtővezetékek hőveszteségei főleg felületi hő- és áramlástani veszteségekre vezethetők vissza. 

Az időben változó energiaigényeket, a rövid ideig tartó csúcsterheléseket, sokszor célszerű tárolt energiával 

kielégíteni. A hő tárolása által csökkenthető a hőforrások beruházási és üzemeltetési költsége. A beruházási 

költség amiatt csökkenhet, hogy a hőforrást nem a csúcshőigényre méretezni és megépíteni. Az üzemeltetési 

költség csökkenését a névleges teljesítményhez közeli munkapontban történő üzemvitel eredményezheti. A 

klasszikusnak tekinthető csoportosításban a hőszolgáltató rendszert a termelő, szállító és felhasználó 

alrendszerek alkotják. Ennek megfelelően a hő tárolására is a termelőnél, a szállító rendszerben és a 

fogyasztónál van lehetőség. 

A használati melegvíz-termelés veszteségei főként az elosztó hálózat és cirkulációs rendszer, valamint az 

igényen felüli használati melegvíz-fogyasztás hőveszteségeiből tevődnek össze. 

Egy átlagos (100-200 lakásos) házgyári lakóépületben a használati melegvíz-elosztó hálózatnál 5-8%, a 

cirkulációs hálózatnál 4-6% veszteségre lehet számítani (részletesebben az Épületgépészet tárgy keretein belül). 

10. Összefoglalás 

A tanultakból láthattuk, hogy az energia gazdálkodás az energia felhasználással kapcsolatos tevékenységek az 

összessége, amelyeknek célja a rendelkezésre álló energia gazdaságos hasznosítása. Az energiagazdálkodás 

során gondoskodni kell az elsődleges - (a szén, földgáz, nyersolaj stb.) és a másodlagos energiahordozók (a 

villamos energia, gőz stb.) tervszerű elosztásáról, felhasználásáról, azok ellenőrzéséről. Az energiafogyasztást 

(mennyiségét, szerkezetét) az árszerkezetekkel módosítani lehet. Úgy célszerű alakítani az energiahordozók és 

az energia átalakítással felhasználással kapcsolatos eszközrendszer árát, hogy a használatuk előnyös legyen az 

ipar és lakosság számára is. 

Kérdések 

1. Az energiagazdálkodás célja és energiagazdálkodás feladata? 

2. Az energiahatékonyság és mutatói? 
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3. Az energiaszükséglet tervezése, folyamatas 

4. Mi a teljesítménygazdálkodás jelentősége? 

5. Alapdíjas árszabás? 6. Az energiaátalakítás költségei? 

6. Létesítmények energia hatékonyságát befolyásoló tényezők 

7. Vázolja fel az épületirányítási rendszerek elemeit. 

8. A légkezelés hatékonyságának javítása 

9. Milyen távfűtési rendszereket ismer 
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II. rész - A termálenergia kinyerése és 
felhasználási rendszerei 
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5. fejezet - Termálenergia jellemzése 

Bevezetés 

A termálenergia olyan belső energia, amelyet a földkéreg, a köpeny és a mag nagy hőmérsékletű tömegei 

tárolnak. Mivel a Föld belsejében sokkal nagyobbak hőmérsékletek, mint a felszínen, a belső energia 

szakadatlanul áramlik a nagy mélységű forró zónákból a felszín felé, ez az ún. földi hőáram. A földkéreg 

hőmérséklete a hővezetés törvényének megfelelően növekszik a mélységgel, így az egységnyi tömegű anyag 

energiatartalma a mélységgel nő. Nyilvánvalóan annál alkalmasabbak a körülmények a termálenergia 

kitermelésére, minél közelebb van a felszínhez a belső energiát hordozó nagy hőmérsékletű közeg. 

Habár a termálenergia a kéregben mindenütt jelen van, a gazdaságosan kitermelhető termálenergia olyan 

hordozó közeghez kötött, amely nagy fajlagos energiatartalmú, könnyen felszínre hozható, olcsó, nagy 

mennyiségben rendelkezésre áll, jól kezelhető. Mindezeket a követelményeket a víz elégíti ki legjobban. 

1. A termálenergia jellemzése 

Tapasztalati tény, hogy a Föld belsejének hőmérséklete a mélységgel nő. Ennek megfelelően óriási mennyiségű 

belső energiát tartalmaz. A felső köpeny 75-250 km mélyen eléri azt a hőmérsékletet, ahol a kőzetek egy része 

már olvadt állapotban van. Ezen a rétegen „úsznak‖ a tektonikus lemezek. A (szilárd) földkéreg 15-40 km 

mélységig terjed és alsó széle hozzávetőlegesen követi a felszín morfológiáját. 

A termodinamikából ismeretes, hogy a hőmérséklet inhomogén eloszlása a belső energia áramlását idézi elő. 

Első legdurvább közelítésként a gömb alakú Föld szilárd kérgében a belső energiának csupán vezetéssel folyó, 

stacionárius áramával számolhatunk. Intenzitásának legalábbis nagyságrendileg a felszín minden helyén 

azonosnak kellene lennie. A tapasztalat alapján egészen más kép rajzolódik ki. Bizonyos jól meghatározható 

földtani szerkezetekhez a földi hőáramsűrűség jellegzetes értékei tartoznak. 

 

5.1. ábra. A föld szerkezete 

A földkéreg az összes tömeg 0,4%-a. A tömeg 99%-ának hőmérséklete > 500 oC-nál 

A táguló óceánközépi gerincek mentén nem kiugró a 0,3 W/m2 hőáramsűrűség, az Alföldet a 0,1 W/m2 érték 

jellem, míg a kontinentális pajzsok vagy az óceáni kéreg hőáramsűrűsége alig éri el a 0,02 W/m2-t. Mindez 

összefüggésben van a földkéreg és a köpeny szerkezetével és a litoszféralemezek vándorlásával. 
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5.2. ábra. A föld ismert magas hőmérsékletű régiói 

A kontinentális kéreg vastagsága a magas hegységek alatt 70-75 km, a megsüllyedt üledékes medencék alatt 

viszont alig 20-25 km. Az óceáni kéreg vastagsága sokkal kisebb, átlagosan 10 km. 

A litoszféra nem egyetlen merev héj, hanem hat nagyobb és néhány kisebb lemezdarabból áll, amelyek 

egymáshoz és a Föld forgástengelyéhez képest állandó mozgásban vannak. A Föld jelenkori magmás és 

tektonikai tevékenysége szinte kivétel nélkül a lemezhatárok mentén zajlik (un anomáliás területek). 

 

5.3. ábra. A földkéreg vastagsága a Kárpát-medencében 

A plasztikus köpenyben a belső energia nem csupán vezetéssel, hanem konvekcióval is átadódhat. A gravitáció 

hatására a nagyobb sűrűségű, hidegebb, felső köpenyanyag lesüllyed, kiszorítja helyéről a könnyebb, melegebb 

és nagyobb belsőenergia-tartalmú közeget, amely feláramlik a litoszféra határáig, magával víve belsőenergia-

tartalmát. Az így kialakuló mozgás a termokonvekció. 

Az Alföldön 50-60 °C/km, tehát viszonylag kis mélységben található viszonylag nagy hőmérsékletű, így nagy 

fajlagosenergia-tartalmú kőzettömegek. 
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5.4. ábra. A földi hőáramsűrűség eloszlása Magyarországon, (mW/m2) 

Magyarország geotermikus szempontból kiemelkedő pozitív anomáliát mutat, — bár mi e területektől távol 

esünk. 

Kedvező adottságaink magyarázata, hogy a földkéreg vastagsága az Alföldön 22 28 km (ez átlagos érték), 

hazánk egyéb sík területein pedig mintegy 30 km; a geotermikus gradiens (termálgradiens) mintegy 5°C/100 m 

(a kontinensek átlagában ez 3°C/100 m); a hőfluxus értékek is magasabbak (90-100 mW/m2), mint az az európai 

kontinens átlaga (62mW/m2). Utóbbiak okozzák a Kárpát-medencében a geotermikus anomáliákat. 

A geotermális anomália területei 

A természetes termálrezervoár kellő kiterjedésű, nagy hőmérsékletű, megfelelő porozitású és permeabilitású 

hévíztároló képződmény. A termálrezervoárból belső energiát termelnek ki, amelynek hordozó közege a víz. Ezt 

a környezetvédelem vagy a rétegnyomás fenntartásának céljából vissza kell sajtolni a tárolóba. A bányászat 

tehát a víz energiatartalmára irányul, nem magára a vízre. 

A mesterséges termálrezervoár valamely forró, száraz impermeábilis kőzetben létrehozott repedésrendszer. Ez 

legcélszerűbben hidraulikus rétegrepesztéssel alakítható ki, és a külszínről vizet keringetve, a nagy hőátadó 

felület (1 km2), mint hőcserélő működik, amellyel forró víz vagy gőz termelhető. 
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5.5. ábra. A konduktív hőárammal fűtött geotermális tároló 

A termálrezervoárt szakadatlanul fűti a földi hőáram (konduktiv hőátadás). Az egyik nagy rezervoárcsoportba 

azok a tárolók sorolhatók, amelyek belsőenergia-utánpótlása a vezetéses (konduktív) hőáram. A ma ismert 

legnagyobb kiterjedésű konduktív fűtésű termálvízrezervoár az Alföld felsőpannon homokos üledéksoraiban 

található. Átlagos vastagsága 200 m és kb. 40 000 km2 kiterjedésű. Magyarország mai termálvíz-kihozatalának 

túlnyomó része innen származik. 

2. Termokonvekcióval fűtött tárolók 

A nagy hőmérsékletű magma (650-1200 °C) igen erősen füli a környezetét, és ez a felszín felé igen nagy (1 

W/m2) erősségű földi hőáramot okoz. Az üledékes kőzetek hővezetési tényezője legtöbbször elég kicsiny (2 

W/°Cm) ezért a mélységgel igen gyorsan nő a hőmérséklet. 

Szükség van a tároló elegendően nagy függőleges irányú méretére is. Ilyenkor a konvekció hosszabb úton, 

hatékonyabban viszi át a belső energiát a felszínhez közeli tartományba. 

Növeli a konvekció intenzitását, ha a tároló hidegvíz-utánpótlást kaphat. Ekkor nagyobb a hőmérséklet-, 

továbbá a sűrűségkülönbség, és az erőteljesebb fluidummozgás több belső energiát juttathat a felszín közelébe. 

A kéregkőzetekben jelenlévő hőenergia kétféle módon juthat el a Föld felszínére: hővezetéssel (konduktíve), 

illetve hőáramlással hőhordozó közeg (pl. víz-, gőz- vagy egyéb (emberi beavatkozással a mélybe juttatott 

folyadék) által hordozva - konvektív úton. 

A konvektív fűtésű porózus tároló fogalmi modelljét a 5.6. ábra szemlélteti. 
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5.6. ábra. Termokonvencióval fűtött geotermális tároló 

A tároló nyomáseloszlása - ha forró víz tölti ki - közel hidrosztatikus, a feláramló forró- és a leszálló "hidegebb" 

áramlás hatására torzul egy kicsit. A gőzt vagy víz/gőz keveréket tartalmazó tárolók mélység menti 

nyomásgradiense kisebb, a gőzzónában közelebb áll az állandó értékhez, mint a hidrosztatikushoz. Ekképpen a 

forró vizet és a gőzt tároló rezervoárok fizikai viselkedése jellegzetesen különbözik. Energiahasznosítás 

szempontjából legértékesebbek a túlhevített gőzt tároló lelőhelyek. 

3. Mesterséges geotermális tárolók forró, száraz 
kőzetekben 

A termálenergia egységnyi mennyisége annál értékesebb, minél nagyobb hőmérsékletű a hordozó közeg. 

Villamos energia gazdaságos előállítására a mai műszaki lehetőségek mellett legalább 150 °C hőmérsékletű 

forró víz vagy gőz szükséges. Ezt a hagyományos villamosenergia-termelés szempontjából alsó határnak vehető 

hőmérsékletértéket a ma ismert termálmezőknek alig 2%-a éri el. Nem egy esetben a forró kőzettest (hot dry 

rock-HDR) száraz, egyáltalán nem tartalmaz vizet vagy gőzt. Ebben a mélységtartományban mesterségesen kell 

a termáltárolót létrehozni. Valamilyen módon töredezetté, repedezetté kell tenni az impermeábilis kőzetet, és a 

külszínről kell vizet juttatni bele, hogy ott felmelegedjék. 

Egy forró száraz kőzettesttel szemben támasztott legfontosabb követelmények: legalább 200 °C 

kőzethőmérséklet, igen kis permeabilitás (< 10-6 darcy), jó hővezető képesség (>4 W/mK), jó repeszthetőség, 

lehetőleg minél közelebb legyen a felszínhez. Ezeket a tulajdonságokat még közvetve is elég nehéz becsülni, 

csupán felszíni adatok birtokában. 

A legfontosabb paraméter, amelyre támaszkodni lehet, a hőmérséklet gyorsan növekvő mélység menti eloszlása, 

és a földi hőáram anomálisan nagy értéke. Kedvező földtani körülmény, ha jó hővezető képességű gránitalapra 

rossz hővezető képességű, agyagos üledékrétegek települtek. 

A termálenergia-készletek számítása 

Egy geotermális tároló rendszer feltárása és termelésbe állítása során az egyik legfontosabb kérdés a 

rendelkezésre álló energiamennyiség meghatározása. 
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A földtani készlet természetesen nem termelhető ki teljes egészében. Magyarország üledékes kőzetösszleteiben 

tárolt ipari termálhőkészlet: 8,55×1019 kJ. 

Magyarország közel 40 000 km2 területen fejlődtek ki a felső pannon homokos vízadó rétegei. Feltéve, hogy 

ezeket, 15 °C-ra sikerül lehűteni, a legnagyobb hazai hévíztároló rendszer 4,085×1017 kJ energiát tartalmaz. A 

tényleges kihozatali tényező 30-40%. 

A Darcy-törvény a felszín alatti vizekben a szivárgás sebességét írja le. A törvény szerint a szivárgás sebessége 

(vp) arányos a szivárgási tényezővel (K) és a hidraulikus gradienssel (i). 

A termálenergia-kitermelő rendszer 

A termálenergia-kitermelés lényege a tároló belsőenergia-tartalmának felszínre hozása. Ez a módszereket és az 

eszközöket tekintve a szénhidrogén-kitermeléssel rokon tevékenység. A termálenergia-kitermelés kezdeti 

időszakában a többé-kevésbé tervszerűen telepített kutakkal megcsapolt tárolóból a víztest rugalmas tágulása 

vagy a gőz túlnyomása hozta a felszínre a fluidumot. A lehűlt, rendszerint nagy sótartalmú hévizet legtöbbször 

valamely közeli vízfolyásba vezették, jelentős környezetkárosítást okozva. Eközben a tároló rétegnyomása is 

egyre csökkent, a kút hozamával és a kútfejhőmérséklettel együtt. 

Nyilvánvalóvá vált, hogy a tároló rétegenergiájának fenntartása, és a környezetszennyezés elkerülése csak a 

lehűlt hévíznek a tároló rétegbe való visszasajtolásával lehetséges. 

A hévízrendszerek felépítésük szerint zárt vagy nyitott rendszerben működhetnek. A zárt rendszerű hévíz 

hasznosítása során a hévíz a felszínen túlnyomás alatt hét ad le, majd visszasajtolással az eredeti vízadó rétegbe 

visszajut 

 

5.7. ábra. A hévízkészítés folyamatábrája zárt rendszerben. http://sdt.sulinet.hu/ 

A legtöbbször vízkőkiválásra hajlamos vagy agresszív kémiai viselkedésű hévizeket legcélszerűbb egy 

túlnyomásos zárt körben keringetve, hőcserélőn át lehűtve visszasajtolni a tárolóba. A nyitott hévízhasznosító 

rendszer előnye, hogy alacsonyabb a beruházási költség, mert nincs szükség visszasajtoló kútra. 
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5.8. ábra. A hévízkészítés folyamatábrája nyitott rendszerben 

A nyitott közvetlen rendszerben a felszíni vízelvezetés történhet élővízfolyásba, közüzemi csatornába, 

belvízcsatornába, halastóba vezetéssel valamint szikkasztásos, öntözéses hasznosítással. Élővízfolyásba akkor 

vezethető be közvetlenül a használt hévíz, ha fizikai, kémiai és biológiai szempontból nem káros. Egyik esetben 

sem károsíthatja a környezetet. 

A nyitott közvetett rendszer esetén a termelő kút (pozitív kút vagy mesterséges kút) után a hévizet 

vízkezelésnek vetik alá, átmeneti tárolóban tárolják, továbbítják a hőcserélőbe, ide szintén beköthetnek 

szekunder kört a hő hasznosítására, majd vagy felszíni vízelhelyezéssel végződik a folyamat, vagy vízkezelés 

után átmeneti tárolóban tárolják végül visszasajtolják. 

Alapvetően rendszerek több részrendszerből tevődnek össze. A tárolóból a termelőkúton keresztül áramlik a 

felszínre a belső energiát hordozó fluidum (víz, gőz vagy ezek keveréke). A víztermelő kútba a termelés 

fokozására legtöbbször búvárszivattyút építenek be, vagy gázlifttel segítik elő az áramlást. A gyűjtő- és a 

gerincvezetékek esetleg szeparátor beiktatásával vezetnek a hőcserélőhöz. A hőcserélőben a nagy sótartalmú, 

esetleg agresszív rétegvíz (vagy gőz/víz keverék) a szekunder körben áramoltatott víznek, esetleg valamilyen 

alacsony forráspontú szerves folyadéknak adja át energiatartalmát. A szekunder körben áramló felmelegített 

folyadék vagy gőz akár villamosenergia-termelésére, akár közvetlen hőhasznosításra használható. A lehűlt hévíz 

(vagy a kondenzálódott gőz) a sajtolószivattyú energiaközlése után a visszasajtoló kúton át jut vissza a tárolóba. 
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5.9. ábra. Visszasajtolás és kezelés 

A tároló jellege, a telepfluidum tulajdonságai, a kitermelés és a hasznosítás módja nyilvánvalóan módosíthatják 

a vázolt alaprendszer több elemét. A besajtolókút irányából hideg víz szivárog a termelőkút felé, a hővezetés 

iránya viszont ezzel ellentétes. 

 

5.10. ábra. Elvi ábra a visszasajtolás során létrejövő energia cserére (a kutak mélysége 1350 m, távolságuk 

1000m) http://www.baber.hu/geology/hgb.html#hg_b8 

A konvekció és a vezetési áram ellentétes iránya lassítja a hideg front terjedését. A kútban kialakuló áramlás 

viszont mind a termelő-, mind a besajtolókutakban nyilvánvalóan turbulens. A kútban felszálló forró (T>100 

°C) víz nyomása csökken, gőz képződik, oldott gázok szabadulnak fel. Így az áramlás gyakran kétfázisú 

keverékáramlás. A felmelegedett kút és a hidegebb kőzetkörnyezet intenzív radiális irányú hőátadást 

eredményez. Ez gőzkutaknál a hőveszteségen kívül nyomásveszteséget is okoz. 

Mesterségesen termeltetett kutaknál a búvárszivattyú működése mechanikai munka bevezetését jelenti a 

rendszerbe. 

http://www.baber.hu/geology/hgb.html#hg_b8
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A besajtoló-szivattyú a rendszer másik olyan pontja, ahol mechanikai energia bevezetésére kerül sor. A 

megnövelt nyomású lehűlt hévíz a besajtolókúton keresztül áramlik a tárolóba, nyomása lényegesen, 

hőmérséklete kis mértékben növekszik az áramlás során. A tárolóba érve a víz újra a termelő kút felé szivárog, 

közben tovább melegszik, így a ciklus ismétlődése esetén a visszakeringetett víz a kőzettömegek belső 

energiájának egy részét is átveszi és felszínre hozza. 

Nyomásgradiens mértékegysége: Pa/m, kutaknál MPa/100m a használatos . 

A belső energia transzportját közvetlenül ugyan nem befolyásolja, de az energiatermelő rendszer működéséhez 

szorosan kötődik néhány további fizikai és kémiai folyamat. A lehűlő és csökkenő nyomású telepfluidumok 

oldott szilárdanyag- és gáztartalma kiválik, vízkövesedést, esetleg a kút vagy a vezetékek elzáródását is 

okozhatja. A rezervoárban is kialakulnak a termelés következtében vízkémiai változások, az egyensúlyi 

nyomásállapot megszűnése a kőzetfeszültségek átrendeződésére. A termálenergia-kitermelő rendszer fő 

kérdései: 

 

A pontos választ ezekre a kérdésekre akkor lehet megadni, ha az imént vázolt részfolyamatok mennyiségi és 

minőségi összefüggései ismertek, és a feltárt összefüggéseket a mérnöki gyakorlat számára használható 

formában fogalmazzák meg. 

Az Alföld felső pannon homokos rétegeknél (Átlagos porozitása hozzávetőlegesen 20%.) , lezárt kutak 

kútfejnyomása átlagosan 3 bar. 

5.1.1. táblázat. Szentes térségében lévő termálkutak jellemző adatai 
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A tárolóban lejátszódó nyomáscsökkenés izotermikus. Ezért a rugalmas tágulással csak a kitermelt hévízzel 

felszínre kerülő belső energia mennyiségnek a környezeti hőmérséklet fölötti tartományba eső hányada 

hasznosítható. Ennek értéke: ~7,0 1016 kJ. 

4. Összefoglalás 

A geotermikus energia a Föld belsejéből származó hőenergiát jelenti, amely nagyrészt a földkéregben 

koncentrálódó, hosszú felezési idejű radioaktív elemek bomlásából származik, de fontosnak tartják a 

kőzetlemezek súrlódásából származó hőt is. A geotermikus energia vagy vulkáni tevékenységek területein vagy 

üledékes eredetű, víztároló porózus kőzetekből álló rezervoár medencékben halmozódik fel. A geotermikus 

rendszer részei a hőforrás, a víztároló rezervoárok és a nagy hőmérsékletű geotermikus fluidum (ami lehet víz, 

gőz vagy ezek keveréke); ezek közül az utóbbi kettő mesterséges is lehet. A geotermikus energia jellemző 

mérőszámai a geotermikus gradiens – „a földkéregben a hőmérséklet változását jellemző adat: az egységnyi 

mélységnövekedésre eső hőmérsékletnövekedés és a földi hőáramsűrűség – „egységnyi felületen és egységnyi 

idő alatt átáramló hőmennyiség‖. A hévízrendszerek felépítésük szerint zárt vagy nyitott rendszerben 

működhetnek. A zárt rendszerű hévíz hasznosítása során a hévíz a felszínen túlnyomás alatt hét ad le, majd 

visszasajtolással az eredeti vízadó rétegbe visszajut 

Kérdések 

1. Mi a forrása a geotermikus energiának 

2. Hol tárolódik a hőenergia 

3. Hogyan jút a geotermikus energia a föld felszínére 

4. Milyen kinyerési lehetőségek vannak 

5. Mit értünk visszasajtolás alatt 
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6. fejezet - A termálenergia 
hasznosítása 

Bevezetés 

A termálenergia olyan belső energia, amelyet a földkéreg, a köpeny és a mag nagy hőmérsékletű tömegei 

tárolnak. Mivel a Föld belsejében sokkal nagyobbak hőmérsékletek, mint a felszínen, a belső energia 

szakadatlanul áramlik a nagy mélységű forró zónákból a felszín felé, ez az ún. földi hőáram. A földkéreg 

hőmérséklete a hővezetés törvényének megfelelően növekszik a mélységgel, így az egységnyi tömegű anyag 

energiatartalma a mélységgel nő. Nyilvánvalóan annál alkalmasabbak a körülmények a termálenergia 

kitermelésére, minél közelebb van a felszínhez a belső energiát hordozó nagy hőmérsékletű közeg. 

Habár a termálenergia a kéregben mindenütt jelen van, a gazdaságosan kitermelhető termálenergia olyan 

hordozó közeghez kötött, amely nagy fajlagos energiatartalmú, könnyen felszínre hozható, olcsó, nagy 

mennyiségben rendelkezésre áll, jól kezelhető. Mindezeket a követelményeket a víz elégíti ki legjobban. 

A geotermikus hőszivattyú a korszerű és intelligens épület olyan monovalens hőközpontja, amely egy 

készülékben biztosítja a téli fűtési és a nyári hűtési hőigényét (teljesítményszükségletet). 

A geotermikus hőszivattyú olyan gép, mely a befektetett elektromos energia többszörösét (4-5 szeresét) adja le 

hőenergiaként, ill. hűtőenergiaként. A talajból vett hőt hasznosítja a környezettel összhangban, annak károsítása 

nélkül. 

A geotermikus hőenergia hasznosítása 

A termálvizek energetikai hasznosítása a célt tekintve két nagy területre terjed ki: 

1. Villamosenergia-termelés, melynek során a geotermális fluidum (termálvíz, gáz ill. keverékük) hőjét villamos 

energiává alakítják át. 

2. A közvetlen hőhasznosítás, melynek során a termálvíz hője közvetlenül, átalakítás nélkül kerül hasznosításra 

(pl. légtérfűtés) 

A hőmérséklettől függő célszerű felhasználás: 

• 15-60oC között-fűtés, hőszivattyúzás 

• 15-110oC között általános hőenergia ellátás (uszódák, települések főtése, ipari, mezőgazdasági célok 

• 100-150oC között kettős közegű (CRC) rendszerrel villamos energia termelés. 

• 140-240oC között hagyományos erőművel villamosenergia termelés (száraz gőz, kondenzációs). 

6.1. táblázat. Termálvíz felhasználásának módjai 
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1. Villamosenergia-termelés 

A villamosenergia-termelésre Magyarországon kijelölhetők azok a területek, ahol közepes entalpiájú (100-200 

°C közötti kifolyó hőmérsékletű) tárolók helyezkednek el. Földtani szempontból Magyarországon a 

legalkalmasabb területek az Alföld déli, ill. keleti részén találhatók. 

Az ország délkeleti részén (Nagyszénás-Fábiánsebestyén) a szénhidrogén-kutatás során jelentkeztek nagy 

hőmérsékletű és túlnyomásos, ún. geosztatikus típusú hévíztároló rendszerekre utaló adatok. A területen levő 

Nsz-3 fúrásban rétegvizsgálat során 171 °C kútfejhőmérsékletet mértek. 

A hazánkban kimutatott és körülhatárolt területeken lévő közepes entalpiájú hévíztárolók villamosenergia-

termelési célú hasznosítására a kondenzációs és a segédközeges (bináris) áramtermelési módok alkalmazhatók. 

Villamos energiatermelés csak akkor lehetséges, ha az adott helyen a geológiai és a hőmérsékleti viszonyok 

lehetővé teszik. 

Ha a termálvízből villamos energiát nyerünk, akkor a termálvizet jelentős mértékben le kell hűtenünk, és a 

hőmérséklet különbségből villamos energiát állítunk elő, tehát a hőenergia villamos energiává konvertálódik. 

Nyilvánvaló e folyamatban is igen jelentős a hatásfok vesztés, hiszen nagyon alacsony hőmérsékletre a kinyert 

termálvizet nem tudjuk kondenzálni, azonkívül a nagyon alacsony hőfokú termálvizet már nem nagyon tudjuk 

használni, de az alacsony hőmérséklet a visszatáplálásnak is akadálya lehet. Előnyös, ha a kondenzált 

vízmennyiség még tovább hasznosítható. 

Legelőnyösebb változat (csak megfelelő geológiai adottságok mellett), ha földből (kutakból) vízgőzt nyerünk, 

amely közvetlenül használható fel villamos energiatermelésre, természetesen meghatározott technikai 

folyamatok közbeiktatásával (6.1. ábra). Ekkor a gőzben rejlő hőenergiát, közvetlenül mechanikus munkává, 

majd elektromos árammá alakítjuk át. 

A gőz kondenzálásánál felszabaduló hőt az erőmű környékén fűtési, melegvíz-ellátási (HMV) célokra 

hasznosítjuk 
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6.1. ábra. Geotermális villamos erőmű 

Ha nincs elég gőz, de van magas hőmérsékletű víz, akkor az ún. ORC körfolyamat (Organic Rankine Cycle) 

jöhet szóba (6.2. ábra), amelyben a turbinahajtásra a vízgőz helyett az alacsony hőmérsékleten elgőzölögtethető 

anyagokat használunk fel, pl. ammóniát. Így alacsonyabb hőmérsékleten (ugyan több fokozatban), viszonylag 

mérsékelt hatásfok csökkenéssel tudunk villamos energiát előállítani. A több fokozat révén a kapcsolt energia 

termelés is megvalósul, hiszen villamos energiát és hőenergiát is nyerünk. A fennmaradó kondenzált vizet pedig 

hőcserélőkben alacsony hőmérsékletre hűtjük. Természetesen ennek vannak hátulütői is, pl. a visszasajtolás és a 

téli időszakban (különösen fűtésnél) a fagyveszély. 

 

6.2. ábra. Geotermális erőmű ORC körfolyamat hűtőtoronnyal 

A Szerves Rankine Körfolyamat (angol szakirodalomban: Organic Rankine Cycle - ORC) hasonló a 

hagyományos gőzkörfolyamathoz, egyedül a turbinát meghajtó közeg eltérő, ami magas molekuláris tömegű 

szerves folyadék. Az alkalmazott folyadékok lehetővé teszik, hogy már az alacsonyabb hőmérsékletű 

hőforrásokat is hatékonyan kihasználjuk, eltérő teljesítményű (néhány kW-tól több MW-ig) elektromos energiát 

állítsunk elő segítségükkel 
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6.3. ábra. A villamos energia- és HMV előállítás termálvízből ORC körfolyamatban (Büki, 2010). T1=termelő, 

TE=visszasajtoló kút, Q1=hőcserélő, P= turbina és villamos generátor, R1és R2 = hőcserélők 

Az alacsonyabb hőmérséletű termálvizek termoolaj-kazánokhoz csatlakoztathatók és kapcsolt energiatermelő-

ként (villamos energia/hőenergia) ORC, vagy Kalina fűtőerőmű-egység hozható létre. A külső hőközlés a 

szerves munkaközeg kétfokozatú, folyadék-előmelegítőt és -elgőzölögtetőt lát el, s túlhevítés nincs. A rendszer 

(körfolyamat) rendelkezik belső hőrekuperátorral, amelyben az expandált túlhevített gőz a munkaközeg 

folyadékát melegíti elő. A kondenzációs - kapcsolt – hőleadás a fűtési hőt jelenti (vagy HMV). 

HDR (hot-dry-rock - forró kőzet) 

A termálvíz (konvekcióval kapott melegvíz) hasznosítás hatásfoka igen különböző lehet. Ha közvetlenül 

hőtermelésre használjuk fel akkor a hatásfokot akár 1-nek is vehetjük, viszont csak villamos energiát állítunk 

elő, akkor a tényleges hatásfoknál 0,1 értékre csökken, tehát 10-szeres veszteséggel kell számolni, s a 

fennmaradó 90 % hőmennyiség a környezetbe távozik (esetleg) a hasznosítás számára elvész. Ha kombinált a 

ciklusban, villamos és hőenergiát is előállítunk, abban az esetben a lehetséges hőmennyiség közel 100 %-os 

hatásfokkal érvényesül. 

A fenntebbiek mit is jelentenek: 

• ha csupán hőtermelésre használjuk fel abban az esetben ~100 %-os földgáz kiváltást érhetünk el. 

• ha csak villamos energiát nyerünk a hatékonyság 10 % lehet. 

Ezekből következik, hogy a rendelkezésünkre álló földhő energiáját, különösen ha azt gőzzel vagy vízzel 

nyerjük ki akkor erősen megfontolandó, hogy milyen módon és - célra hasznosítjuk. A hasznosításának egyik 

igen jelentős követelménye a termálvíz vissza szivattyúzása (préselése). Sajnos a hasznosítási e formája csak 

kitüntetett helyeken használható. Azokon a területeken, ahol megfelelőek a geotermális viszonyok, vagyis a föld 

mélyén a törésvonalak környezetében jelentős mennyiségű a magas hőmérsékletű vízkészlet, s a visszasajtolás 

anélkül megvalósítható, hogy a kutak eliszaposodnának (eltömödve csökkenne a vízelnyelő képesség, ezzel 

együtt a vízhozam. Speciális megoldás a HDR rendszer – lásd ábrát-, amikor magas-hőmérsékletű repesztett, 

„száraz kőzetbe‖ sajtolunk vizet (6.4. ábra), s ezzel hozzuk fel a föld melegét (még lehetne sorolni néhány 

megoldást, elképzelt lehetőséget). 

A Kalina-körfolyamat energetikai hatékonysága valamivel kedvezőbb, mint az ORC-erőműé, mivel a kapcsolt 

energiaaránya mintegy 10–20%-kal nagyobb lehet. 
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6.4. ábra. A HDR rendszer vázlata. (1) Injekciós cső; (2) termelő-cső; (3) megfigyelő furat; (4) stimulált kőzet; 

(5) tároló-figyelő; (6) injekciós kompresszor; (7) hőcserélő; (8) víztározó; (9) hűtő; (10) áramtermelő; (11) 

hőelosztó. 

A konvektiv geotermikus hő hasznosításának módjai alapvetően függenek a kinyerhető termálvíz 

hőmérsékletétől. 

A geotermális hő közvetlen hasznosítás során döntően a 100-120°C alatti hőmérsékletű termálvizek jönnek 

számításba. 

T-s diagramban jól szemléltethető a termálvíz különféle fűtési célú hasznosításának hőmérséklet tartományai. 

Tehát az entrópia tartalom és a hőfom mértéke megkatározza a gazdaságosan hasznáható fűtési módot, a 

csatlakoztatható tevhnológiai berendezéseket. 
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6.5. ábra. A termálvíz hasznosítás T-s diagramban 

Közvetlen hasznosítás 

A magasabb hőmérsékletű és lacsony sótartalmú, veszélyes, valamint korrozív anyagokat nem tartalmazó 

termálvízek energetikai hasznosítását mutatja a . ábra. Csúcs hőkivételi időszakban külön kazános (Qk) ráfűtés is 

alkalmazható, de az utolsó fázisban az alacsonyabb hőmérséklet balneológiai hasznosítást is lehetővé tesz. 

 

6.6. ábra. Nyerő- és visszasajtoló kutas termálvizes endszer csúcskazánnal, hőtárolóval, közvetlen hasznosítással 

és vízkezeléssel 

Vízkezelés, mind a visszasajtolási, mind a besajtolási időszakban indokolt lehet. A nyert és a visszasajtolt víz 

mennyisége azonos (m1). A termálvízet vezetjük fűtőelemekbe (Qf), radiátorokba és a (QHMV) használati meleg 

vizet előállító hőcserélőkbe. 

Tárolók alkalmazása az egyenetlen felhasználás miatt indokolt (Qm, QT). 

Drén (drain) csövezés részletesebben: http://www.maert.hu/Szikkaszt%F3.php 

Hasznosítás hőcserélőkőn át 

http://www.maert.hu/Szikkaszt%F3.php
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A, . ábra a fűtést és a HMV ellátást biztosító termál-kutas rendszert szemléltet. A termelőkútból kinyert nagy 

-20oC) csökken a hőmérséklete, s az ehhez 

tartozó energiatartalmat a keringtetett fűtővíz veszi át. 

Alapesetben (pl.) a kivett termálvizet 

• Tb = 48oC hőmérsékletről, 

• Tk=38oC-ra hűtjük le, a 

• ΔT=15oC, 

• m = kg/s = fűtővíz tömegárama, 

• c = kJ/kg K = a víz fajhője. 

Ezzel a termálvízből kivett energia (pl.) csúcsteljesítmény: 

 

A kivett hő gyakorlatilag felhasznált hővel egyenlő: 

 

Téli időszakban a csúcs hőigény esetén pl. gázkazános fűtés rásegítéssel a hiányzó hőt pótolhatjuk: 

 

Csúcs időszakban a két tárolóban lévő hőtartalom is a rendszer része, s ezzel a rendszerben adott pillanatban 

rendelkezésre álló összes energia: 

 

Különválasztás hőcserélők használatával 

A bemutatott közvetlen felhasználás helyett ma már inkább a hőcserélővel való közvetlen hőelvétel a jellemző. 

A kivett hőenergia: 

 

A rendszerben lévő összes hő: 

A kútból a hőcserélőn átvezetett a termálvíz az egyenetlen felhasználás miatt nagyméretű átmeneti 

tárolótartályba kerül, ahonnan a szűrőrendszerre szivattyúzzák (6.8. ábra). Általában 10-15mikronos felületi 

szűrőket alkalmaznak. 
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6.7. ábra. A hőcserélős hasznosítás vázlata (Forrás: Büki, 2010) 

A szűrőrendszerről az átmeneti tárolóba kerül a víz, majd a visszasajtoló szivattyúkon át jut a visszasajtoló 

kútba. A hőcserélő másik oldalán a keringtetett fűtővíz, ill. a használati meleg víz található. Az előremenő 

fűtővíz hőfoka a termálvíznél alacsonyabb, s a hőkivételtől függően a visszaérkező is kisebb lesz, mint a 

termálvíz kimenője. 

 

6.8. ábra. Hőcserélős felhasználás és visszasajtolás folyamatábrája. (Település: Fülöpjakabi. Forrás: György, 

2006) 

Ebből fakad, hogy a visszasajtolási hőmérséklet kisebb, mint a hőcserélőből kijövő vízé, de további hőveszteség 

van a kezelése során is. 

Tehát a 49oC-os termálvíz (Lásd az ábrát) a visszasajtoláskor 24-27oC-os lesz. 

A kiszűrt anyagot a talajban kialakított drén-járatokba (elnyelő aknába, amely csőjáratokkal folytatódik) vezetik, 

amennyiben a szüredék veszélyes anyagokat nem tartalmaz. 

Kombinált (kaszkád v. többlépcsős) hasznosítás 
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Az energia kihasználás tovább javítható, ha a hőcserélőkben lehűtött termálvizet hőszívattyúzással tovább 

hűtjük (Ezt a lehetőséget részletesebben külön fejezetben is tárgyaljuk). 

 

6.9. ábra. Geotermális fűtőerőmű, a hőtartalom kombinált (többlépcsős) hasznosítása. A-magas és alacsony 

hőmérsékletű-, B alacsony hőmérsékletű hasznosítás (hőcserélővel, ill. hőszívattyúzással nyert energia 

felhasználása), C balneológiai célú felhasználás, ami a szabadba kerülés előtt még hőszívattúzható 

A termálvíz energiatartlmának hasznosításában a legjelentősebb hatékonysági tényező, amit a hőmérséklet 

különbség lényegesen befolyásol, kinyerésnél és a felhasználói hőfok igény között van és a visszatáplálásnál 

mérhető (termelő és injektáló szonda hőmérséklet különbsége). Közvetlen hasznosítás kombinálható 

balneológiai felhasználással és végső hőszivattyúzással (A termálvíz kaszkádhasznosítása, Büki, 2010). A . ábra 

egy ilyen lehetőség elvi kapcsolási ábráját szemléteti. 

 

6.10. ábra. A termálvíz hőszivattyúval kiegészített megoldása (un. kaszkádhasznosítása)Szentesi projektet 

részletesebben lásd: http://www.geotermika.hu/portal/files/Csikai_kistelek.pdf 

2. Geotermikus energia hőszívattyúzása 

http://www.geotermika.hu/portal/files/Csikai_kistelek.pdf
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Magyarország egy ritka geotermikus energiakincs birtokában van, mivel az ország területén a geotermikus 

gradiens értéke duplája a világátlagnak. Itt a kőzethőmérséklet 100 méter mélységben is már jelentős: 12-14 °C. 

A földhő fluxusa hazánk felszínén 0,09 W/m2/óra, 100 m mélységben 0,11 W/m2/óra. 

A létesítmények fűtésénél, hűtésénél alkalmazandó geotermikus hőszivattyú a földbe telepített 

talajkollektorokon, vagy ~100 méter mélyen fúrt talaj-hőszondákon (zárt csőhálózat) keresztül a földkéregből 

hőt von (vagy ad le) el és ezt a hőt 40-50 °C-os fűtővíz formájában a választott fűtéshez, vagy hűtéshez 

szükséges hőmérsékletű hőleadó rendszerébe "pumpálja". 

A hőszivattyú lényegében egy igen egyszerű szerkezet, működtetésével a meglévő hőmérsékleti 

potenciálkülönbség használjuk fel, tehát alacsonyabb hőmérsékletű helyről magasabb hőmérsékleti pontra 

emeljük, valamilyen arra alkalmas közeg hőmérsékletét. 

Bármekkora méretű is legyen egy hőszivattyú az elvi működésében a háztartásokban használatos hűtőgéppel 

azonos elven működik, tehát kompresszort, radiátort, expanziós szelepet és elpárologtatót tartalmaz, mint fő 

egységeket. A háztartási vagy ipari hűtőgépek a zárt térben lévő anyagot lehűtik, vagyis kivonják belőle a 

hőenergiát, és egy hőcserélőn keresztül átadják a környezetnek. 

Leegyszerűsítve és nem egészen korrekt példa, talán az könnyebb áttekintést segíti: a hűtőszekrényből is talaj 

hőt hasznosító hőszivattyú lesz, ha a hűtőszekrény fagyasztóját beásom a talajba, és a hűtőszekrényen a hátul 

elhelyezett hőcserélőt (kondenzátor) elhelyezem a fűtendő helységben. 

Ebből következik, hogy a hőszivattyú lényegében egy hőtranszformátor (lásd 1. ábrát). 

• A hőszolgáltatás jellegzetessége, hogy a felső hőfokszinten (hasznos hő, pl. fűtési körben) hasznosítható hő = 

Qf , 

• a befektetett munkával = W, nagyobb (villamos energia), mint 

• az elpárologtató által elvont hő Qo (talajhő). 

Tehát a hasznosítható hő: 

 

A hőszivattyú folyamatának alapvető gazdaságossági mértéke a fajlagos fűtő, vagy hűtő teljesítmény, amely a 

hasznos hőmennyiség és a befektetett munka hányadosa: 

Látható, hogy a hő szállításához folyamatosan elektromos energiát kell a rendszerbe táplálni. 

A rendszer hatékonyságát az ún. jósági tényezővel szokásos megjelölni, jellemezni, ami azt mutatja meg, hogy a 

hőszivattyú által leadott hasznos hőteljesítmény hányszorosa a működtetéshez felhasznált hajtási 

teljesítménynek. A szakirodalomban gyakran COP (= coefficient of performance) tényezőnek is jelölik. 

 

Ennek értéke 2 - 7 között változik a függőleges vagy horizontális talaj szondák esetén. 

Az energiamérleg = 1 kWh elektromos energiával 4,5 kWh fűtési energiát hozunk létre (COP = 4,5). Tehát a 

földhőt, e folyamatosan megújuló energiáját hasznosítjuk hőszivattyúval. 
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6.11. ábra. A geotermikus hőszivattyú elvi felépítése Forrás: http://termalenergia.hu 

 

6.12. ábra. A hőszivattyú egységei és egyes pontjainak hőértékei. 1-Kompresszor, 2-kondenzátor (fűtés oldali 

hőcserélő), 3-expanziós szelep, 4-elpárologtató (szonda oldali hőcserélő), 5- Függőleges szonda, vagy talaj 

kollektor, 6-padlófűtés. 

A hőszívattyúzás kiemelkedő hazai művelője Heller László professzor (1907-1980), 1948 – ban készült doktori 

disszertációjában az akalmazhatósá-gának műszaki és gazdaságossági feltételeit határozta meg. 

A hőszivattyús rendszer két hőcserélőt tartalmaz, melyeket csővezeték köt össze a hőnyerő, ill. hőleadó 

részekkel. A vezetékben munkaközeget keringet a kompresszor. Ez a közeg csak nagy nyomáson 

cseppfolyósítható, különben hevesen elpárolog. Korábban freont használtak erre a célra, a légköri ózonpajzs 

kímélése végett ma már különböző, veszélytelen, nem mérgező, nem robbanó gázkeverékeket alkalmaznak. 

A kompresszorból a forró gáz a meleg hőcserélőbe (kondenzátorba) érkezik, ahol a munkaközeg energiát ad le 

és folyékony állapotba kerül. A nyomása 15-25 bar, a hőmérséklete 35-65 °C. Az innen kilépő munkaközeget az 

expanziós (nyomáscsökkentő) szelepre jut, amely a nyomását, pl. 5 bar-ra ejti. Ekkor hevesen elpárolog, lehűl, 

pl. 0°C-ra. Az elpárolgáshoz szükséges hőt (az ismételt gázállapot elnyeréséhez) a hideg oldali hőcserélő 

(elpárologtató) szekunder oldalán átáramló energiaadó közegből (a föld szondáknál általában glycol), amely a 

hőtartalmát a 10 - 15°C hőfokú talajból nyeri, annak 8-10°C-re való lehűtésével. Ekkor a már gázállapotú 

munkaközeg felmelegszik 5°C-ra. Innét a folyamat ismétlődik, vagyis ezt a gázt a kompresszor elszívja és 

bepréseli a kondenzátorba, melynek szekunder oldalán áramlik a fűtéshez használt víz vagy levegő, melynek a 

munkaközeg átadja az átvett hőt, valamint a kompresszort meghajtó motor hővé átalakult energiáját. Utána 

ismét a nyomáscsökkentő szelepre kerül a munkaközeg, és a körfolyamat (Carnot-ciklus) folyatódik. 

Ennek megfelelően a hőszivattyúnak van egy ún. meleg és egy hideg oldala. Téli fűtésnél a meleg oldalon lévő 

hőcserélőben keringtetett víz csatlakozik a fűtőberendezéseinkhez, vagy egyenesen padlóban vagy falban lévő 

csövekhez, míg a hideg oldalán lévő hőcserélő hőszállító folyadékát a talajban lévő szondákban cirkuláltatjuk és 

az alacsony hőmérsékleten a hőt innét vonjuk el. Nyári időszakban a két oldalt felcseréljük, tehát a hideg oldal 

http://termalenergia.hu/
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kerül a fűtési rendszerünkbe, amely hűtőként működik és az itt átvett hőt a talajba pumpáljuk vissza a talaj oldali 

hőcserélőn (radiátoron) keresztül. 

Tehát hűtés esetén a geotermikus hőszivattyú fordított üzemmódban működik (6.13. ábra). 

 

6.13. ábra. A hőszivattyúk a primer és szekunder oldalak, azaz a kondenzátor és elpárologtató funkcionális 

cseréjével (háromállású szelepek átváltásával) fűtési és hűtési (padló, fal, mennyezet, fan-coil) célokra is 

felhasználható. 

Végül is: a hőszivattyú a környezet lehűtésével nyeri a hőt, és egy zárt teret, lakást, irodát, vagy vizet melegít 

(vagy hűt) vele. A környezeti hőforrás lehet levegő, talajvíz, talajhő, szennyvíz, vagy bármi más hőtartalmú 

anyag. A COP tényező függ a hideg és a meleg oldal hőfok különbségétől (6.14. ábra). A tulságosan magas 

kondenzátor oldali hömérséklet rontja a COP tényezőz ( . ábra), ami arra utal, hogy ezen rendszerekkel az 

alacson hőmérsékletű fűtési formák a gazdaságosak. 

 

6.14. ábra. A COP tényező a kondenzátor és elpárologtató közötti hőmérséklet (ΔT) növekedés hatására csökken 

http://jagaber.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=25 

http://jagaber.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=25
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6.15. ábra. A jelenleg forgalomban lévő hőszivattyúknál a kondenzátor oldali hőmérséklet növelésével a COP 

értéke csökken 

A piacon hozzáférhető hőszivattyúk általában megbízhatóak, de célszerű a referenciával rendelkező legjobbakat 

kiválasztani. Nagyobb teljesítmény igénynél beépítés oly módon célszerű, hogy több párhuzamos egységből 

épüljön fel a rendszer, s ezekhez szakaszolható osztókon csatlakozzon az ugyancsak párhuzamos kapcsolású 

primer és szekunder oldal. 

A főbb alkalmazási formák 

A hőszivattyúkhoz különféle horizontális (a talajfelszínhez közeli), vagy vertikális (függőleges furatba 

telepített) hőnyerő, ill. hőleadó egységek cstlakoztethatók. 

Alapvetően fontos, képesek legyenek a hőszivattyúk által szállított meleg, vagy hideg hőenergia elnyeletésére a 

talajjal, vagy kinyerésére a talajból. 

Fontos követelmény, hogy a szondák felülete és a talaj között jó legyen a hőátadás, a talaj pedig képes legyen az 

adott hő szállítására. A szilárd talajban egyértelműen konduktív a hő átadása. 

Víz esetén a hőátadás már lehet konduktív és konvektív is. Ezért is a nedvesebb talajok jobb hővezetők, 

nagyobb hőteljesítményt képesek leadni, vagy felvenni. 

6.2. táblázat. Talajtípusok fajlagos hőteljesítménye 
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6.16. ábra. Fűtési és/vagy hűtési (klimatizálási) célra alkalmazott legjellemzőbb kollektor elrendezések a területi 

és természeti adottságok függvényébenA- függőleges, B- vízszintes, C- vízszintes hurkolt, D-nyílt vizű 

kutakban, E-nyílt vizű kút és folyó, F- tóban – vízszintes- hurkolt, G- tóban vízszintesen keringtetett 

 

6.17. ábra. Horizontális hőszonda (kollektor) elrendezése. (Forrás: Hidro-Geodrilling Kft.) 

 

6.18. ábra. A vertikális talajhőszonda elrendezése (Forrás: Hidro-Geodrilling Kft.) 
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1.19. ábra. A szondafurat kialakítása (Forrás: http://jagaber.hu/) 

 

6.20. ábra. A talajhőszondák elrendezése, a legjellemzőbb megoldások 

http://jagaber.hu/
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6.21. ábra. A talaj hőmérsékletének változása (3-4m-ig) a mélységgel évszakok szerint (a jobban érzékelhető 

stabilizálódási jelleg 13 m alatt kezdődik) (Thermal Response Test - TRT) 

 

6.22. ábra. A talaj hőmérséklete a furat mélységének függvényében (5-65m-ig). (Törökbálint: 2007-07-17) 

A földhőszonda - a talaj jellemzőitől függően - 60-120 m mélyre fúrt, általában 120 mm átmérőjű „furat‖. Ebbe 

kerül a hőfelvevő folyadék áramlását biztosító csőhurok. A csőhurok elhelyezése után a kollektorlyukat a sűrűbb 

(esetleg adalékolt) fúróiszappal töltik fel. 

A szondafuratok környékén a talaj a fűtésnél lehűl, a hűtésnél pedig felmelegszik. A kiegyenlítődés ideje a talaj 

hőleadó, ill. hőelnyelő képességétől függ. 

Végül is fűtésnél a földből a világűr felés áramló hőt gyűjtjük össze és használjuk fűtésre, tehát késleltetjük a 

kijutását (6.23. ábra). Hűtésnél a talajt lényegében hőtárolónak használjuk. 



 A termálenergia hasznosítása  

 78  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

6.23. ábra. A talajfelszín közeli hőmérséklet változása a hőszívattyúzás hatására 

A rendszer lényege, hogy víz kivétel nincs, csak hőelvétel. 

A sekélyszondás (horizontális) kollektorok sokkal érzékenyebbek, pl. a nyári hőbevitel hatására gyorsabban 

 

 

6.24. ábra. Hűtés esetén a hőbevitel hatására a hőmérsélet megemelkedik, a fűtési hőelvétel hatására csökken. 

Mind a talajkollektorokat, mind a talajszondákat az épületektől kívülre elhelyezett ellenőrizhető osztó-gyűjtő 

aknában fogjuk össze, és innen juttatunk a csővezetékpárt az épületben elhelyezett hőszivattyúhoz (min.1, 2 

méteres földtakarással). 

A talajszondás, és a talajkollektoros rendszer is hidraulikusan zárt, nyomás alatti kör, ezért a keringtető szivattyú 

és a légtelenítők mellett tágulási tartály és biztonsági szelep beépítése is szükséges. 

A hőszivattyúk fűtési rendszerhez való csatlakoztatása előnyös, ha puffer-tárolón keresztül történik. Oka az 

egyenetlen hőigénnyel magyarázható, amit a külső, időjárásfüggő hőmérséklet generál. 
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6.25. ábra. Talaj hőszivattyúkhoz kiépített sorba-kapcsolt puffer hőtárolók (Szekunder oldal). 1-

Talajkollektorok, v. szondák, 2-hőszívattyú, 3-hőtárolók,4-hőcserélő az előremenő HMV-hez,v. fűtőkörhöz,5-

keringtető szívattyú, 6-elkerülő ág,7-melegvíz előremenő,8-hidegvíz, visszatérő ág. 

Tehát a fűtő hőszívattyúk ki-be kapcsolásos üzemmódja indokolja a hőtárolást biztosító puffer-tartály 

rendszerbe építését, mert így a fűtés folyamatos üzemű lehet ( 6.25. ábra). A hőfogyasztók (pl.: lakások) 

hőleadói a fűtővizet a tárolóból kapják, melyet szivattyú keringtet a fűtési körben. Mivel a talaj hőmérséklete 

évszaktól függetlenül azonos hőmérsékletű, ezért megfelelő méretezés esetén az egész fűtési idényben, 

kiegészítő fűtés alkalmazása nélkül képes biztosítani mind a hőveszteség pótlásához, mind a használati melegvíz 

előállításához szükséges fűtőteljesítményt. 

Ezt monovalens rendszernek hívjuk. Ha kiegészítő fűtés is szükséges, pl.:a hideg téli napokon, akkor gázkazán 

beállítása szükséges. Ez az un. bivalens rendszer. A komplett fűtési rendszer szabályozását a hőszivattyú 

szabályozási rendszere biztosítja. A .ábra csak fűtő üzemben működő hőszivattyús rendszert mutatja. 

A hőszivattyúk szekunder oldalán közvetlenül működő nagyfelületű, alacsony hőmérsékletű fűtési rendszerek 

vannak. Ilyenek a padló, vagy falfűtés, de egyre inkább terjed a légfűtésre és hűtésre is jól szabályozhatóan 

telepíthető (régi rendszerekben a un. fűtőradiátorok helyére ) a fűtésre és hűtésre is alkalmazható fan-coile 

egységek. 

3. Hőszivattyúzás felhasználása 

Ma már Magyarországon is egyre nagyobb számban alkalmazzák a függőleges elrendezésű hőszondákat talajok 

hőszivattyúzásához, ún. geotermikus energia felhasználásához, épületek fűtésére és hűtésére. A jellemző építési 

módok közül a kisebbeknél csak néhány, szondát (3-7db) létesítenek, ezek főleg nagyobb családi házak fűtését 

és hűtését szolgálják. A nagy- és kifejezetten nagy létesítményeknél (pl.: nagy alapterületű irodaházak, iskolák, 

különféle közösségi épületek) 50-180 szondát is telepítenek. A kisebb létesítményeknél az építmények helyei, és 

a szonda kiosztási lehetőségek kötöttek, a lehetőség legfeljebb az, hogy a szondamélységet változtatják (a 

biztonság miatt ezeknél a hőtechnikai túlméretezés a jellemző). 

Magyarországon nagynak nevezhető rendszerekből már több is létesült. Példa gyanánt bemutatjuk a 

Törökbálinton megvalósult TELENOR HÁZ rendszerét. E rendszerben összességében 18000m szondafurat 

létesült, azaz 180db, 100m mély furat, s ezek szolgálják az épület hűtési és fűtési energia ellátását. 

A nagyobb létesítményeknél célszerű a rendszer létesítését megelőzően ún. szondatesztet készíteni*, mellyel 

meghatározható az adott területen (fúrástechnikailag még kedvező helyen), pl. 100 m mélységig a talaj 

hőelnyelő, illetve hőleadó képessége, a szükséges hőkapacitás mértéke, vagyis a szükséges szonda igény, de a 

szondák egymáshoz viszonyított távolsága is, hogy egymást ne befolyásolják, s a létesítés költséghatékony 

legyen. Ezek birtokában már pontosabb számításokat végezhetünk, de nem csak a talajból kinyerhető, illetve 

elnyelethető hő mennyiségről, hanem a hőmérsékletváltozás intenzitásáról is. 50-150 db szondafurat esetén a 

megelőző mérés költségei már elenyészőek a létesítés költségéhez viszonyítva. 
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6.26. ábra. TRT mobil szondateszt elvi felépítése (Forrás: Sanner et al., 1999) 

 

6.27. ábra. A szondatesttel nyerhető információk egyike (Forrás Sanner et al., 1999) Tin = bemenő, 

Tout=visszaérkező) 

A projekt tervezéskor elhatározták, hogy a meghatározott szondaszámon túl még 3 szondát telepítettünk a 

talajhő monitoring illetve a szondás rendszer működésének nyomon követésére. 

Az első mérési pontot a szonda mező első harmadában a mezőbe a dupla szonda egyik ágába, a másodikat 

hasonlóan de a két szonda közé (fele távolságban), a harmadikat a szondamezőtől 6,6 méterre helyezték el (6.28. 

és 6.29. ábrák). 
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6.28. ábra. A szondamező elhelyezkedése a 3 db monitoring pont megjelölésével 

A fúrási rétegsor geofizikai mérése, a TRT test során nyert hővezetési tényezőket használták a földhő szonda 

rendszer számítógépes modellezéséhez. (A terület rétegsora többnyire száraz agyagos, agyagmárgás, az alsó 

80-100 méter szakaszon váltakozva, mészmárgás rétegeket tartalmazott.) 

 

6.29. ábra. A szondamező elhelyezkedése a később létesített gépkocsi parkoló alatt 

A számítások alapján: 

• A beépített szondák száma 180 db. 

• A szondafuratok egyenként 100 m mélyek. 

• A szimplaszondák Ø 40 mm PE anyaguak. 

• A szondafuratok bázistávolsága 7 m, amely értéket ugyancsak a modellezés alapján határoztunk meg. 

A szondamező végül az épülettől távolabbra tervezett parkoló alá került, azon okból, hogy ez a terület 

régészetileg meg volt vizsgálva, és ezzel is beruházási költségcsökkentést lehetett elérni. 

A szondák vízszintes hálózatban 60-60 db-os csoportokban vannak, és 3 db osztó gyűjtő aknába lettek bekötve 

(6.30. ábra). 



 A termálenergia hasznosítása  

 82  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

6.30. ábra. Az osztók a gyűjtő aknában 

Az innen kiépült gerincvezeték az épület hőközpontjába csatlakozik. 

Ahogy a teljes rendszert, úgy a hőszívattyúk kiválasztását is az épület energetikai jellemzői határozzák meg: 

fűtési terhelés, a teljes fűtési terhelés (óra), a hőszivattyú fűtési, hűtési terhelése (COP/SPF), a teljes hűtési 

terhelés (óra), továbbá fűtés es hűtés csúcsterhelése) 

A hőszivattyúk száma 3 db: 

Teljesítményük egyenként 287,4 kW fűtés és 321,9 kW hűtés, s így az összes teljesítmény: 862,2 kW fűtés, 

965,7 kW hűtés (6.31. ábra). 

Mindegyik hőszivattyút a külső hőmérséklet vezérli, a automatikusan állnak be fűtő, vagy a hűtő üzemmódra. A 

teljesítményük 25-100% tartományban szabályozható. A külső elektromos vezérlő és automatikus szabályozó 

rendszer az épület-felügyelettel folyamatos kommunikációt tart. A hőközpont gépészeti egységeit teljesítmény 

ellenőrző monitoring rendszer egészíti ki. Ennek révén a rendszer teljesítmény adatai rögzítik és a hatékonyság 

is értékelhető. 

 

6.31. ábra. A hőszivattyúk 

Az 1-es ponton (6.32. ábra) az első próbaüzem során a hőmérséklet 13,41˚C-ig „hűlt le‖ 100m-en, azonban a 

hőmérséklet 2 nap alatt 14,68˚C-ig regenerálódott (A). 

A második próbaüzem során a hőmérséklet 100m-en (3 nap alatt) 11,50˚C-ig csökkent (B), azonban a leállás 

után 3 nap alatt a kőzethőmérséklet 14,29˚C-ig regenerálódott. A csökkenő fűtési igényekkel párhuzamosan 

növekedett a kőzethőmérséklet. A nyár elején elindult hűtési üzem hatására 15,0˚C-nál magasabb hőmérséklet 

volt 100m-en (C). 
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6.32. ábra. Hőmérsékleti értékek 100m-en (1-es pont). A regisztrálási időszak: 2008.10.18.-2009.08.04. 

A 70m-en elhelyezett hőmérsékletmérő nyugalmi állapotban 14,0°C-ot regisztrált. A tavaszi fűtési szezonban 

(6.33. ábra) 9,26°C-ig csökkent a hőmérséklet (A). Az április végétől induló hűtési üzem hatására 19,30°C-ig 

emelkedett (B) július elején a kőzethőmérséklet, augusztus 4-én 16,4°C-ot regisztráltunk 70m-en (C). 

 

6.33. ábra. Hőmérsékleti értékek 70 m-en (1-es pont), A regisztrálási időszak: 2008.10.18.-2009.08.04. 

Az előzőkben egy kifejezetten nagyüzemi technológiát mutattunk be. 

A részletesebb tárgyalás előtt célszerű megnézni, hogy technológia népszerűsége, a lakossági felhasználásának 

elterjedését milyen mértékű. 

Jó példa Németország, ahol 2009. évben az új építésű lakásoknál, lakások fűtési energia ellátására (6.34. ábra) 

már 24 %-ban a földhő hőszivattyúzással biztosították. 



 A termálenergia hasznosítása  

 84  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

6.34. ábra. Az új építésű német lakások fűtése. Forrás: BDEW: Energiemarkt Deutschland, Sommer 2010. 

(www.bdew.de) 

Ma már Magyarországban is egyre többen alkalmazzák a hőszivattyúkat a családi házuk fűtésére, nyári hűtésére. 

Példaként ismertetünk egy családi házra méretezett kisebb rendszert is. 

A jelenlegi árakon a min. 150-200m2-es ingatlanok hőszivattyús hőellátása a gazdaságos. 

 

6.35. ábra. Családi ház méretű egység primer oldala. 1. hőszivattyú, 2. a szekunder oldal bement, 3. kiegyenlítő 

tartály, 4. a nyári hűtésnél alkalmazott hőcserélők primer oldala, 5. a nyári hűtésnél alkalmazott hőcserélő 

szekunder oldala, 6. a szekunder oldal kimenő csatlakozója (fan-coil-ok), 7. a primer oldal kimenő ága, 8. a 

primer oldal visszatérő ága, 9. feltöltő csap, 10. osztók a kimenő és visszatérő ághoz, 11. a függőleges szondák 

kimenő és visszatérő ága, 12. váltó csap, a nyári fűtés alkalmával a hőszivattyú kiiktatása céljából 

A ház méretétől és a szigeteltségének minőségétől függően 2-3db, 100 m mély függőleges szonda elhelyezése 

szükséges. A szondák elkészítése után a fagyálló folyadékkal töltött csöveket 1,2-1.5 m mélységben az ingatlan 

fűtőhelyiségében lévő hőszivattyúhoz vezetjük és az ott elhelyezett egységre kapcsoljuk. Ez a rendszer primer 

oldala ( . ábra). 

A hőszivattyút - akár a hűtőgépet - a gyárban készre szerelik, és a felállítási helyen csak az elektromos és a 

csőkapcsolatokat kell felszerelni. 

A szekunder oldalon a szivattyú mögött van a hőtároló és egyéb egységek (6.38. ábra). 

http://www.bdew.de/
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6.36. ábra. Szekunder oldal (+ fan-coil-ok: FC1, FC2, stb) 

1. szondák, 2. keringtető szivattyú, 3. primer oldali hőcserélő, 4. hőszivattyú, 5. szekunder oldali hőcserélő, 6. 

szekunder oldali keringtető szivattyú, 7. puffer tartályok, 8. puffer tartályok utáni keringtető szivattyú, 9. a fan-

coilok csatlakozó bementi és visszatérő ága. 

A rendszer kiviteli példái láthatók a következő ábrákon. 

 

6.37. ábra. A hőszívattyú vezetékelése a szigetelés előtt 

 

6.38. ábra. A primer oldali osztó és a szondacsatlakozások 
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6.39. ábra. Külső hőcserélő a nyári hűtés ellátásához 

Családi házaknál a nyári hűtési üzemben elégséges csupán a megkerülő ág működtetése, ami nem más, mint a 

földszondák és a tárolók utáni hőcserélő összekötése, tehát a hőszivattyú elkerülése. Ezzel energia takarítható 

meg, hiszen a cirkulációs szivattyú energia felvétele többszörösen kisebb, mint a hőszivattyúé. 

 

6.40. ábra. A fűtő-hűtő fan-coil-ok 

4. Összefoglalás 

A fentiekben bemutatott direkt termálvíz-hasznosításnak számos kiváló példája van Magyarországon. 

• a kinyert termálvíz energetikai és balneológiai komplex hasznosítása, míg 

• a kitermelt fluidum hőjének kaszkád rendszerű, többlépcsős energetikai hasznosítása, majd a közeg mélységi 

rezervoárba való visszatáplálása jelenti. 

Az előbbire jó példákat találni híres gyógyfürdőink többségében, míg a legnagyobb méretű és üzemi 

tapasztalatú termálkaszkád-rendszer 10 éve, Hódmezővásárhelyen létesült, és ma már mintegy 15 MW-nyi 

termál hőkapacitással üzemel. 

Ma már hazánkban is kiváló példái vannak a hőszivattyús technológia alkalmazásának. A legnagyobb „vizes‖ 

bázisú a harkányi gyógyfürdő elfolyó termálvizére telepített rendszer (1-2 MW), míg a legnagyobb zárt 

talajszondás technológia a Pannon GSM törökbálinti új székházánál létesült (700 kW). 

Mi szükséges a gazdaságos termálprojekthez: 

• Megfelelő geológiai adottságok: legyen hasznosításra alkalmas termálvíz. 

• Lehetőleg koncentrált hőigény, amely mentesítheti a projektet a túlságosan hosszú és költséges távvezeték-

építéstől. Ezért optimális pl. a közintézmények, távhőellátó rendszerek kiszolgálása termálenergiával. 

• Az alacsonyabb mértékű és decentralizáltabb hőszükségletek kielégítésére a hőszivattyús technológiák 

alkalmazása javallott. 
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• A rendelkezésre álló termálközeg hőtartalmának minél szélesebb sávban való hasznosítása, a ΔT maximumra 

növelése. 
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7. fejezet - Termálvizek visszasajtolás 
előtti hőszivattyúzása (hőtartalmának 
hasznosítása) 

Bevezetés 

A termálvizet balneológiai célokra és a termálvízben rejlő hőenergiát jelentős mértékben ma is felhasználjuk. A 

hagyományos energiahordozó árak növekedése mellett a jelentősége a hőenergia piacon egyre nagyobb. A 

kormányzat már a középtávú tervezésnél (Nemzeti Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv) is növelt 

szerepet szán a geotermális energia hasznosításának [1]. Az NCST szerint fenntartható erőforrás gazdálkodással 

összhangban az új kapacitások kialakítása során különös figyelmet kell fordítani a geotermális fluidumban rejlő 

természeti kincsünk megőrzésére, ami általában a visszasajtolást, vagy a megfelelő célú továbbhasznosítást teszi 

szükségessé. 

Jelentős energia potenciál rejtőzik a geotermikus energia hőellátásban történő szerepének növelésében, ami 

Magyarország bizonyos területein (pl. kertészetek) már jelenleg is elterjedt fűtési megoldás. A geotermikus 

energia hasznosítása esetében a kútlétesítés és visszasajtolás közvetlen költsége mellett jelentősek a hő-ellátási 

és elosztási rendszer kiépítésének ráfordításai, amelyek miatt a finanszírozás biztosítása gyakran korlátozó 

tényezőt jelent. 

E fejezetben a hőhasznosítás olyan módszerével foglakozunk, amely növeli a geotermális energia hasznosítás 

hatékonyságát, segíti a környezetvédelmi szempontú fenntarthatóságot és jelentős költség megtakarítással is jár. 

A termálvizek felhasználási hatékonyságának növelésével, elméleti és gyakorlati vonalon már jó ideje 

foglalkozik az energetikai szakma. Az Energia Gazdálkodás 2011. évi januári számában Büki G. [2] e 

témakörről részletes elemzést közöl. E munka elméleti alapjait elfogadva és követve a felhasználás 

praktikumával is foglalkozunk. 

1. A fűtési hőigények és csúcshőigények ellátása 

A vizsgálat bázisa 

Példánkban egy konkrét település (Veresegyház) – egyébként jól működtetett- termálhő hasznosítását vettük 

alapul, vizsgálva a bővítés lehetőségét. (Az itt felhasznált alapadatok nem tökéletesen fedik a város aktuális 

helyzetet (2011. június), hiszen a fejlesztés a városban folyamatos, inkább a reális adatokat megközelítve egy 

további korszerűsítés lehetőséget mutatunk be.) 

A kiinduló adatok: 

Termelő kút: 

• Termálkút talpmélysége: 1 462 m 

• Kitermelt termálvíz maximális hőmérséklete: 64-68ºC 

• Kitermelt termálvíz karbonát keménysége: 303 CaO (30,3nkº) 

• Kitermelés maximális térfogatárama: 130 m3/h 

• Energetikai célra felhasznált termálvíz 280 000 m3/év 

• Balneológiai célra felhasznált termálvíz: 80 000 m3/év 

Visszasajtoló kút: 

• Termálkút talpmélysége: 1 600 m 
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• Termálkút szűrőzése: 1309-1333 m, 1353-1365 m, 1392-1402 m-en. 

• A termálvíz visszasajtolás előtti kezelésének vázlatát mutatja a 7.1. ábra. 

• A visszasajtolási hőmérséklet ~48oC 

A termálvízkészlet megóvása érdekében a vízadó rétegbe csak teljesen tiszta fluidum (termálvíz) kerülhet 

visszasajtolásra. Ehhez megfelelő tároló, szűrő rendszerre van szükség (7.1. ábra). 

 

7.1. ábra. A termálvíz visszasajtolás előtti kezelése. visszasajtoló kút, 2 – szűrők, 3- szűrők öblítése tisztavízzel, 

4- a kiszűrt ásványi anyag és egyéb szennyező anyagok az ülepítése, 5- visszasajtoló szívattuk, 6 – tároló tartály 

7.1. táblázat. Adatok az energiafelhasználásról 2006 és 2007 évek 

http://mgte.hu/dok/napok/0502.pdf A termálvíz fűtés 15 éve Veresegyházon Csontos L. Műszaki Fejlesztési és 

Vállalkozási Kft. 

 

A fentebbi alapadatokból kiindulva végezhetünk a számításokat, az 1. táblázat a kontroll céljából ad eligazítást. 

A rendszer létrehozásának célja: A magas visszasajtolási hőmérsékletű fluidum lehűtése, az így kapott 

hőmennyiség felhasználása, s ezzel a komplex rendszer bővítése, ill. újabb kútfúrásokkal való bővítés helyett a 

fenntarthatóságot inkább segítő rendszer kialakítása, működtetése. 

A szimpla hőcserélők és a hőszivattyúzás csúcsteljesítménye 

A példaként szereplő településen a termálvíz hasznosítását fűtésre -alapesetben - a 6.45/A. ábra mutatja. Mivel a 

kinyert termálvíz hőmérséklete viszonylag magas, egyszeres hőcseréléssel (6.45. ábra) a kivett hő hagyományos 

fűtési és HMV ellátási célokra egyaránt felhasználható. Visszasajtolás hőmérséklete még mindig magas, de 

ahhoz nem elégséges, hogy a hőveszteségek miatt távolabb helyeken, akár korszerűbb fűtési módokra 

biztonságosan hasznosítható legyen. 

http://mgte.hu/dok/napok/0502.pdf
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Ha a visszasajtolás előtt a benne lévő hőt hasznosítani kívánjuk, a hőszivattyús technikát kell alkalmazni 

(6.45/B. ábra). Ezzel a termálvíz hőmérsékletét csökkentjük a technológia vízét pedig megemeljük és 

alkalmassá válik a fentebbi feladatokra. 

 

7.2. ábra. Az eredeti (A) és a‖ fejlesztett‖, a növelt igényeket kielégítő) változat (B) 

Az üzemelő kút hozamának megfelelően a kivett termálvíz tömegárama: m = 27,7 kg/s (100m3/h) és 

hőmérséklete TTKI = 68oC (6.45. ábra). Csúcsidőben a fűtővíz hőmérsékletek TFE/TVF = 58/38oC, a 

tömegáramát az egyszerűség kedvéért vegyük azonosra az előzővel. 

Mitől függ a hőcserélők teljesítménye? 
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7.3. ábra. Lemezes hőcserélők a fűtési kör előtt 

Egyszeri hőcseréléssel (alapeset) a kivett termálvizet TVSO = 48oC hőmérsékletre hűtjük le (m = termálvíz, mfv 

= fűtővíz tömegáramával). 

Tehát az „A‖ esetben ezzel a ΔT-vel csökkenéssel kapott energiával oldjuk meg a fűtési csúcsteljesítmény 

igényt: 

 

 

7.4. ábra. A termálvíz hőmérséklete akútfejnél 

Hőszivattyús kiegészítéssel (B) a közvetlen hasznosításból elfolyó 48oC hőmérsékletű termálvizet mintegy Tvsi 

= 13oC hőmérsékletre hűthetjük le, és a fűtővizet 38oC visszatérő hőmérsékletről 55-58oC előremenő 

hőmérsékletre melegíthetjük fel (a fűtővíz hőmérsékletei megegyeznek a termálvízből közvetlenül előállított 
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fűtővizével). E hőmérsékletekkel a hőszivattyú fűtési tényezője (COP - Coefficient of Performance) már 

viszonylag jól becsülhető: 

 

v = 0,6 veszteségtényező. 

Így a hőszivattyúval a fűtés hőteljesítménye: 

 

Tehát az alapesetben (A, közvetlen hasznosítás) elért hőteljesítménynek a 2,25-szerese. A kettő együtt: 

 

A csúcs-hőteljesítménynél az alapeset 2,4-szeresére növekedett. 

Végül is a hőszivattyúzás nagy hőtartalom-növekedést és a termálvíz nagyobb kihasználását, illetve alacsonyabb 

hőmérsékletű fluidum visszajutását eredményezi. A fűtési tényező kedvezőnek tekinthető. 

2. A termálvíz hőszivattyúzása részterheléseken 

A hőszivattyúzás fűtési tényezője az év során magasabb, mint a csúcs-hőteljesítmény idején. A hőszivattyúzás 

igényelt mértékét a külső hőmérséklet függvényében a 7.5. ábra, az évi kihasználási igény függvényében a 7.6. 

ábra szemlélteti (a jobb átláthatóság céljából HMV termeléstől eltekintünk). 

Mitől függ a fűtési napok száma? 

 

7.5. ábra. A termálvíz és a fűtés hőmérsékleti értékei (A), továbbá a hőteljesítmények (B) a környezeti 

hőmérséklet függvényében (az eredeti és a hőszivattyús megoldásnál) 
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Az ábrákon a fűtési hőteljesítményt alapesetben: , hőszivattyúzás esetén:  

vonal jelzi. Az  tömegáramú termálvízzel ellátható hőteljesítmény: 

 

A hőszivattyú üzeme akkor szűnik meg, amikor a termálvíz egyedül is képes fedezni a hálózatba kapcsolt 

hőigényt: 

 

vagyis az 

 

a hőmérsékletekre kibontva: 

 

A keresett érték ≅ 4oC külső környezeti hőmérsékleten következik be. 

A termálvízzel alapesetben kielégített hőigényeket a QTK tartomány, hőszivattyúzásnál a +QK tartomány mutatja, 

a QHSZ rész pedig a hőszivattyúkkal fedezett hőigényeket jelöli. A 7.6. ábra szerint a kiterjesztett éves 

hőigényben a hőszivattyús termelési igény (QHSZ) rövidebb időtartamú, a termálvíz hőjének direkt felhasználása 

(QHSZ) pedig bővül. (ez azt is jelenti, hogy a csekélyebb kihasználás miatt ekkor a hőszivattyúk helyett a 

csúcsterhelésre földgáz kazánok is beállíthatók lennének, ami egy bivalens rendszert eredményezne). 

 

7.6. ábra. A fűtés évi tartamdiagramja hőszivattyúzás nélkül és hőszivattyúzás esetén: 
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Hogyan szerkesztjük a fűtési tartamdiagramot? 

 

7.7. ábra. A termálhő (elvi) fűtési tartamdiagramja csúcsidejű rásegítéssel 

A hőszivattyúk fűtési tényezőjének változása különösen jelentős a külső levegő-hőmérséklet függvényében. A 

fűtési tényező változását a rendelkezésre álló földhő és az igényelt hő hőmérséklet-változása egyaránt előidézi. 

 

7.8. ábra. A tervező részéről az üzemeltetéssel kapott adatok. Forrás: Csontos L. 

http://mgte.hu/dok/napok/0502.pdf. 

Megjegyzés: A tervező által közölt adatokhoz viszonyítva a külső hőmérséklettől függően ~3400kW 

teljesítmény a felhasználási lehetőség (igazolja számítás adatait, attól eltekintve, hogy a kiindulási adatok nem 

teljesen azonosak, de a hibahatárt közelítik). 

A hőszivattyús hőtermelés energetikai hatékonysága az évi átlagos fűtési tényezőtől  függ. 

http://mgte.hu/dok/napok/0502.pdf.
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Azonos berendezésnél a hőtermelés mérséklődésével a fűtési tényező értéke növekszik. A 7.9. ábra a 

hőszivattyúban készült meleg víz hőmérsékletét (TFE), és ennek következtében a fűtési tényező várható 

változását mutatja 

 

Az ábrából kitűnik, hogy a hőszivattyúzás évi átlagos fűtési tényezője (szezonális teljesítmény faktor, a 

Seasonal Performance Factor már valójában nem teljesítmény, hanem a szezonban nyert/bevitt energia aránya, 

kWh/kWh) számottevően meghaladja a csúcsidei fűtési tényező értékét. 

 

 

7.9. ábra. A csúcsüzemű hőszivattyú fűtési tényezőjének változása 

3. A hőszivattyúzás energetikai jellemzése 

Korrekt értékeléshez a felhasznált villamos energia hatékonyságát kell összehasonlítani a korszerű gázfűtéssel. 

A hőszivattyú által felhasznált villamos energia EV, a felhasznált földgáz energia tartalma EG. 

A felhasznált villamos energia előállításának hatásfoka: ηE = EV/EG. 

A földgázfűtés hatásfoka: ηK. 

Az átlagos évi fűtési tényezőnek nagyobbnak kell lenni, mint a két hatásfok viszonya (Büki. 2010, [7]): 

 

A felhasznált villamos energia elszámolásánál a kinyert geotermikus hő akkor számít megújuló energiának, ha 

az átlagos fűtési tényező [7]: 
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Ez azt jelenti, hogy a hőszivattyús hőtermelést csak a legjobb hatásfokú kondenzációs kazánnal kell 

összehasonlítani. 

Egyértelműen a termálhő-hasznosítás hatásfoka a hőszivattyú fűtési tényezőjének és a villamosenergia-előállítás 

hatásfokának növelésével növekszik [7]. A termálvíz továbbhűtése esetén, mintegy (COP =) 4-4,7 átlagos fűtési 

tényező adódik, amely 60-80%-a az elérhető maximális értéknek. Lásd 6. ábra. 

Gazdasági előnyök 

Mit jelent ez konkrét esetben a felhasználónál költségben, ill. új beruházás kezdeményezése esetén (a jelzett 

település konkrét példája alapján)? 

A fűtési szezonban az átlagosnak vett hőteljesítmény 3200 kW, ami 11520 MJ/h-nak felel meg. 34 MJ/m3 

fűtőértékű földgáz esetén 434m3/h gázfogyasztást jelent (100 % kazán hatásfok mellett). 136 Ft/m3 földgáz ár 

mellett, a 4500 h/év felhasználás esetén a fűtési költség 207,2 millió Ft/év. 

A hőszivattyú fűtés esetén (3200/4,4COP =) 727 kWh a villamos energia felhasználás. 31,50 Ft/kWh energia ár 

mellett, a 4500 h/év szezonban 103 millió Ft/év villamos energia költséget eredményez. 

A kettő különbsége a hőszivattyúzással megtakarítható összeg: 104,2 MFt/év. Önmagában a hőszivattyús 

rendszer beruházási költsége (pl. 5270 kW-ra, összesen ~520 millió Ft) a gázfűtéshez képest 5,8-6,5 év alatt 

megtérül. 

További beruházási előny, hogy nem kell újabb (a maximális teljesítménynek megfelelő) 2 db kútegységet 

elkészíteni (a visszasajtolással együtt 4 db fúrásnak felel meg), ami a hőszivattyúk beállításához képest 2-2,5-

szeresen nagyobb beruházási költséget jelent. 

A NCST szerint a geotermikus energia hőszivattyúval való hasznosítása esetén kedvezményes villamosenergia-

tarifa kerül alkalmazásra (31Ft/kWh-2011.), ami a gazdasági előnyét javítja. Ugyanakkor várható előírás lesz, 

hogy a „Talajszondás, talajkollektoros és vízbázisra épülő hőszivattyúknál a fűtési energia és a használati 

melegvíz előállítására vonatkozó becsült éves SPF-érték legalább 4,2, egyéb hőszivattyú esetén 4,0 kell, hogy 

legyen, a gyártó és kivitelező megfelelési nyilatkozatával igazolva‖. Az SPF-érték számításához a fűtési szezon 

során fogyasztott összes villamosenergia-mennyiséget kell figyelembe venni, nem vehető figyelembe a hűtésre 

használt villamos energia. 

4. Elhasznált víz hőcserélése 

Fürdőkből, egyéb balneológiai létesítményekből a csatornába kiengedett víz hőmérséklete relativ magas (24-

28oC). Az előző fejezet szerinti megoldás, azaz hőszívattúzás kiválóan alkalmazható. ennél olcsóbb megoldást 

kinál ha a távozó használt, de még mgas hőmérsékletű vízből a hőt hőcserélőkkel kivesszők és visszavisszü a 

rendszerbe. 

Erre a bejövő vízpótlás alacsonyabb hőmérsékletű vize nyújt lehetőséget, hiszen a bejövő és a távozó víz 

hőmérséklete kozöt a különbség (ΔT) elég magas a gazdaságos üzemhez (. ábar). 

A lehetséges legnagyobb hőhasznosítás meghatározásához az ún. pinch-point módszert alkalmas. Ennek 

lényege, hogy hőmérsékletek szerint rendezi a melegáramokat, azaz a különböző hőmérsékletű elfolyó 

melegvíz-áramokat, és a hidegáramokat, azaz a hőigényeket. A két áramot ellenáramú elrendezésben t-Q 

diagramban egymásra rajzolva megszerkeszthető. Meg kell határozni a minimális hőmérsékletkülönbséghez az 

elméletileg lehetséges legnagyobb Q hasznosítható hőáramot. 

Tehát az elvezetett víz tömegárama és hőteljesítménye a Δt – től függően a határozza meg az azonos 

tömegáramú a pótvízzel közölhető teljesítményt (7.10. ábra). A használt vizeket a hőmérsékletük mértéke 

szerint vannak a hőcserélő sorba beiktatva. 
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-os hőmérséklet különbség esetén, azonos tömegáram mekkett az elfolyó és a tápvíz 

hőmérsékletének változása 

A melegáramokat tetszés szerinti mértékben, de elvileg legfeljebb a hideg víz belépési hőmérsékletéig +Δt-ig 

tudjuk visszahűteni. 

Ezzel a megoldással hűthető az elfolyó víz a legalacsonyabbra és a tápvíz a legmagasabbra. Nyilván a 

hőveszteségeket gázkazános ráfűtéssel pótolni kell. 

 

7.11. ábra. Fürdőegység elfolyatott használt vízének energetikai hasznosítása 

Jelentős hőveszteség adódna abból is, ha az üzemidő végén a fürdő medencéinek vizét e csatornába engedik. 

Emiatt és azért, mert a 

a vízpótlás mértéke sem teljes azonos ütemű, egy hőtároló beiktatásával az eltérő hőigény kielégíthető és a 

medencék hője is felhasználható. 
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6.55. ábra. A medencék vize a hőtározőban felfogható és később a hőcserélőkre vezethetö a hőpótlás igénye 

szerint 

5. Összefoglalás 

A mélyfúrású termál kutakból a kitermelt fluidumból kinyert hőenergiát igen gazdaságosan használják 

létesítmények fűtésére – hőigényének biztosítására - és HMV előállításra. A kivett fluidomot a lehűtés után 

vissza kell sajtolni a kinyerést tápláló vízrétegbe. A visszasajtolás hőmérséklete rendszerint a fűtési ág 

visszatérő hőmérsékletével azonos, s e víz még igen jelentős energiatartalommal rendelkezik. Visszasajtolás 

előtti hőszivattyús technológiával ez a hőenergia igen gazdaságosan kinyerhető és az említett célokra 

felhasználható. Elkerülhető újabb termelő és visszasajtoló kutak igen költséges létesítése. Cikkünkben ezt 

kívántuk bizonyítani elméleti alapokon és egy gyakorlati példa alapján. 

A fürdők használtvizének hőtartalma hőcserélők és hőtárolók alakalmazásával kinyerhető. 

Kérdések 

1. Miért célszerű a termálvíz visszasajtolása. 

2. Hogyan határozzuk meg a visszasajtolt víz hőszívattúzásával nyerhető hőteljesítményt. 

3. A CPO és az SPF jelentése, a kettő eltérése. 

4. A visszasajtolás gazdasági és környezeti előnyei. 

5. A termálfürdők használtvíz energiájának visszanyerése milyen mődon oldható meg. 
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8. fejezet - A termálenergia-
hasznosítás helyzete 
Magyarországon 

Bevezetés 

Magyarországon már több mint 1300 termálkutat tartunk számon és ezzel a világ öt termálvízben leggazdagabb 

országa közé tartozunk, Japán, Izland, Olaszország és Franciaország mellett. A hatalmas hévízkészletek hallatán 

nem véletlen, hogy olyam jelzőkkel illetik országunkat, hogy „a termálvizek és gyógyvizek országa‖ vagy 

„balneológiai nagyhatalom‖. A termálenergia magyarországi hasznosítására már a 20-as években találunk 

példát. A 60-as években kezdődött a hazai termálenergia kitermelés eddigi legeredményesebb korszaka. 

Mezőgazdasági hasznosításban világviszonylatban is az élre kerültünk, 1 000 000 m2 üvegház, 1 800 000 m2 

fóliasátor, szárítók, állattartótelepek szerepeltek a hasznosítási formák sorában. Ezenkívül több, mint 5300 

lakást, kórházakat, üzemcsarnnokokat és gyógyfürdőket fűtöttek a termálvízzel. Ez mitegy 400 MW 

hőteljesítményt, 3,0 PJ/év energiafelhasználást jelentett. A legnagyobb energetikai felhasználó (64%) tehát 

akkoriban a mezőgazdaság (kertészet) volt. Ebben a tanulási egységben aktuális példákat szeretnénk bemutatni a 

termálvíz magyarországi hasznosítására, amelyek között megemlítjük a termálfürdőket, a fürdők vizének a 

felmelegítését, a kommunális hőenergia ellátást és további felhasználási lehetőségeket. Mivel a termálvizek több 

mint egyharmadát balneológiai célokra használjuk fel, ezért ebben a tanulási egységben definiáljuk a 

termálvízzel kapcsolatos elnevezések fogalmát, jelentését. 

Európában a föld mélyének energia hasznosításán kizárólag az energia kinyerését értik, Magyarországon a 

termálhasznosítás fogalmi köre a termálvízhez (hévízhez), mint hőhordozó közeghez és magához a vízhez is 

kapcsolódik a maga komplex, többoldalú hasznosítási lehetőségeivel. 1984-től európai államok többségének 

előírásait alkalmazva a 30°C-nál magasabb felszíni kifolyóvíz-hőmérsékletű felszín alatti vizeket tekintjük 

termálvíznek. Érdekesség, hogy ezt megelőzően Magyarországon a 35°C-nál húztuk meg a határt, de Európa 

más országaiban az ilyen hőmérsékletű vizek nem túl gyakoriak. Az európai norma átvétele 290 hévízkutat 

jelentet hazánknak egyiknapról a másikra. Ennek ugyan csupán statisztikai jelentősége van az igazi előnyről 

akkor beszélhetünk, ha megtaláljuk a különböző hőmérsékletű termálkutak hasznosítási lehetőségeit. 

Mint azt a korábbi tanulási egységek is bemutatták a hasznosítás egyik kiemelt területe a geotermikus 

erőművekkel előállított villamos energiatermelés. Ezek műszaki megvalósítási lehetőségei változatosak és a 

megtermelt villamos energia tekintetében is különbözőek. A hasznosítási alkalmazások természetesen jelentős 

eltéréseket mutatnak, hiszen nem csak a geológiai-hidrogeológiai adottságok, hanem a klimatikus viszonyok, a 

hagyományos energiahordozók rendelkezésre állása, árai, az adott ország műszaki-technológiai fejlettsége és 

tapasztalatai, a rendelkezésre álló infrastruktúra és legfőképpen a felszíni fogyasztók igényei határozták meg, 

hogy hol, melyik alkalmazás kerülhet előtérbe. Példaként megemlíthető, hogy a németországi éghajlati 

viszonyok, a napsütéses órák száma nem indokolta a termál kertészetek fejlesztését, szemben Magyarországgal, 

ahol a mezőgazdasági termelés tradicionális erőssége és az optimális adottságok ezt lehetővé tették. Viszont 

nálunk nem terjedt el a termálvízre alapozott haltenyésztés – ebben Japán és Kína vezet -, mert a magyarországi 

étkezési kultúrában a halfogyasztás egyelőre nem számottevő. 

A hévíz hőmérsékletétől függően az alábbi lehetőségeket csoportosítjuk: 

Az ipari (nehézipari, élelmiszeripari stb.) gyártási folyamatokhoz használt hőmérséklet tartomány 120 ºC –180 

ºC , ennek függvényében lehet hasznosítani elgőzölögtetéshez, ammónia elnyeletéses hűtéséhez, 

konzervgyártásban, bútorfa szárításához, elpárologtatáshoz a cukorfinomításban, cementszárításhoz, só 

kristályosításához, desztilláláshoz stb. 

Az 50-100 ºC termálvizeket hasznosítják kertészeti növényházakban, fóliákban, kommunális fűtésben, 

használati melegvíz előállításához, fürdő medencék fűtéséhez, technológiai folyamatokban szükséges 

előmelegítéshez, szerves anyagok szárításához (gyógynövények, gombák, takarmány stb.), istállók fűtéséhez, 

kisállattenyésztéshez, csirkekeltetőkben stb. 

A 20-50 ºC hőmérsékleti tartományú vizek elsősorban a fürdőkultúrában hasznosulnak, de ez a tartomány 

alkalmas jégmentesítésre, a tartósan langyos hőmérsékletet igénylő halivadék szaporítók és nevelőmedencék 

számára is. 
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Az ezredfordulón elkészített kimutatás szerint a 7.1. ábra mutatja a Magyarországi termálvíz hasznosítás 

megoszlását. Érdekes összevetni a százalékos megosztást világviszonylati értékekkel. Ezt mutatja a 8.2 ábra. 

Látható, hogy az arányok eltérnek egymástól és szembetűnő, hogy a 2001-es kimutatásban Magyarországon 

hőszivattyús energia kinyerést Magyarországon nem alkalmaztak. 

 

8.1. ábra Hazai hévizek felhasználási aránya. Forrás: 

 

8.2. ábra A hévizek felhasználási aránya világviszonylatban. 

1. Balneológiai hasznosítás, Hévíz 

Közismert, hogy a hazai hévizeket először a rómaiak hasznosították. Ennek nyomait láthatjuk Aquincumban a 

katonáknak készített fürdő romjainál. 
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8.3. ábra: Aquincumi légió fürdője. Forrás: www.muzeum.hu 

Kevesen tudják, hogy Magyarországon az első termál szanatóriumot 1178-ban a Johannita Lovagrend hozta 

létre Budán. A XVI-XVIII században számos török fürdő jött létre, szintén a budai feltörő hévízforrásokra. 

Jelenleg Budapest a világ egyetlen nagyvárosa, ahol több mint száz termálforrás és kút van. Magyarországi 

viszonylatban pedig jelenleg 385 településen működik termál-, illetve gyógyvizű fürdő, meg kell azonban 

jegyezni, hogy a számuk napról napra változik. 

Ahol erre lehetőség adódik, ott a mélységi vízkészletnek nem csak a hőtartalma (közepes hőmérsékletet értve 

ezalatt: 35-40 ºC), hanem a kémiai összetétele és a kapcsolódó gyógyhatása jelenti a hasznosítási irányt a 

balneológiában és a wellness turizmusban (összefoglaló nevén „egészségturizmusban‖). Balneológia alatt a 

komplex, a víz hőmérsékletét, áramlását, felhajtóerejét és kémiai összetételét hasznosító gyógyászatot értjük. 

Fontos még tisztázni, hogy a „gyógyvíz‖ elnevezés nem azonos a „termálvíz‖ kifejezéssel. A termálvíz 

kifejezést a 30°C-os hőmérsékleti értékhez kötöttük, és kétségtelen, hogy a melegvíznek már önmagában is van 

lazító, nyugtató hatása azonban ettől még nem nevezhetjük gyógyvíznek. A gyógyvíz független a 

hőmérséklettől, minősítése sokkal bonyolultabb és csak az olyan felszín alatti vizeket neveznek gyógyvíznek, 

melyeknek bizonyítottan valamilyen gyógyhatása van. Jó példa az elmondottakra a Miskolctapolcán található 

Barlang- és Gyógyfürdő, amelynek vízhőmérséklete nem éri el a 30°C-t, de összetétele, hatása és az ott végzett 

kezelések révén 2002 júliusában gyógyfürdő kategóriába sorolták. Érdekesség, hogy nevéből is kihagyták a 

„termál‖ jelzőt, bár a közvélemény a 29,4 °C-os víz miatt továbbra is használja ezt az elnevezést is. 

Kétségtelen, hogy nagyon gyakran a termálvíz egyben gyógyvíz is. Példaként talán az egyik legismertebb 

termálvizünk a Hévízi gyógytó kerül említésre, amely a világ legnagyobb biológiailag aktív, természetes termál 

tava. 

 

8.4. ábra: Hévízi gyógytó. Forrás: www.spaheviz.hu 

http://www.muzeum.hu/
http://www.spaheviz.hu/
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A tó keletkezése a régmúlt időkre vezethető vissza. A tengeréről elnevezett Pannon-időszak végén vulkánok 

törték meg a Dunántúl arculatát. A vulkáni utóműködések első jele a hőforrások voltak, így az Őshévíz feltörése 

is. A földkéreg mozgása során két árokrendszer keletkezett, amelyekben csapadék gyűlt össze. Így alakult ki a 

Balaton, mintegy 22 ezer évvel ezelőtt és ekkor kezdődött a Hévízi Gyógytó története is. A földkéreg mélyebb 

rétegeiből származó hő fűti át a Pannon korszakban keletkezett föld alatti tároló-rendszerbe zárt mélységi 

vizeket, így a tó vizét is geotermikus energiák melegítik. 

A 4,4 ha vízfelületű tó gazdag ásványanyag tartalmú forrása 38 m mélyen található barlangban fakad, ahol több 

tízezer éves meleg és hideg karsztvizek táplálják és keverednek egymással. 

A tó vízhozama 410 l/mp, így a víz három naponta teljesen kicserélődik, hőmérséklete télen nem csökken 22 oC 

alá, nyáron eléri a 38 oC is. Magától értetődik, hogy a hőhasznosítás a Hévíz gyógytó esetén közvetlenül alakul 

ki és biztosítja a fürdőzési lehetőséget a gyógyulni vágyóknak. 

2. Balneológiai hasznosítás, Agárd 

Az előbb bemutatott Hévízi gyógytó azonban nem a „klasszikus‖ termálvíz hasznosítás Magyarországon. A 

legtöbb termálfürdőnk esetében a termálvizeket termelő kutakból nyerjük ki és medencébe vezetve 

használhatjuk közvetlen fürdőzésre vagy hőcserélőn keresztül a medence vizének melegítésére. Példaként az 

Agárdi Termálfürdő rendszerét mutatjuk be, ahol mind a két megoldást alkalmazzák. 

 

8.5. ábra Agárdi Termálfürdő. Forrás: www.agarditermal.hu 

Az Agárdi Termálfürdő Fejér megye legjelentősebb, legkedveltebb, és a Velencei-tó térségének egyetlen gyógy- 

és élményfürdője. A termálfürdő vízellátását a közel 1000 méter mélyről érkező hévíz kutak 68°C illetve 59oC 

vízhőfokú ásvány, illetve gyógyvízminősített hévízkútjai biztosítják. 

A fürdő területén 4 fedett termálmedence, egy 33°C-os kültéri élménymedence, továbbá a szabadban egy 

gyermekmedence és egy pancsoló található. A gyógyvizet ásványi anyag összetétele - különösen a jelentékeny 

kéntartalom - alkalmassá teszi kopásos mozgásszervi betegségek gyógykezelésére. Hatásos idült gyulladásos 

mozgásszervi és nőgyógyászati betegségek, valamint balesetek, bénulásuk utáni állapotok kezelésére. 

Rendelkezik a legmodernebb balneoterápiás, fizikoterápiás berendezésekkel, az ott dolgozó orvosok 

irányításával komplex terápiában részesülhetnek a gyógyulni vágyó vendégek. Egyedülálló lehetőségeket kínál 

az érbetegek fizikoterápiás kezelésére. 

http://www.agarditermal.hu/
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8.6. ábra: Termál medence. Forrás: www.agarditermal.hu 

A medencéket a gárdonyi önkormányzat által üzemeltetett K163 kitermelő kút vizével töltik fel. A kút mélysége 

910 méter, a kitermelt víz hőfoka 59oC. A napi kitermelés, 450-600 m3 attól függően, hogy a medencékbe 

csupán vízpótlás vagy teljes vízcsere történik. A kitermelt termálvizet 1mm2-es kavicsszűrőn vezetik keresztül 

és pelyhesítő szert adagolnak hozzá. A medencék az előírásnak megfelelően szűrőforgató rendszerrel 

üzemelnek. Lehetőség volna hőcserélőkön keresztül a medencék fűtésére, hőntartására, azonban a szükséges 

pótvíz mennyisége biztosítja a hőszükségletet a medencék vizének melegen tartásához. A medencékből a víz 

csatornarendszeren távozik, nem kerül visszasajtolásra. A fürdőkomplexum hálózati meleg vízellátását és fűtését 

a K159 számú kitermelő kútból biztosítják egy városi kommunális termálfűtési rendszeren keresztül. 

3. Kommunális fűtési rendszer, Agárd 

Az Agárdi Termálfürdő fűtését és hálózati melegvíz ellátását is magába foglaló kommunális fűtési rendszer 

2010 novemberében került átadásra. A hőhasznosítás nem az említett K163 kitermelő kútra épült. A gárdonyi 

önkormányzat K159 számú kitermelő kútja, teljes egészében hőhasznosításra dolgozik, és a lehűlt víz a K164 

számú egységen kerül visszasajtolásra. 

 

8.7. ábra Agárd, kitermelőkút. Forrás: Saját fényképek 

A gárdonyi Önkormányzat 60 m3/h vízkivételre kapott engedélyt, amelyet a 10 fogyasztó között meghatározott 

mértékben osztanak el. A legnagyobb fogyasztó az Agárdi Termálfürdő, de mint említettük, erről a kútról a 

medencéket nem táplálják. A további fogyasztók között társasházak, iskolák, idősek otthona, lakópark és a 

polgármesteri hivatal szerepel. 

A K159 kút talpmélysége 746 méter, a nyugalmi vízszintje 56 méteren található. A 68-69 °C-os vizet 30 kW 

teljesítményű, frekvenciaváltós Franklin szivattyúval hozzák fel a mélyről és továbbítják a termálfürdő területén 

elhelyezett szivattyúállomáshoz. 

http://www.agarditermal.hu/
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8.8. ábra Szivattyúállomás a termálfürdő területén. Forrás: Saját fénykép 

 

8.9. ábra Agárdi kommunális fűtési rendszer termelőkút. Forrás: Telekont Kft. 

A 10 fogyasztó párhuzamos kiszolgálása a vezérlő számítógépes felületről kapott technológiai folyamatábrákon 

és részben fényképeken is követhető (8.7-8.16 ábrák). A fürdő ágába 64-65°C-os víz érkezik, amely a 

hőigénytől függően 45-50°C-osan jut vissza a csőhálózatba. 
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8.10. ábra Agárdi kommunális fűtési rendszer szivattyúállomás. Forrás: Telekont Kft. 

A 8.10. ábrán látható felhasználók közül a „Foci Suli‖ kör végül nem került kiépítésre, emiatt a víz szállítást a 

8.8 ábra fényképén is látható két darab szivattyú látja el. 

 

8.11. ábra Agárdi kommunális fűtési rendszer - fürdő kiszolgálás. Forrás: Telekont Kft. 

A 8.11. technológiai folyamatábrán az Agárdi kommunális fűtési rendszer legnagyobb fogyasztója, az agárdi 

fürdő hálózati melegvíz ellátása és fűtési rendszer kiépítése látható. A hálózati melegvíz és a fűtéskör hőcserélői 

a 8.12. ábra fényképén is láthatók. A képen a baloldali magasabb hőcserélő a HMV, míg a jobb oldali 

alacsonyabb hőcserélő a fűtési rendszerhez kapcsolódik. 
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8. 12. ábra. Hőcserélők a fürdőben. Forrás: Saját fénykép 

A kommunális fűtési rendszer kazán rásegítéssel került kiépítésre, így nagyobb hőigény esetén, a 8.13. ábra 

fényképén is látható kazánnal biztosítják a légterek fűtését illetve a hálózati melegvíz ellátást. A hőcserélőn már 

felmelegített víz vezetéke keresztül megy a kazánon és nagyobb hőigény esetén a kazán földgáz elégetésével 

pótolja a hiányzó hőmennyiséget. Ez természetesen egyrészt az időjárás (hőmérséklet, szélsebesség, stb.), 

másrészt a terhelés, vagyis a látogatottság függvénye. Gyakorlatilag a kazán működése a téli időszakban, 2-3°C 

alatt, szelesebb időjárási körülmények között várható. 

 

8.13. ábra. kazán rásegítés. Forrás: Saját fénykép 



 A termálenergia-hasznosítás helyzete 

Magyarországon 
 

 109  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

8.14. ábra Agárdi kommunális fűtési rendszer – Agárdi iskola kiszolgálás. Forrás: Telekont Kft. 

A további fogyasztók egyszerűbb rendszerűek, az agárdi iskolába például csak a fűtési rendszerszert látják el a 

termálkút vizével (8.14. ábra), a gárdonyi iskolába a HMV ellátást is ezzel a lehetőséggel oldják meg (8.15. 

ábra). 

 

8.15. ábra Agárdi kommunális fűtési rendszer – Gárdonyi iskola kiszolgálás. Forrás: Telekont Kft. 

A hőhasznosítás végeztével, ellentétben a balneológiai hasznosításnál látottakkal a K159 kútból kitermelt víz, 

29-35°C-os hőmérsékleten 3 db nyomásfokozó szivattyú segítségével kerül a K164 kúton visszasajtolásra. A 

visszasajtoló szivattyúház kapcsolási vázlata a 8.16. ábrán elemezhető. 
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8.16. ábra Agárdi kommunális fűtési rendszer – Visszasajtoló szivattyúház. Forrás: Telekont Kft. 

Szeretnénk megemlíteni, hogy az első nagyobb kommunális termálvíz ellátás Budapesten valósult meg 1952-

ben. A Margitsziget II. fúrás 72 °C-os vizét vezették át a Margit híd alatt Újlipótvárosba, ahol 5600 lakás 

használati melegvíz ellátását oldották meg. Érdekesség, hogy még 1986-ban is, az azóta gyógyvízzé minősített 

termálvízben fürödtek az emberek. 

4. A hódmezővásárhelyi geotermikus közműrendszer 

Geotermikus közműrendszer kiépítésére az ország keleti részén is találunk már számos példát. Ezek közül a 

Hódmezővásárhelyen kialakított egységet mutatjuk be, ahol négy önálló, sziget üzemű távhőrendszerrel ellátott 

lakótelepet, közintézményeket, szintén a strandfürdőt és fedett uszodát látja el hőenergiával. A 

hódmezővásárhelyi geotermikus közműrendszer a termálenergia egyedülálló, komplex hasznosítására nyújt 

példát, amely az Európai Unió fosszilis energia csökkentését célzó irányelveivel is összhangban van. Üzemi 

tapasztalatokkal, tényszámokkal támasztja alá a geotermia hazai létjogosultságát. A rendszer itt is két fő részből 

áll: a használati melegvíz-ellátó (HMV) rendszerből és a fűtési rendszerből. 

A használati melegvíz ellátó (HMV) rendszer alapját két távfűtőmű tőszomszédságába lemélyített HMV kút 

jelenti. A kutakból kinyert termálvíz 4.200 fm szigetelt távvezeték közvetítésével jut el 2.800 távfűtött lakásba, 

10 közintézménybe (közte a városi kórházba), valamint a sportuszodába. Évente mintegy 170.000 m3 termál 

használati melegvíz szolgálja a várost, amely mennyiség töredéke a kutak kapacitásának. A HMV rendszer 

használt vize értelemszerűen a városi szennyvíztárolóba kerül. 

A geotermikus fűtési rendszer két önálló körből tevődik össze. Az egyik kör: 2.014 m talpmélységű termálkút, 

amelyből télen 60m3, nyáron 25m3 80 °C-os fűtővizet vételeznek óránként. A Kórház és az azt követő 

intézmények hőellátása teljes egészében termálenergiából történik. A kör végpontja a városi strandfürdő 

területén van, ahol az ideérkező 40-45 °C hőmérsékletű, többször lefűtött közeg a strandfürdő nyitott 50 m-es 

úszómedence vizének 27 °C-os hőfoktartását biztosítja egy lemezes hőcserélőn keresztül. Az innen visszatérő 

27-30 °C-os termálközeg szükség esetén „besegít‖ a fürdő termálvizes medencéjének vízutánpótlásába, míg a 

fennmaradó mennyiség az itt telepített 1.685 m talpmélységű visszasajtolókútban nyer elhelyezést. 
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8.17. ábra Hódmezővásárhely Török Sándor Strandfürdő úszómedence Forrás: www.hodstrand.hu 

A másik kör: 2.300 m talpmélységű termálkút, amelyből télen 60m3, nyáron 10m3 86 °C-os fűtővizet vételeznek 

óránként. Feladata a lakótelep 600 lakásának hőigény ellátása. A téli csúcsidőben (-15 °C külső hőnél) 70 °C-os 

visszatérő közeg került elengedésre további hőpiac hiánya miatt. 

2003-tól a 2.000 fm hosszú hőszigetelt, üvegszálas, műanyag, föld felszíne alá telepített távvezetéken kerül az 

említett fűtőközeg Hódmezővásárhely új fedett sportuszodájához. A hódmezővásárhelyi fedett uszoda 50 ×25 

m-es, 2,20 m-es állandó vízmélységű, 10 pályás, hosszoldalon feszített víztükrű, 26-28 °C vízhőfokú 

versenymedencéje. 

 

8.18. ábra Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda. Forrás: www.hodmezovasarhely.hu 

Ezáltal biztosított a fedett uszoda 3,2 MW-nyi hőigénye (70/25 °C szekunder hőlépcső) és ezzel oldották meg az 

uszoda körüli gyalogjárók jégmentesítését is. 

A kör végpontját az uszoda közelében az elmúlt évben telepítésre került új visszasajtolómű képezi. E termálkör 

még tartalmaz közel 2 MW hőenergiát, amely a jövőben megépítésre tervezett élményfürdő hőszükségletét 

hívatott biztosítani. 

A jelenlegi két fűtési kör évente 60.000-70.000 GJ mennyiségű fűtési hőenergiával járul hozzá a város 

hőigényéhez. 

5. A hódmezővásárhelyi geotermikus közműrendszer 

http://www.hodstrand.hu/
http://www.hodmezovasarhely.hu/
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A hódmezővásárhelyi geotermikus közműrendszer a legkorszerűbb és legbiztonságosabb vezérléstechnikai 

rendszerek telepítésével, minimális munkaerő igénybevételével, gazdaságosan üzemel. 

A szivattyúk üzemét frekvenciaváltó szabályozza, amelyek vezérlése az adottságok szerint nyomástartásról, 

hőfoktartásról, vagy vízszinttartásról történik, lehetővé téve a mindenkori pillanatnyi vízigénynek megfelelő 

mennyiségű vízkitermelést, minimális energiafelhasználás mellett. 

Az üzemeltetési paramétereket PLC egységek gyűjtik össze és folyamatosan juttatják el a diszpécserközpont 

számítógépéhez. Az installált telemechanikus folyamatirányító software a paraméterek felügyeletén és tárolásán 

túl a legszükségesebb beavatkozásokat is képes végrehajtani. 

Elmondható, hogy a hódmezővásárhelyi geotermikus közműrendszer mind a környezetvédelem, mind a 

gazdaságosság terén teljesítette az előzetes elvárásokat. A homokkőbe történő visszasajtolás területén pedig 

referenciamű. 1998 óta visszasajtolásra került több mint 2 millió m3 lefűtött termálvíz. 

Az előzőekben bemutatott hódmezővásárhelyi geotermikus fűtési rendszer a 8.19 ábrán jól nyomonkövethető. 

A külső politikai és gazdasági környezettől független, helyben található energiahordozó felhasználásával évente 

mintegy 3,5 millió m3 földgáz kiváltása történik meg, az annak elégetéséből származó légszennyezés 

(szénmonoxid, széndioxid, nitrogénoxid, stb.) elkerülése mellett. A geotermikus közműrendszer tehát import 

független és abszolút környezetbarát, megújuló energiát biztosít. 

Az egyik legjelentősebb eredmény a hagyományos földgázalapú távhőszolgáltatás költségeihez viszonyított 

költségmegtakarításban jelentkezik: 

• Amíg 1 m3 használati melegvíz hagyományos előállítási önköltsége 500 Ft körül kalkulálható, addig 1 m3 

termál használati melegvíz előállítás költsége 70-80 Ft. 

• Amíg 1 GJ hasznos hőenergia ára földgázból 85 %-os kazánhatásfok figyelembe vételével ma már 2.400-

2.700 Ft körül van, addig 1 GJ hőenergia előállítási költsége termálenergiából visszasajtolással 600-700 Ft 

Hódmezővásárhelyen. 

• A projekt egyszerűsített megtérülési ideje 6 év körül alakult és az automatizáció figyelembe vételével is 10 év 

alatt volt. 
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8.19. ábra Hódmezővásárhely, geotermikus fűtési rendszer. Forrás: http://www.hoszisz.hu/tanulmanyok/24-a-

geotermikus-energia-termalviz-es-foeldh-mint-alternativ-energiaforras 

6. Geotermikus energia hasznosító rendszer 
Veresegyházon 

Gödöllőhöz legközelebb található geotermikus hőhasznosítási rendszer bemutatásával szeretnénk folytatni a 

sort. A rendszer egyik különlegessége, hogy a termálvíz hőhasznosítás után a termálfürdő medencéjének 

vízellátását biztosítja. A veresegyházi víz összetétele megegyezik a Széchenyi fürdőjével, ennél fogva ízületek 

degeneratív betegségei, idült és félheveny ízületi gyulladások kezelésére, ortopédiai, baleseti műtétek 

utókezelésre alkalmas. 

http://www.hoszisz.hu/tanulmanyok/24-a-geotermikus-energia-termalviz-es-foeldh-mint-alternativ-energiaforras
http://www.hoszisz.hu/tanulmanyok/24-a-geotermikus-energia-termalviz-es-foeldh-mint-alternativ-energiaforras
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8.20. ábra Veresegyház termálfürdő. Forrás: www.thermaltours.hu 

A‖Geotermikus energia fokozott hasznosítása Veresegyházon‖ beruházást 2007. június 06-án helyezték 

üzembe. Az átadást követően a termálkútból búvárszivattyúval termelik ki a termálvizet, ami a gáztalanító 

tartályba áramlik. A tartályból a szivattyúházban elhelyezett továbbító szivattyúk szállítják a mélyvezetésű 

távvezeték hálózaton keresztül a termálvizet a három fogyasztói kör hőközpontjaiba, amelyek a következők: 

1. fogyasztói kör („Iskolák‖): Zeneiskola, Mézes-völgyi Általános Iskola, (2 db hőközpont), Fabricius Általános 

Iskola, Termálfürdő (2 db hőközpont) 

2. fogyasztói kör („Innováció‖): Református Parókia, Nevelési Központ, Fő téri Üzletház, Posta, Innovációs 

Centrum (3 db hőközpont) 

3. fogyasztói kör („Misszió‖): Misszió Egészségügyi Központ, Gyermekliget (14 db hőközpont), Polgármesteri 

Hivatal, Szociális Otthon (2 db hőközpont) Katolikus templom, Plébánia, Szent Pió Otthon, 

A hőközpontokban hőcserélőn keresztül adják át a termálvíz hőenergiáját a fogyasztók fűtés és használati 

melegvíz (hmv) rendszereinek. A Mézes-völgyi Általános Iskola medencegépházban szintén hőcserélőn 

keresztül melegítjük fel a tanmedence vizét. Az 1. fogyasztói körben hasznosított termálvízzel töltjük a 

termálfürdő medencéjét, ahonnan már korábban kiépített vezetéken keresztül a lehűtött termálvíz a Sződ - Rákos 

patakba kerül. A 2-es és 3-as fogyasztói körből származó hasznosított termálvíz mélyvezetésű távvezetéken 

keresztül a visszasajtoló kút mellett elhelyezett tárolótartályba áramlik, ahonnan a gépházba telepített 

visszasajtoló szivattyúkhoz vezetik. A szivattyúk a szűrőrendszeren megszűrt termálvizet visszatáplálják a 

visszasajtoló kútba. 

A hőközpontokban a hőcserélők után beépített motoros szabályzó szelepekkel változtatjuk a hőcserélőkön 

átfolyó termálvíz mennyiségét úgy, hogy a létesítmények szekunder fűtési rendszereiben keringő fűtővíz 

hőmérséklete a mindenkori külső hőmérsékletnek, illetve a hmv és a medencevíz hőmérséklete a parancsolt 

értéknek megfelelő legyen. 

A veresegyházi kitermelő kút talpmélysége 1462 méter, a kút kapacitása 100 m3/h. A kitermelési hőmérséklete 

64 oC. A nyugalmi vízszint -33,5 méter a 100 m3/h vízhozamhoz tartozó üzemi vízszint -70,0 méter 

Az energetika célból kitermelhető és visszasajtolásra kerülő termálvíz éves mennyisége maximuma 220.000 

m3/év. Balneológiai célra is hasznosított termálvíz mennyisége 103.000 m3 /év. Az engedélyezezésre került 

megnövelt mennyiség ezek alapján: 323.000 m3/év, max. térfogatáram:100 m3/h. 

7. Mezőgazdasági hasznosítás Szentesen 

Amint a bevezetőben említettük a Magyarországi termálvíz hasznosítás a múltban elsősorban a mezőgazdaság 

területén volt fellelhető. A szegedi akkori Haladás Tsz az elsők között, már 1950-ben termálkutat fúratott 

mezőgazdasági hasznosításra, 1013 m talpmélységre. A kút 53 ºC fokos vizet adott 1520 l/p- es vízhozammal. 

Napjainkban a legsokrétűbb mezőgazdasági kapcsolatot a szentesi termálvíz hasznosítás vonultatja fel. A 

hőenergia többféle mezőgazdasági technológia energia igényét is szolgálja, de felhasználják lakások, irodák 

fűtésére is. A kinyert termálvizet nagyméretű tavakban tárolják. Ma Magyarországon Szentes és környékén 

http://www.thermaltours.hu/
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található a legtöbb termálkút. Mind a 32 darab kút vizének a hőfoka 60ºC fölött van, ebből 12 kút vizének a 

hőmérséklete meghaladja a 90 ºC-t. 

 

8.21. ábra. A szentesi termálvíz hasznosítási rendszer. Forrás: Csikai, 2008 

A szentesi termálvíz története 1958-ban kezdődött amikor is olaj után kutatva termálvízre bukkantak a kórház 

területén. EZ a kút 1735 méter mélységű és percenként 1700 liter 71ºC-os gyógyvizet biztosít. A szentesi 

termálvízről elmondható, hogy az alkáli-hidrogén-karbonátos, fluoridos melegvíz oldott ásványanyagtartalma 

meghaladja a 2 grammot literenként, amely alapján a Magyar Balneológiai Intézet 1967-ben gyógyvíz 

kategóriába sorolta. 

A Szentes város termálvizes fűtési rendszer kiépülése 1987-től folyamatos, jelenleg is fejlesztés alatt van. A cél, 

hogy a megújuló energiaforrást még tudatosabban, hatékonyabban hasznosítsák. Kezdetben használati melegvíz 

hőcserélővel történő előállítására, majd a későbbiekben – a nagyobb kihasználás érdekében – fűtésre használták 

a termálvizet. Jelenleg több mint 1300 lakást és kb. 1500 lakással egyenértékű középületet fűtenek a 

termálvízzel. 

A hasznosítás körülményeinek korszerűsítésén túl igen lényeges megoldás a kinyert víz hőtartalmának minél 

nagyobb mértékű kivétele. Ezt szolgálja az elfolyatott, vagy visszasajtolt víz hőszivattyúzása is, 8.22.ábra. 
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8.22. ábra A szentesi projekt sematikus hasznosítási ábrája. Forrás: Csikai, 2008 

Az összes kinyert 5,7 millió m3/év, 80-90oC-os termálvíz energia tartalmának közel 90 %-át elsődlegesen 

energetikai célokra, hőenergiaként hasznosítják. 

 

8.23. ábra. A hasznosít arányai az évek során. (Forrás: Csikai, 2008). 

Szentes sajátossága az elsődleges hasznosításban a mezőgazdasági területén történő alkalmazás. A termálvízre 

alapozott kertészetben található példa üvegházi és fóliasátras zöldségtermesztésre valamint 

dísznövénytermesztésre. Ezen kívül pulyka ólak, keltetők, gabonaszárítók üzemeltetésében kerül hasznosításra a 

termálvíz hőenergiája. 

Az eddig bemutatott elsődleges hasznosítás mellett természetesen a a termálvizet a szentesi Területi Kórház 

területén és a hozzá kapcsolódó Termál Gyógyfürdőben is hasznosítják (másodlagos hasznosítás). A több mint 

100 éves kórház korszerű diagnosztikai háttérrel biztosítja a lakosság gyógyító-, megelőző ellátását. 

8. Harkány 

A szentesi beruházások kapcsán már szóbekerült a közvetlen hőhasznosítást követően a hőszivattyúzás elvén 

történő hőenergia kinyerése. A Magyarországi fürdők közül erre Harkányban (2,2 MW), Kecskeméten (300 

kW), Zalaszentgróton (65 kW) és Miskolctapolcán (300 kW) találunk példát. 

A Harkányi Gyógy-és Strandfürdő közel 200 éves múltra tekinthet vissza. 1823 óta vannak írásos emlékeink a 

Harkányi gyógyvíz jótéteményeiről. Az alkáli hidrogénkarbonátos kénes gyógyvíz összetételét tekintve 

európában egyedülálló. Harkányfürdőt kitűnő természeti adottságainak, a víz gyógyhatásának és pompás 

környezetének köszönhetően, hosszú ideje csak a "Reumások Mekkája"-ként emlegetik. 1824-ben a Batthyány-

család kezdte meg a fürdő kiépítését, amely ma már közel egymillió vendéget fogad évente. 

 

8.24. ábra Harkányi Gyógy-és Strandfürdő. Forrás: www.thermaltours.hu 

http://www.thermaltours.hu/
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A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. területén 4 termál gyógyvizes, 2 hideg gyógyvizes és 1 hideg ásványvizes kút van. 

A rendelkezésre álló termálvíz hőmérséklete lényegesen meghaladja a fürdő igényeit. Már a ’90-es évek közepe 

előtt, a téli időszakban a kutak termálvizének hasznosításával biztosították a fürdő területén lévő iroda-, 

szociális- és üzemi épületeknek fűtését, valamint egy kisebb kertészetnek, a fürdő területén kívül lévő 

kórháznak és a Dráva Szállónak a melegvíz-ellátását. 

A legnagyobb teljesítményű hazai példát a geotermikus energia hőszivattyús távfűtőmű megvalósulására a 

Harkányi Gyógyfürdőnél készítették el. A harkányi fürdőben korábban a napi 3000 m3 62 oC-os vizet 

energiahasznosítás nélkül hűtötték le a medencékben használatos 30-35 oC-ra, majd a töltő-ürítő medencékben 

való felhasználás után néhány fok hőeséssel a levezető csatornába engedték. A korszerűsítés során a kitermelt 

hévíz eddig veszendőbe ment hőenergiájának hasznosítására 2,2 MW-os teljesítményű hőszivattyús 

energiatermelő berendezést építettek és megvalósították a medencék vízforgatásos működtetését is, s ma már ez 

a hőszivattyús geotermikus erőmű látja el hőenergiával a fürdő épületein kívül Harkány számos közintézményét, 

lakását és szállodáját. Igaz, ez azzal is járt, hogy növekedett az éves termálvíz kitermelés, mert a téli időszakban, 

amikor a fürdő vízigénye csökken, a termelést a fűtési rendszer miatt fenn kell tartani. 

 

8.25. ábra Harkány Fürdő távfűtő rendszere. Forrás: Ádám Béla: (2010) Megújuló Energia – Hőszivattyúk 

hasznosítása az uszodatechnikai energiaellátás területén. 

9. Összefoglalás 

A bemutatott példák jól érzékeltetik, hogy rendkívüli lehetőségeink adódnak a termálvíz hasznosítás területén a 

fürdők üzemeltetése során. Már nem csak a vizet tudjuk biztosítani, ami természetesen elengedhetetlen egy 

fürdő megvalósításánál, hanem a hálózati meleg vízellátás és a fűtési rendszer is csaknem teljes egészében a 

kitermelt meleg víz lefűtésével megvalósítható. További lehetőségként kínálkozik a hőszivattyúk alkalmazása, 

amely a már hőcserélőkön lehűlő, illetve medencékből távozó vizek további hasznosítását célozza meg. 

Szerencsére már erre is láthatunk példákat Magyarországon, de ezen a területen további lehetőségek rejlenek 

még számunkra. 

Irodalom 

1. Kurunczi Mihály - Ádám Béla A geotermikus energia –termálvíz és földhő – mint alternatív energiaforrás 
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2. Ádám Béla: (2010) Megújuló Energia – Hőszivattyúk hasznosítása az uszodatechnikai energiaellátás 

területén. Víz-víz, víz-levegő, levegő-víz hőszivattyúkkal. Magyar Uszodatechnika Egyesület előadása 

3. Üzemeltetési szabályzat:Geotermikus energia hasznosító rendszer Veresegyházon 2007 

4. Csikai Miklós (2008): A termálvíz komplex mezőgazdasági hasznosítása Szentesen, előadás Kistelek. 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

1. Csoportosítsa az alkalmazásokat a termálvíz hömérséklete szerint! 

Alkalmazások: 

ammónia elnyeletéses hűtéséhez,  

konzervgyártás 

elpárologtatáshoz a cukorfinomításban,  

cementszárításhoz,  

jégmentesítésre,  

só kristályosításához,  

desztilláláshoz 

fürdőkultúrában,  

kisállattenyésztéshez,  

kertészeti növényházakban,  

fóliákban,  

kommunális fűtésben,  

haltenyésztésben. 

használati melegvíz előállításához,  

bútorfa szárításához, 

fürdő medencék fűtéséhez,  

előmelegítéshez,  

szerves anyagok szárításához, 

 istállók fűtéséhez,  

csirkekeltetőkben  

Elgőzölögtetés,  

2. Határozza meg %-os megoszlásban Magyarország termálvíz felhasználását az ezredfordulón! 

3. Határozza meg, mely helyiségek, városok alkalmaznak geotermikus hőhasznosítást 

Veresegyház, Gödöllő, Agárd, Rudabánya, Szentes, Harkány Ópusztaszer, Hódmezővásárhely. 
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9. fejezet - Biomassza hőtechnikai 
felhasználása 

Bevezetés 

A mezőgazdasági termelés a légköri szénnek fotoszintézis útján, növényi szerves anyagokban való megkötésén 

és a nap energiájának kémiai energiává alakításán alapszik. , 

A mezőgazdasági fő és melléktermékek energetikai felhasználásának lehetséges módjai: 

• tüzeléstechnika, 

• pirolitikus elgázosítás, 

• metános erjesztés (biogáz), 

• növényi olaj és szesz előállítás motorhajtóanyagként. 

1. Biomassza fogalma, mint energaiahordozó 

A biomassza kifejezés alatt tágabb értelemben a Földön lévő összes élő tömeget értjük. A mai elterjedt 

jelentése: energetikailag hasznosítható növények, termés, melléktermékek, növényi és állati hulladékok 

A szilárd megújuló energiahordozók közül a fa frissen vágott állapotban 40-60%, légszáraz állapotban 8-15% 

vizet tartalmaz. A fa összetétele: szén 39-50%, hidrogén 4-7%, oxigén 36-42%, nitrogén 0,5-4%, egyéb 2-3%. 

A fűtési célra számításba vehető mezőgazdasági melléktermékek növények, ill. növényi maradványok 

eredetüket és jellemzőiket tekintve igen sokfélék. Közülük a szőlő és gyümölcsültetvények nyesedékei 

tüzeléstechnikai jellemzőket tekintve a fa paramétereihez közelállók. 

A növényi maradványtüzelés fontos problémája az anyag-előkészítése: a nedvességtartalom csökkentése, a 

mechanikai előkészítés. A nedvességtartalom csökkentése természetes vagy mesterségesen előmelegített 

levegővel. 

Az előkészítése: a betakarítás, tárolás, tüzeléstechnikai előkészítés technológiai folyamata. 

A mezőgazdasági eredetű folyékony tüzelőanyagok az alkoholok és a növényi olajok. Az alkoholok közül 

mind a metil-alkohol, mind az etil-alkohol alkalmas az elégetésre vagy motorhajtó anyagként történő 

felhasználásra. 

Másik felhasználási területük a növényi olajokból készült motorhajtó anyagok (Biodízel). 

A mezőgazdasági eredetű gáznemű energiahordozók a generátorgáz és a biogáz. A generátorgáz előállítása 

a biomassza pirolitikus elgázosításával történik. 

A bioetanol kifejezés alatt olyan, nagyrészt etil-alkoholból (etanolból) álló üzemanyagot értünk, melyet 

biológiailag megújuló energiaforrások (növények) felhasználásával nyernek abból a célból, hogy benzint 

helyettesítő, vagy annak adalékaként szolgáló motor-üzemanyagot kapjanak Otto-motorokhoz 

A biodízel növényi olajokból vagy (állati) zsírokból rövid lánchosszúságú mono alkohollal ( u.m. metanollal, 

vagy etanollal) áteszterezéssel (transzeszterifikációval) előállított észter alapú bioüzemanyag dízelmotorok 

számára, ami önmagában, fosszilis hajtóanyag helyettesítéseként, vagy azzal keverve annak pótanyagaként 

használható. 

A biogázról külön fejezetben szólunk. 

A melléktermékek tüzelésnél két alapvető feladatot kell megoldani: 

• a tüzelőanyag beadagolása, 
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• az égéshez szükséges levegőmennyiség bevezetése és szabályozása. 

A levegő bevezetéssel szabályozható az égés hőmérséklete. A magas, 1000 °C-nál nagyobb égési hőmérséklet a 

nem kívánatos összetételű salakképződés miatt kimondottan káros. Ezért a tűzteret és a levegő bevezetését úgy 

kell megtervezni, hogy kétfokozatú égés jöjjön létre. A jól tervezett égési folyamat első fokozata nagyon kis 

mértékű léghiányban játszódik le, figyelembe véve a tüzelőanyag magas szabad oxigén tartalmát is. Az égést 

úgy kell szabályozni, hogy itt a hőmérséklet maximuma 900-960 °C legyen. A tűztérben okszerű levegő-

bevezetéssel kell az égés második fokozatának feltételeit megteremteni úgy, hogy lehetőleg tökéletes utóégés 

jöjjön létre. Itt az égési hőmérsékletet már nem korlátozza semmi. 

2. Tüzelési célú szilárd biomasszák fizikai és 
energetikai jellemzői 

 

A mezőgazdasági növénytermesztés és feldolgozás melléktermékei 

Kukoricaszár és kukoricacsutka 

A kukoricaszár lehet potenciális tüzelőanyag, azonban a késő őszi betakarítás miatt a magas nedvességtartalom 

nehezíti a közvetlen felhasználást, a természetes száradáshoz szükséges tárolás viszont a nagy tömeg miatt nem, 

vagy gazdaságtalanul oldható meg. 

Napraforgószár 

Jelenleg szinte a teljes szármennyiséget összezúzzák és beszántják, holott a napraforgószár a betakarítás után 

aránylag alacsony nedvességtartalmú. Energetikai hasznosítása elsősorban helyi szinten, más 

energianövényekkel együtt javasolt. 

Napraforgó és repce préselvény 

Préselvény, vagy présmaradék azon szilárd fázisok gyűjtőneve, amelyek a nevezett növények olaj célú 

feldolgozása során keletkeznek, mint melléktermékek. Ezen anyagokra jellemző az alacsony nedvesség és a 

magas olajtartalom. Korábban az állattartásban hasznosították kitűnő takarmányként, azonban a napjainkra 

lecsökkent állat létszám már nem igényli a keletkező mennyiséget. A magas olajtartalom miatt ez a préselvény 

jó minőségű, nagy energiatartalmú, tüzelőanyagként jól alkalmazható. Megjelenési formáját tekintve, a préselési 

technológiától függően két féle terjedt el. Az egyik a pellet, a másik az úgynevezett zúzalék, amely lapos, 

szabálytalan formájú és eltérő méretű anyag. Az utóbbi energetikai alkalmazásában nehézséget okoz az eltérő 

frakcióméret, ugyanis a tüzelőberendezésbe történő adagolás közben beszorulhat az anyag, vagy jelentős apró 

frakció esetén eltömítheti a rendszert. 
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9.1. ábra. Napraforgó pellet 

Szőlővenyige, gyümölcsfa nyesedék 

Kereskedelmi forgalomban kapható venyige bálázó, amellyel gazdaságos módon elvégezhető a begyűjtés. A 

venyige és a nyesedék viszonylag magas fűtőértéke miatt jól tüzelhető, azonban speciális tüzelőberendezést 

igényel. (Hajdú, 2009) 

 

9.2. ábra. Szőlővenyige bála 

A pellet olyan, nagy nyomáson préselt szálas, rostos anyag, amelyet vagy saját anyaga, vagy belekevert 

kötőanyag tart össze 

Főnövényként termelt energianövények 

Energiafű (Agropyron Elongatum) 

Lágyszárú energianövények között említhető a hazai nemesítésű Szarvasi-1 energiafű. Jellemzői: nagy 

terméshozam (10-23 t/ha/év) mellett, jó agrotechnikai tulajdonságok, termesztéstechnológiája nem igényel 

külön gépesítést. Fűtőértéke 14-17 MJ/kg között változik, azonban energetikai jellemzői között ismeretes a 

magas hamutartalom és az alacsony olvadáspont, amely nehezíti a tüzeléstechnikai alkalmazását. Léteznek az 

eltüzelésére alkalmas, kis és közepes teljesítményű speciálisan kialakított mozgó rostélyos kazánok, amelyekben 

pelletált formában égethető, azonban erőművi alkalmazása jelenleg még nem megoldott, de jelentős fejlesztések 

folynak erre vonatkozólag. 

 

9.3. ábra. Energiafű betakarítás és energiafű pellet (Pecznik,2006) 
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Az energetikai célokra termesztett növények általában gyorsan növekednek, könnyen betakaríthatóak és jó 

tüzeléstechnikai tulajdonságokkal rendelkeznek. 

Energianád 

A miscanthus, közismertebb nevén kínai nád, vagy energianád távol-keleti eredetű, de Európában már több mint 

70 éve szelektált növény. A nádhoz hasonló növény. A hozama 20 – 40 t/ha zöld anyag. 

Energiakender 

Az energiakender hozama 12-15 t/ha között változik. Energetikai jellemzői jók, tüzeléstechnikai alkalmazása 

elsősorban pellet formájában javasolt. 

Cirok 

A cirok jelenleg a világ 5. legnagyobb területen termesztett növénye a búza, a rizs, a kukorica és az árpa után. A 

hagyományos agrotechnológiával kaszálható, majd bálázást követően szállítható és szükség szerint 

feldolgozható. (Tóvári, 2008) 

Erdészeti eredetű tüzelőanyagok 

Vágástéri hulladék 

E gyűjtőfogalomba tartozik minden, a fakitermelés melléktermékeként keletkező gally, kéreg és egyéb 

famaradványok, amelyek ipari célra nem hasznosíthatóak, azonban energetikai célra megfelelőek. A vágástéri 

hulladék mennyisége Magyarországon megközelítőleg 1 millió m3, azonban keletkezése decentralizált, így 

begyűjtése nehéz, élőmunka igénye nagy. 

 

9.4. ábra. Vágástéri hulladék gépesített begyűjtése és bálázott „termék‖. (Tóvári,2006) 

Faipari melléktermékek 

A fafeldolgozás során keletkező ipari melléktermékeket és hulladékokat (elsősorban forgács és fűrészpor) 

soroljuk ebbe a kategóriába. Az éves fűrészpor és faforgács mennyisége megközelítőleg 535000m3. 

 

9.5. ábra. A faipari feldolgozás folyamatábrája 
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Energetikai ültetvényből kitermelt fás szárú növények 

Megkülönböztetünk: 

• nagyon rövid vágásfordulójú energiaültetvényt, amelynek vágásfordulója nem haladja meg az 5, fenntartási 

ideje pedig a 15 évet; 

• rövid vágásfordulójú energiaültetvényt, amelynek vágásfordulója nem haladja meg a 15, fenntartási ideje 

pedig a 20 évet; 

• sarjaztatásos cserjeültetvény, amely energetikai ültetvényekhez engedélyezett, nem karógyökérzetű, nem 

invazív, szántással, talajmaró eszközzel felszámolható fafajból létesítettek. 

Energetikai ültetvény létesítésére alkalmas legfontosabb fás szárú növények: 

• Nyár 

• Fűz 

• Akác 

 

9.6. ábra. Magajáró ültetvény betakarítógép 

Kommunális hulladékok 

Szelektíven gyűjtött hulladék 

Szennyvíziszap 

A szennyvíziszap fogalmát különböző jogi előírások és műszaki irányelvek határozzák meg. 

A napjainkban leginkább terjedő megoldás a termikus kezelés (égetés, gázosítás, pirolízis, aerob erjesztés), 

amely egyben energiatermelő megoldás. Az égetésnek két módszere ismert: 

• Különleges égetés: az előkezelt szennyvíziszapot speciális kazánokban égetik el, ahol nagy figyelmet kell 

fordítani a füstgáztisztításra. 

• Együttégetés: ebben az esetben a nedvességtartalom csökkentése érdekében a szennyvíziszapot valamely más 

tüzelőanyaggal keverik, ezáltal javítva a fűtőértéket és a berendezés energetikai és környezeti hatásfokát. Ez a 

módszer elterjedtebb, elsősorban széntüzelésű erőművekben alkalmazzák. 

Mindkét megoldás esetén folyamatos füstgáz monitoring szükséges és biztosítani kell a megfelelő 

füstgáztisztítást. 

6.1.1. táblázat: A gyakoribb tüzelésre alkalmas szilárd biomasszák főbb energetikai jellemzői 
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3. A tüzelési célú biomassza energetikai 
felhasználásának előkészületei 

A megtermelt biomassza keletkezési formájában és helyén, csak kivételes estekben használható fel energetikai 

célokra. A felhasználáshoz különböző előkészületi műveleteket igényelnek. Ilyenek a: 

• Betakarítás 

• Szárítás 

• Szállítás 

• Aprítás, nemesítés 

• Manipulálás tárolás, stb. 

Betakarítás, apríték készítés 

A betakarítás és a biomassza energetikai hasznosításának folyamatában lényeges, hogy az ültetvényben 

megtermesztett faanyag térben és technológiában hol kerül olyan homogén állapotba (apríték), amikor már 

tüzelőberendezésekben is alkalmazható. Ebből a szempontból alapvetően meghatározó művelet az aprítás, 

amely helyileg történhet: 

• az ültetvényterületen kialakított vágásterületen; 

• a vágásterület és a felhasználási hely között (felkészítőhelyen), illetve 

• a felhasználónál. 
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Szárítás 

A letermelt növények a betakarítástól függően különböző, de mindenképen magas, 30-60% 

nedvességtartalommal rendelkeznek. A tüzelési célú felhasználásnál, viszont az alacsony nedvességtartalom, 15-

20% a követelmény. Ezért a levágott, esetleg fel is aprított biomasszát szárítani szükséges. A szárítás történhet 

természetes száradással (9.7. ábra), amelyet főleg a faalapú biomasszánál és a növényi szármaradványoknál 

alkalmazzuk. A száraz biomassza növeli a tüzelés-technikai hatásfokot és csökkenti a mindenkori emissziót. 

 

9.7. ábra. A faapríték száradási diagramja 

Füstgázzal történő szárítás esetén a forró füstgázt használjuk szárításra, amely vagy magából a biomassza 

tüzelőből, vagy egyéb kazánból származhatnak. A szárító gáz hőfoka 300-600 °C körül van, és oxigéntartalma a 

berobbanás elkerülése érdekében nem lehet több 10%-nál. 

Szállítás 

A mezőgazdasági melléktermékek és maradékanyagok szállítására a technológiák kialakultak. A szállítás módja 

és munkaerőigénye a bála formájától és fajtájától függ. 

Faalapú tüzelőanyagok (faapríték, faforgács) szállítása a tároló térhez traktorvontatású pótkocsikkal történik. 

A kialakított tárolótérbe vagy közvetlen billentéssel, vagy szállítócsiga segítségével jut be az anyag (9.8. ábra). 

 

9.8. ábra. Tárolóterek feltöltése egyedi lakóház vagy épületfűtésnél 

A speciális tüzelőanyagokat, pl.: fűrészpor, pellet stb. különleges pneumatikus ürítésű szállítókocsikkal 

szolgáltatásként szállítják a felhasználás helyére. 

Aprítás, nemesítés 

A különböző fajta biomasszákat speciálisan kialakított aprítógépekkel aprítják. Az aprításra a 

tüzelőberendezésbe történő adagolás miatt van szükség. Szerkezeti megoldásuk alapján megkülönböztetünk: 

késes vagy tárcsás aprítót, függesztett, vontatott vagy önjáró gépeket. 



 Biomassza hőtechnikai felhasználása  

 126  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

9.9. ábra. Csigás aprító 

A szárítási műveletek során az anyagban fizikai és biokémiai állapotváltozások jönnek létre, amelyek 

alkalmassá teszik a az anyagot a tartós tárolásra. Ilyen a nedvességtartalom csökkenése és a nedvességeloszlás 

megváltozása. A biokémiai állapotváltozások jelentősége a felhasználási érték javulásában és az anyag egyes 

kémiai alkotói minőségének javulásában foglalható össze. 

Tömörítés, préselés 

A tömörítés elsődleges célja a térfogati sűrűség növelése, ami kedvezően alakítja 

• a tárolási helyigényt, 

• a rakodás feltételeit, 

• a tűztérbe juttatás és az égés feltételeit, 

• a fajlagos energiasűrűséget (GJ/m3), 

• esetenként a nedvességtartalmat. 

A tömörítés történhet: 

• bálázással (hengerbála, kis- és nagybála) 

• brikettálással 

• dugattyús préssel (egyirányú, kétirányú, háromirányú prés) 

• csigás préssel (nyomócsigás, őrlőcsigás) 

• pelletálással (sík matricás, henger matricás) 

A brikettálás 

Brikettálásnál, elsősorban a lignocellulózok feldolgozása közben keletkező melléktermékek, energetikai 

hasznosításra történő előkészítése a cél. 

A felhasznált anyagok közös jellemzője, hogy 

• a melléktermék ill. apríték halmazsűrűsége viszonylag kicsi, ezért a szállítás és a tárolás költséges, ill. 

helyigényes, 

• az alapanyag nedvességtartalma változó, a hagyományos tüzelőberendezések nem vagy csak részben 

alkalmasak az adott anyagforma jó hatásfokú elégetésére, ezért brikettálás nélkül a felhasználás 

berendezéscserét igényelne. 

A biobrikett: 

• nagy fűtőértékű (18...18,5 MJ/kg) 
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• kis nedvességtartalmú (8–14%) 

• kis hamutartalmú (0,8...7,5%) 

• nagy energiasűrűségű (22...24 MJ/dm3) 

• közepes árfekvésű (850...1200 Ft/GJ) 

• 20 – 100 cm2 keresztszelvényű 

• lakossági igényeket kielégítő (darabos, jól kezelhető és tárolható) tüzelőanyag. 

A préselés jellemzői: 

• az anyag nedvességtartalma - 14%, 

• szemcsék mérete: 0,5–1,5 mm (a 6 mm feletti részarány legfeljebb 10–15%), 

• 30 - 40 kWh/tonna energia igény (előnyös). 

A brikettálás présgépekkel történik. Ezek lehetnek 

• dugattyús prések, 

• kétirányú, háromirányú prés csigás prések (nyomócsigás, őrlőcsigás 

 

9.9. ábra. Fűtött vagy hűtött fejes csigásprés 

A biobrikett energiahordozó, ezért fontos az, hogy az előállításához felhasznált energia lényegesen kevesebb 

legyen, mint a belőle kinyerhető (Eout>>Ein.). 

 

9.10. ábra. Biobrikett 

Minél nagyobb sűrűségű tömörítvényt állítunk elő, annál nagyobb az energia-felvétel. Tekintettel arra, hogy a 

fajlagos energiaigény nem lineárisan nő (9.11. ábra), brikettálásnál csak a szüksége tömörség (0,7-1,0 g/cm3) 

elérésére célszerű törekedni. 
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9.11. ábra. A tömörítés energiaigénye a sűrűség függvényében 

A biobrikett-gyártás technológiái és gazdaságossága 

A biobrikett-gyártás két alaptechnológiáját alkalmazzák. Ezek beruházási- és üzemeltetési költségeket tekintve 

alapvetően eltérnek egymástól. Biobrikett állítható elő: 

• a már szárított faanyagot feldolgozó üzemek por- és finomforgács hulladékaiból, szalmaőrleményből, illetve 

• az elsőleges fafeldolgozás változó nedvességtartalmú melléktermékeiből, amelyek után-aprítást, szárítást, 

osztályozást és technológiai anyagmozgatást igényelnek. Jellemzően fűrészpor-, fa- és kéreg-hulladékból, 

mezőgazdasági melléktermékekből, termesztett energianövényekből. 

Pelletálás 

A kis méretű (5-10 mm átmérőjű, és 10-25 mm hosszú) pellet előnyös, mert csigás- vagy cellás adagolóval igen 

pontos adagolással juttatható a tűztérbe, tehát egészen kis hőteljesítményű berendezések (2-3 kW) is jó 

hatásfokkal működtethetők vele. 

 

9.12. ábra. Síkmatricás pelletáló 
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A pellet igen termelékenyen állítható elő. Az alapanyag por- forgács- apríték- szecska lehet. A gépben a termék 

előállítása közben is folyik aprítás-őrlés, ezért kevésbé finom szemcseméretű alapanyagot igényel, mint a 

dugattyús brikettálók. 

A pellet prések két fontos változata használatos: 

• hengermatricás, 

• síkmatricás (9.12. ábra) 

Mindkét esetben járókerekek (görgők) préselik át az alapanyagot a matrica furatain. A pellet 0,7-0,9 g/cm3 

sűrűségű. Ömlesztett halmazsűrűsége 600-650 kg/m3. 

Manipulálás, tárolás 

A kész tüzelőanyagot a lehető leggyorsabban el kell juttatni a tárolás helyére. A 6.2.1. táblázat a tároló 

helyszükségletet mutatja, különböző tüzelőanyagoknál. 

6.2.1. táblázat: Tüzelőanyagok tárolótér szükséglete 

 

Az optimális tároló fedett és tágas (9.13. ábra). Ha az épület téglából vagy kőből készült, akkor a tüzelőanyag 

nem érintkezhet a fallal, továbbá a fal és a tüzelőanyag közti teret szellőztetni kell. Ha a tüzelőanyag nedves a 

tároló falainak átszellőztethetőnek kell lenniük, a fából készült oldalfalakat műanyagból készült hálóval lehet 

megvédeni. 

 

9.13. ábra. A kazánház berendezései. 1. Tároló, 2. Adagoló csiga, 3. ventilátor, 4. Hamukihordó csiga, 5. 

Tűzvédelmi szelep, 6. Füstgáz hőmérő, 7. Visszaégés gátló, 8. Tűzfal, 9. Vezérlőszekrény, 10. Visszaégés gátló, 

11. Tároló külső fal 
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9.14. ábra. Csigás kitároló 

 

9.15. ábra. Éklétrás kitároló 

A tüzelőanyagnak a tárolótérből a kazánhoz való juttatásának módjai a tüzelőanyag fajtájától és aprítottsági 

fokától függ. Ezek lehetnek: csigás kitárolók (9.14. ábra), melyek homogén és száraz anyaghoz készülnek, vagy 

éklétrás kitárolók (9.15. ábra), melyek nedves inhomogén anyagokhoz alkalmazhatók. 

A kitárolás után a száraz anyagok kazánhoz történő juttatásához alkalmasak a pneumatikus szállítók, vagy 

végtelen csigás szállítócsövek. 

4. Biomassza tüzelő berendezései 

Az eltüzelés technológiája alapján 5 főcsoportot különböztetünk meg: 

• Rostélytüzelés rendszerű 

• Alátoló rendszerű tüzelés 

• Befúvatásos rendszerű tüzelés 

• Gázosító rendszerű tüzelő berendezések 

• Fluidágyas rendszerű tüzelés 

A rostélytüzelés leginkább nagyobb berendezéseknél, 1MW feletti teljesítménynél alkalmazzák. A fejlett 

rostélytüzelésű berendezések ferde, mozgó rostéllyal rendelkeznek. A tüzelőanyag a rostélyra kerül 

beadagolásra, amely előre mozgatja azt. A primer levegőt a rostély alatt fújják be a tűztérbe. Így a rostélyon az 

anyag ki tud száradni és a rostély alsó részére érve teljesen kiég. Jellemzői: magas nedvességtartalmú anyagok 

és nagyobb hamutartalmú anyagok is elégethetők továbbá alkalmas tüzelőanyag keverékek elégetésére is. 
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9.16. ábra. Mozgó rostélyos tüzelőberendezés 

Az alátoló tüzelési rendszer elve az, hogy a tüzelőanyagot a rostély közepén alulról adagolják fel, a 

feltüremkedő tüzelőanyag a tűzágy oldalán szárad ki. 

 

9.17. ábra. Az alátoló tüzelés elve 

A befúvatásos rendszerű tüzelésnél általában por alakú anyagot nagy sebességgel és légfelesleggel fújnak be a 

tűztérbe. Ilyenkor a tüzelőanyag részecskéi jól keverednek a levegővel, a tűztér falának sugárzó hőjétől gyorsan 

fölmelegednek és kiégnek. Általában nagyteljesítményű berendezéseknél használják, száraz tüzelőanyagokhoz. 

 

9.18. ábra. Befúvatásos rendszerű tüzelőberendezés elve 

Fluidágyas rendszerű berendezések 

Ezeknek a rendszereknek két csoportját különböztetjük meg: 

• Nyugvóágyas 

• Visszakeringetett fluidágyas 

A fluidágyas tüzelőberendezéseknél a tüzelőanyagot apró, szilárd részecskékből álló, általában kvarchomok 

ágyba fújják be. A homokágy egy fúvókákkal ellátott lemezen fekszik, melyen keresztül levegőt, vagy gázt 
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vezetnek keresztül, amely lebegő állapotban tartja a homokágyat. A bevezetett tüzelőanyag tömege a 

homokágyhoz képest kicsi, 1-5 %. A homokágy nagy hőkapacitása stabilizálja az égést és mozgása közben jól 

keveri a tüzelőanyagot a levegővel. 

 

9.19. ábra. Fluidágyas tüzelőberendezések 

A mozgó rostélyok egyrészt biztosítják az anyagok állandó keverését, mozgatását, másrészt az égéságy 

megfelelő levegőztetését teszik lehetővé. 

Fluidágyas rendszerű berendezések előnye, hogy a működési sémája révén révén viszonylag gyorsan üzembe 

helyezhető és ezért szakaszosan is üzemeltethető. 

5. Összefoglalás 

Biomassza gazdasági szférából származhat: növénytermesztésben és erdészetben képződő melléktermékekből, 

állattenyésztésből, élelmiszeriparból (növényolaj-iparból), és a kommunális és ipari hulladékokból. A megújuló 

energiaforrásként a biomassza fokozott alkalmazására egyrészt a fenntartható fejlődés miatt szükséges, másrészt 

nemzetközi vállalásaink is erre köteleznek. Nemzetközi kötelezettségeink a környezetvédelem és az energetika 

területén számottevőek. A mezőgazdaságból és erdészetből származó energetikai célra szolgáló biomassza a 

következőképpen csoportosítható: 

Melléktermékek, hulladékok: 

1. Növénytermesztés (gabonaszalma, kukoricacsutka) 

2. Állattenyésztés (hígtrágya, almos trágya) 

3. Kertészet (gyümölcsfa nyesedék, szőlő nyesedék) 

4. Élelmiszeripar (feldolgozási melléktermékek) 

5. Erdészet (vágástéri hulladék) 

6. Elsődleges faipar (fűrészpor, gyaluforgács) 

Energetikai célra termelt alapanyagok: 

1. Fás-szárú és lágy-szárú energetikai ültetvények 

2. Biodízel alapanyagok (repce, napraforgó) 

3. Bioetanol alapanyagok (gabonafélék, kukorica, cukorrépa, burgonya) 

Videók: 

Biomassza I.  

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3845,Biomassza_I.
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Biomassza II. 

Biogáz 

Energianövények 

Kérdések 

1. A mezőgazdasági eredetű szilárd és folyékony tüzelőanyagok 

2. Tüzelési célú szilárd biomasszák fizikai és energetikai jellemzése 

3. A mezőgazdasági növénytermesztés és feldolgozás melléktermékei 

4. Energianövények és erdészeti eredetű tüzelőanyagok 

5. Kommunális hulladékok 

6. A tüzelési célú biomassza energetikai felhasználásának előkészületei 

7. Energetikai tömörítvények jellemzése 

8. A biomassza tüzelés berendezései 

9. Fluidágyas tüzelés 

Irodalom 

1. Dr. Bai Attila / Zsuffa László: A biomassza tüzelési célú hasznosítása in Fûtéstechnika, megújuló 

energiaforrások 2001. IV. évf. február 

2. Bohoczky Ferenc: Megújuló energiák alkalmazási lehetõségei és perspektívái in Fûtéstechnika, megújuló 

energiaforrások 2001. IV. évf. február 

3. Kacz Károly - Neményi Miklós: Megújuló energiaforrások Mezõgazdasági Szaktudás Kiadó, Agrármûszaki 

kiskönyvtár 1998. 

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3848,Biomassza_II.
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3847,Biogaz
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3846,Energianovenyek
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10. fejezet - A termálfürdők kiegészítő 
energiaforrásai 

Bevezetés 

A villamos energia-termelés során keletkező hőmennyiség egy része hulladékot jelentett. Ma ennek egyre 

nagyobb hányadát hasznosítjuk technológiai fűtésre. 

A kogenerációs (CHP) célra kialakított ez ideig is ismert rendszerű erőművek egyszerre állítanak elő villamos 

energiát és hőt. Ezzel a megoldással az un. hulladék hőnek körülbelül a 2/3-át még hasznosítani lehet. Ez a hő 

távfűtést tesz lehetővé és energiát ad lakóházaknak, ipari létesítményeknek, fürdőknek, strandoknak, stb. 

1. Erőmű rendszerek 

A hagyományos primer energiahordozók jelentős részét különféle rendszerű és méretű erőművekben használják 

fel elsősorban villamos energia, de kogenerációban hőenergia előállítására is. 

A villamos energiát előállító hőerőművek 

A hőerőművek két nagy csoportját különböztetjük meg: 

• gőzerőművek (szén, gáz, atom), és 

• gázerőművek. 

A hazai villamosenergia-ellátásban igen jelentős szerepet játszanak a gőzturbinás erőművek. A gőzerőművek fő 

egységei: 

• kazán, 

• turbina, 

• generátor 

A gőz előállítására a kazánok szolgálnak, ahol a szilárd, cseppfolyós vagy gáznemű tüzelőanyagok elégetésével 

vízgőzt állítanak elő. A tüzelőtérben a szénhidrogének (szén, kőolaj, földgáz) oxidációjakor felszabaduló 

hőenergiát használják gőzképzésre. Az így nyert gőzt tovább hevítik, majd gőzturbinába vezetik, ahol a 

hőenergia mechanikai energiává alakul. A turbina villamos generátort hajt, amelynek segítségével a mechanikai 

energia villamos energiává alakítható. 

Nem tartozik az energiaátalakítási lánc fő vonulatához a hőelvonási alrendszer, de fontos szerepet tölt be: itt 

történik az elkerülhetetlen maradék hő elvezetése a környezetbe, ill. hasznosítható hőforrásként. Ennek fő 

egységei a kondenzátor, a hűtővízellátás és ezek segédrendszerei. A kondenzátorral elvett hő meghatározott 

körülmények között hőfogyasztóknál felhasználható (távhőellátás). 

Az erőmű rendszer teljes hatásfoka az alábbi összefüggéssel számítható: 

ηKE = ηH · ηT · ηE = Pki/Qü 

ahol ηKE - erőműhatásfok, ηH - hőközlési alrendszer hatásfoka, ηT - turbina alrendszer hatásfoka, ηE - Villamos 

alrendszer hatásfoka, Pki - hálózatra kiadott villamos teljesítmény, Qü- tüzelőanyaggal bevitt hőteljesítmény. 

Gőzturbinás erőműveket 

Működési elvük szerint három csoportba soroljuk (a részletes tárgyalásuktól eltekintünk): 

• kondenzációs 

• ellennyomású 
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• gőzelvételes erőművek. 

Gázturbinás erőművek 

A hőerőművek másik nagy csoportját a gázturbinás erőművek alkotják. A gázturbinás erőműben a 

tüzelőanyagból nyert hőenergia közvetlenül füstgáz formájában jut a turbinára. Az ún. nyitott rendszerben a 

kompresszor az égőtérbe nyomja a beszívott levegőt, ahol a tüzelőanyag (jelen esetben: gáz) elég. A keletkező 

füstgáz hőenergiája a turbinában mechanikai munkává alakul. A hatásfokot itt a kompresszor, a turbina és az 

égőtér hatásfokának szorzata adja. 

A kombinált gőz- és gázturbinás erőművek a hőerőművek közül a legjobb hatásfokkal működnek és 

környezetkárosító hatásuk is a legkisebb (10.1. ábra). Itt a gázturbinából kilépő hőhordozó közeget (füstgáz) 

hőhasznosító kazánba vezetik, az itt fejlődött gőzt pedig gőzturbinára engedik rá. 

A kombinált ciklusú erőműben egy gázturbina-generátor egység elektromos áramot termel, a gázturbinából 

távozó még meleg gázzal pedig, amely egyébként veszteséget jelentene, gőzt termelnek, ez gőzturbinát hajt, 

mely egy másik generátorral áramot termel. Ezzel a megoldással az elektromos energiatermelés összhatásfoka 

javul. 

A kombinált ciklusú folyamatokban rendszerint egy gázos és egy gőzös körfolyamatot kapcsolnak össze. A 

gázturbinából kilépő 550 °C körüli hőmérséklettel rendelkező füstgázzal vízgőzt állítunk elő, ami egy Rankine-

ciklust valósít meg, majd a lehűlt füstgázt az utolsó hőcserélővel még „távhő előállítására‖ is felhasználjuk. 

 

10.1. ábra. Kombinált gáz-gőz turbinás erőmű 

Ezen erőműrendszer igen lényeges az ipari- és a kommunális távhő-ellátásban, s így a nagy hőenergiát 

felhasználó balneológiai rendszerekben is. 

2. Erőművek kapcsolt energiatermelése 

Az energia-megtakarításnak egyik leghatékonyabb eszköze a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés (együtt 

termelés - kogeneráció), amikor egy villamosenergia-termelő berendezés termodinamikai folyamatok 

következtében elkerülhetetlenül keletkező hulladék-hőjét olyan hőfokszinten tudjuk előállítani, hogy az még 

egyéb hőigények – elsősorban fűtési igények – kielégítésére felhasználható. Az ilyen rendszerekben a 

felhasznált tüzelőanyag energiatartalmának 80-90 %-a hasznosul villamos és hőenergia formájában. A két 

energiaforma aránya azonban a választott körfolyamat típusától függően eltérő lehet. 

Minden villamos áramot fejlesztő folyamat tüzelőanyagot használ elsődleges energiaforrásként, amely 

elégetésével hőt termel. A hagyományos hőerőművekben a munkaközegnek át nem adott hő a környezetbe jut, 

ami a rendszernek kis energia-hatékonyságot eredményez. 

Egyébként: 
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• Kapcsolt termelés az, amikor egy átalakító gyártó – folyamatnak egyszerre két vagy több értékesíthető 

terméke van. 

• Kapcsolt energiatermelés – energia átalakítás esetén a folyamatnak egyszerre több értékesíthető energetikai 

terméke van (villany, hő, nagynyomású levegő, stb.). 

• Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés esetén a folyamatnak két értékesíthető terméke van: a hő és a 

villamos energia. 

A kapcsolt rendszerekben hagyományos nagy erőművekhez képest kisebb nyomásszinten üzemelnek. A 

turbinából kilépő gőz még jelentős energiatartalommal rendelkezik, ezért például központi fűtésre használható. 

Ebben az esetben kapcsolt hő- és villamosenergia-termelésről beszélhetünk (az angol nyelvű irodalomban: co-

generation vagy combined heat power, CHP), amelyeknek igen kedvező az eredő hatásfoka. 

A kapcsolt hő- és villamosenergia-előállítás, amelyet kogenerációnak is hívnak (Combined Heat and Power 

Technolog, CHP), felhasználja a hulladék hőt a helyi hőigények kielégítésére. A CHP - technológiák lehetővé 

teszik az elektromos áram és a hőenergia egyidejű előállítását, egyetlen rendszerben, így nö az összteljesítmény 

és javul a hatásfok. 

A TRIGENERÁCIÓ* kifejezést az áram, hő és hűtési energia egyidejű előállítására használják. 

http://www.energ.hu/termekek-es-szolgaltatasok/trigeneracio/ 

Több fajta CHP-technológia ismeretes: 

A CHP- rendszerben a leggyakoribb a működés szerinti csoportosítás, a jellemzőbbek: 

• a gázturbinák 

• a gőzturbinák és 

• a belsőégésű motorok. 

A CHP rendszer az ismertebb erőműrendszerekkel megvalósítható utólagos átalakítás révén is, így: 

• elvételes, kondenzációs gőzturbinák 

• kombinált gáz és gőzturbinás 

• gázturbinák hő hasznosításával 

• belső égésű motorok (pl. gázmotorok) 

• mkro- és mini-gázturbinák hő hasznosításával 

• Stirling-motorok (külső égésű motorok) 

• tüzelőanyag-elemek (üzemanyag-cellák) 

• gőzgépek 

• Organikus Rankine-körfolyamatok (hűtőközeges gépek), stb. 

Lehetséges az első két fő technológia (1 és 2) egyesítése ún. kombinált ciklusú erőmű egységben. Ez a 

technológia a gázturbinából kilépő égéstermékeket használja a gőzturbina kazánjának fűtésére. 

A kapcsolt energiatermelést megvalósító berendezések jellemzésére két mutatót használnak. 

Az összes hatásfok (η) a két hasznos teljesítmény viszonya a bevezetett hőteljesítményhez, a másik a két 

hasznos teljesítmény viszonya (σ) (a hasznos villamos teljesítmény és hőteljesítmény aránya: 

http://www.energ.hu/termekek-es-szolgaltatasok/trigeneracio/
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A σ mutatónak az adja a jelentőségét, hogy különválasztott termelés esetén a csak villamos-energiát termelés 

hatásfoka általában 20-40%, míg a kettő együtt a 70 - 90 % -ot is elérheti. Kedvezőbb az a megoldás, amelyben 

több villamos-energia termelhető (mivel értékesebb), vagyis a fajlagosan a nagyobb villamosenergia-termelése 

hatásfoka (10.2. ábra). 

 

10.2. ábra. A kapcsolt termelés jelentősége 

A következőkbe néhány ábrával a jellemzőbb megoldásai mutatjuk be. A mai kisebb erőművek szinte 

mindegyike a gazdaságosabb üzem miatt kapcsolt hő- és villamosenergia-termelést folytat. Hasonlóan (később) 

bemutatjuk a biomassza CHP technológiáját. 

Nyitott ciklusú gázturbinás erőmű kapcsolt hőtermeléssel 

A nyitott ciklusú gázturbinás erőmű lényeges berendezése az a hőcserélő, amely a gázturbinából (1) kilépő hot 

hasznosítja füstgáz/víz hőcserélőn át (3). Ezzel az erőmű összes üzemanyag hasznosítási hatásfoka több, mint 

kétszeresére növekszik. 
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10.3. ábra. Nyitott ciklusú gázturbinás erőmű kapcsolt hőtermeléssel. B- tüzelőanyag, Q- a felhasználható 

hőenergia, E- villamos energia a hálózatnak, vagy belső felhasználásra, 1 – turbina, 2 – kompresszor, 3 – 

hőcserélő (füstgáz/víz) 

A nyitott gázturbina körfolyamat egy kompresszort, egy gázturbinát és egy égő kamrát tartalmaz. 

 

10.4. ábra. Ellennyomású** gőzturbina CHP kapcsolása. kazán, 2-turbina, 3- tápszivattyú, tv, te – a távhő és a 

HMV be és kimenetek. Az összes hatásfok általában 80-90 %. A fajlagos villamosenergia-termelés értéke – a 

körfolyamat paramétereitől és a hőkiadás hőfokszintjétől függően – 0,2 és 0,4 között lehet. 

**Ellennyomású turbinákból kilépő gőz légkörinél nagyobb nyomáson és hőmérsékleten távozik, s a gőzt ipari 

folyamatok, létesítmények fűtésére használják. A turbinába beömlő gőz mennyiségét a kilépő gőz nyomása 

szerint szabályozzák. Teljesítményét nem a villamosenergia igény szabja meg, hanem a fogyasztó hőigénye. 

Kombinált gáz/gőzerőmű 

A kombinált gáz/gőzerőmű lényeges egysége az a hőcserélő rendszer, amely a gázturbinából kilépő hőt 

hasznosítja (10.5. ábra 4. és 5. tétel), és ezzel gőzt termel a „gőzerőmű‖ részére. Jelenleg azokat a hőhasznosító-

gőzfejlesztőket tekinthetjük korszerűnek, amelyek min. 2 nyomáson termelnek gőzt, és újrahevítést is 

megvalósítanak. A gőztermelés és újrahevítés hőfelvételének hőmérsékletváltozása meglehetősen jól követi a 

kilépő gáz hőmérsékletgörbéjét, és lehetővé teszi a kilépő füstgáz gáz lehűtését alacsony hőmérsékletre. 
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1 – kompresszor, 2 – tűztér, 3 – gázturbina, 4 - füstgáz kémény, 5 - hőcserélők (füstgáz/gőz, füstgáz/víz), 6 – 

gőzturbina, 7 - hőcserélők (füstgáz/gőz, füstgáz/víz), 8 – tápszivattyú, 9 - Hőátadás a fogyasztóknak, 15 - 

gőzkazán a nagyobb villamos teljesítményhez, 10 - Kazán a kiadható hő növeléséhez, G – generátorok, T - 

tüzelőanyag 
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9.5. ábra. Kombinált gáz/gőzerőmű kapcsolása (KISPESTI ERŐMÜ, Forrás (Stróbl A. 2009). Összes villamos 

energia termelés = 114 MW. Összes eladható hőtermelés = 400 MW 

A beépített kazánok (10-11) a rendszer optimális kihasználását segítik, a változó hő és villamos energia igény 

kielégítését teszik lehetővé, s ezzel előnyösebb menetrend adásra alkalmasak. 

Mikro-gázturbinás rendszerek 

Biogáz, vagy pirolizis gáz előállító egységekhez csatlakoztathatók az un. mikro gázturbinás rendszerek. Előnyűk 

a gyors indíthatóság, ami kiegyenlítő egységként is felhasználhatóvá teszi, de alkalmasak légkezelésre is, pl. 

abszorciós hűtől meghajtására a hulladék hőjük segítségével. Ilyen rendszert szemléltet a 10.6. ábra. 

 

10.6. ábra. C30 kW-os gázturbinás kiserőmű hulladékhőjének felhasználási lehetőségei. 1-500-700oC-os 

füstgáz, 2-villamos áram, 3- átalakító, 4-transzformátor, 5-villamos hálózat, 6-füstgáz, 7-kondenzációs légkazán, 

8-légkezelt fűtő levegő, 9-kondenzációs kazán, 10-melegvíz, 11-légkezelő, 12-légkezelt fűtőlevegő, 13-, 

abszorpciós hűtő, 14-hideg levegő. (forrás: www.energiakozpont.hu/download.php?path=files/keop/Megujulo 

3. Összefoglalás 

A CHP (kogenerációs) erőművek egyszerre állítanak elő villamos energiát és hőt. Ezzel a megoldással annak a 

hőnek körülbelül a 2/3-át lehet még hasznosítani, mely hagyományos villamosenergia termelés esetén hulladék 

hőként jelentkezik. Ez azt eredményezi, hogy ezeknek a berendezéseknek a hatásfoka 80-85% körüli (35-40% 

villamos, 45-50% termikus hatásfok). Távhő szolgáltató rendszerekben a jellemző gépnagyság 2-4 MW 

villamos teljesítmény körüli (a hő teljesítmény ennek megfelelően kb. 2,3 -4,6 MW). A kisebb 30 - 300 kW-os 

egységek egészségügyi, közösségi egységek kiszolgálására A hő szállítási nehézségei miatt a CHP erőművek 

elsősorban lokális hőigényeket elégítenek ki. 

Kérdések 

1. Az erőmű rendszere, alrendszerei, teljes hatásfoka 

2. Kombinált gáz-gőz turbinás erőmű 

3. A kapcsolt hő- és villamosenergia-előállítás, a CHP- rendszer csoportosítása 

4. A kapcsolt termelés jelentősége 

http://www.energiakozpont.hu/download.php?path=files/keop/Megujulo
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5. Kombinált gáz/gőzerőmű előnye 

Irodalom 

1. Greenergy Kft. - TEVA/CHP gázmotoros projekt irányítástechnikai rendszer szerelés, programozás, 

megjelenítés (2005) - Allen-Bradley PLC és RSView megjelenítő http://www.profigram.hu/ 

2. Sztankó K. Bereczky Á. Papp J.: 2005 Capstone C30 mikro gázturbina decentralizált gáztermelésben, 

Magyar Energetika Nr. 1. 

3. Biomasszát elgázosító CHP erőmű http://www.erdco.eu/index_elemei/Page828.html 

4. NRG-AGENT Energetikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. http://www.nrgagent.hu/hu/cikk/cegunkrol/ 

5. GANZ-SET Energiatermelő Berendezéseket Gyártó és Forgalmazó Kft. termékkatalógus. www.ganzset.hu 

http://www.profigram.hu/
http://www.nrgagent.hu/hu/cikk/cegunkrol/
http://www.nrgagent.hu/hu/cikk/cegunkrol/
http://www.nrgagent.hu/hu/cikk/cegunkrol/


   

 142  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

11. fejezet - Biogáz előállítása és 
felhasználása 

Bevezetés 

A biológiai hulladékok levegőtől elzárt, úgynevezett anaerob körülmények között, megfelelő hőmérsékleten 

baktériumok segítségével fermentálódnak. A fermentáció során nagy mennyiségű biogáz keletkezik, amelynek 

energiatartalma, mintegy 2/3-a földgázénak. Az eljárástól, alapanyagoktól, s ezáltal a metán és szennyezőanyag 

tartalomtól függően 18-23 MJ/m3. 

A biogáz gázmotorban elégetve villamos- és hőenergia-termelésre hasznosítható. A fermentáció során a patogén 

baktériumok és gyommagvak elpusztulnak, így a mezőgazdaság számára kiváló, tápanyagban gazdag biotrágya 

jön létre. 

1. Biogáz rendszerek és alapanyagok 

A biogáz-termelési és hasznosítási komplex rendszer azt jelenti, hogy 

• a biológiai hulladékokat fermentációs eljárás során (rothasztással) biogáz előállításához használják fel, 

• a biogázt energiatermelésben hasznosítják, 

• a visszamaradó biotrágya a mezőgazdaságban a talajművelésben tápanyag-utánpótláshoz hasznosítható. 

A biogáz-technológia a biológiai hulladékok által okozott környezetterhelést csökkenti, másrészt, jelentős 

mennyiségű megújuló energiaforrás kihasználását eredményezi. 

 

11.4.ábra. Az összes anyag a biológiai cikluson belül marad, csupán energia szabadul fel, az égési CO2 a 

növények által felvételre kerül 

Hazánkban a legnagyobb mennyiségű biológiai hulladék az állattartásból keletkező trágya. A településeken 

keletkező kommunális hulladék 30-40%-a biológiailag bontható szerves anyag. 
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A kommunális szennyvizek jelentik a biohulladékok következő csoportját. A biológiai szennyvíztisztítás során 

keletkező úgynevezett fölösiszap igen magas szervesanyag- tartalmú. Az élelmiszer-ipar, ezen belül elsősorban 

a vágóhidak termelik a biohulladékok igen jelentős részét, melyek gyakorlatilag veszélyes hulladéknak 

minősülnek. A biohulladékoknak, keletkezési helyüktől és körülményeiktől függetlenül közös tulajdonságuk, 

hogy biotechnológiai eljárásokkal - a költséges ártalmatlanítás helyett - energiatermelésre és a 

mezőgazdaságban tápanyag-utánpótlásra hasznosíthatók. 

A biológiai hulladékok levegőtől elzárt, úgynevezett anaerob körülmények között, megfelelő hőmérsékleten 

baktériumok segítségével fermentálódnak. A fermentáció során nagy mennyiségű biogáz keletkezik, amelynek 

energiatartalma, mintegy 2/3-a földgázénak. Az eljárástól, alapanyagoktól, s ezáltal a metán és szennyezőanyag 

tartalomtól függően 18-23 MJ/m3. 

 

A biogázképződés feltételei: 

• a levegőtől elzárt környezet, 

• állandó hőmérséklet, 

• a metánbaktériumok jelenléte, 

• folyamatos keverés, ami meggátolja a kéregképződést 
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11.5. ábra. Különféle anyagokból kierjeszthető biogáz mennyisége: liter/kg (Eredeti konzisztenciára). Kihozatal 

30 nap alatt szervesanyag tartalomra vonatkozóan 

 

2. Nedves eljárások 

Az elmúlt két évtizedben – Európa szerte – igen dinamikusan terjed az állattartó telepeken keletkező trágya 

hasznosítására az ún. nedves eljárás. 

A fogadó egységben (kezelő épület) többféle technológiai eszköz is lehetséges, pl. speciális, aprítókéses 

keverők, aprítókéses szivattyúk, fertőzést jelentő anyagok esetén sterilizáló egységek (autokláv), zsír és olaj 

tárolók, stb. A keverőkkel 10-12% szárazanyag-tartalmú trágya és egyéb szerves anyag (szilázs, szárító és 

tisztítóüzemi hulladékok, zöld növényi maradványok, stb.), aprítása, homogenizálása, szállítása és keverése is 

megoldható. A magasabb szárazanyag tartalmú trágya hasznosítása kisebb fermentor térfogatot igényel. A 

keletkező biotrágyát 180 napos tárolás után a termőföldön tápanyag-utánpótlásra hasznosítják. A technológia 

elsősorban a híg sertés és szarvasmarha trágya és az ezzel együtt kezelt magasabb szárazanyag-tartalmú 

biomassza hasznosítására alkalmas. 
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11.6. ábra. Az állattartó telepekhez gyakran alkalmazott megoldás 

A keverő és előtárolóban az erjesztésre előkészített anyagot a reaktorba szivattyúzzák (töltik), ahol külső vagy 

belső fűtőberendezéssel (hőcserélőkkel) az anyagot 35-37˚C-ra melegítik fel, miközben folyamatosan keverik, 

azért, hogy a teljes tömegben azonos hőmérsékleti viszonyok álljanak elő. A megfelelő hőmérséklet és 

összetétel hatására a baktériumok élettevékenysége megindul, s ennek során metánt termelnek. 

A gáz az erjesztett anyag fölötti zárt un. gáztérben gyűlik össze. Az erjesztés időtartalma 4-6 hétig tart, ez idő 

alatt a kinyerhető gáz 30%-a az első reaktorban (a leginkább gazdaságos 2 reaktoros kivitelnél) képződik. Ezen 

idő elteltével az anyag a második reaktorba szivattyúzható át, és ott folyik a további erjesztése. Ami ugyancsak 

4-5 hétig tart. 

Az átszivattyúzott anyag helyére új „masszát‖ töltünk az egyes reaktorba, és a keverést valamint a felfűtést 

folytatjuk. Mindez addig folytatódik, amíg mind két reaktor a kellő töltöttséget el nem éri. Az első reaktorban a 

szubsztrátum baktériumos dúsítása a második reaktorból visszaszivattyúzott magasabb baktérium tartalmú 

anyaggal történik. 

A második tartályban a hígítás következtésben az anyag szerves anyag tartalma 7%. Ebben a reaktorban, az 

anyag fölött a gáztérben ugyancsak mintegy 60% metán, 30-32% CO2, és 4-5% vízgőz gyűlik össze. 

Gyakorlatilag ezen anyag nevezhető biogáznak. 

A gáz a reaktorok zárt teréből az un. gáztárolóba kerül át. 

A második reaktorba kierjedt anyag a tároló egységbe jut, amelynek térfogata az üzem kapacitásának 

megfelelően 6 hónapig képes ezen un. kierjesztett szubsztrátum, azaz „hígtrágya‖ tárolására, melynek 

szárazanyag tartalma 3-4%. E tároló is zárt, az előzőkhöz viszonyítva azzal a különbséggel, hogy a borítása 

légzáró műanyag fólia. 

A tároló borítása több ok miatt is fontos: 

• 3-4% gáz itt is képződik, amely a zárt térből ugyancsak a tárolóba elvezethető. 

• az anyag nem oxidálódik, aerob erjedés nem következik be, 

• nem férhetnek hozzá rovarok, legyek, stb., és 
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• nincs emisszió, amely a környezetet bármilyen formában is befolyásolná. 

E tároló is elv van látva keverő berendezéssel, amely megakadályozza az anyag rétegződését, osztályozódását. 

Minden kitárolás előtt működtetik, hogy a szállító járművekben a teljes összetételt prezentáló összetételű anyag 

kerüljön. Az anyag talajerő visszapótlásra kiválóan felhasználható, alapvető jelentősége, hogy nincs emissziója 

(nem büdös), és semmiféle anyagot nem tartalmaz, amely a növénytermesztésre bármilyen befolyással is bírna. 

Lehetőség van ezen anyag víztelenítésére, centrifugálással a nedvesség tartalmának csökkentésére, ami előnyös 

azon szempontból, hogy csökken a kiszállítás költsége, hiszen nagyobb koncentrátumú anyag kerül kiszállításra, 

a híg leválasztott rész pedig a reaktorokba, mint hígító anyag visszatáplálható. A szilárd (35-38 % szárazanyag 

tartalmú rész komposztálható. 

A nagyobb szennyvíztisztító telepeken évtizedek óta alkalmazzák az un. folyékony biogáz előállító technológiát. 

A telepen kívülről érkező víztelenített iszapokat konténerben az erre a célra kialakított szállító járművek 

szállítják a biogáz telepre. A konténereket szállító járművek egyenesen a fogadó állomás, fogadó garatjába ürítik 

az iszapot. A fogadó garat mozgatható tetőszerkezettel van lezárva, mely az ürítés után azonnal vissza-zárul. A 

garat feletti tér rá van kötve a biológiai szagtalanító állomásra. 

A fogadó garatokból a víztelenített iszapot a garat aljába épített csigák az u.n. tömő szivattyúba továbbítják, 

mely ezt az iszapot a homogenizáló tartályba nyomja, ahol azt a telepi fölös iszappal, a homogenizáló tartály 

keverője összekeveri, hogy elérje a rothasztáshoz szükséges 5 -7 %-os koncentrációt. 

 

11.7. ábra. Alacsony szárazanyag tartalmú un. folyékony eljárás, főként szennyvíztelepek részére 

A biogáz gázmotorban elégetve villamos- és hőenergia-termelésre hasznosítható. A fermentáció során a patogén 

baktériumok és gyommagvak elpusztulnak, így a mezőgazdaság számára kiváló, tápanyagban gazdag biotrágya 

jön létre. 

A gáztároló és a fermentorok között a gáz vezetése földbe fektetett műanyag csővezetékeken történik. A 

fermentorokban a gáz hőmérséklete 30-35˚C, amely csövekben a talajhőmérsékletére hűl (nyári, téli időszaktól 

függően 1-2, ill. 8-15 ˚C (tél, nyár). A jelentős hőmérséklet különbség hatására a vízpára kondenzálódik, 

kicsapódik, és a csőben összegyűlik. A csövek megfelelő lejtése révén meghatározott helyre kerül elvezetésre, 

és összegyűjtésre. E megoldás jelenti „gáz kiszárítását‖, „vízpára mentesítését‖. 

A gáz kis mennyiségben tartalmaz kén-dioxidot, ez kisebb berendezésekben azzal csökkenthető, hogy 

időszakonként a reaktorokba levegőt pumpálunk, s a redukció hatására a kén a reaktorban a szubsztrátum alsó 

részére süllyed le, és innen az átvezető csöveken a tárolóba kerül. Nagyobb berendezéseknél fizikai, vagy 

kémiai abszorpciós kéntelenítő berendezéseket, membránokat, molekuláris szűrőket, stb. alkalmaznak. Tehát a 

motorokba minden időszakban 100 ppm térfogat egységnél kevesebb kéntartalmú gáz kerül, amely a tűrés hatás 

alatt van és a motoroknál káros hatást nem fejt ki, de az égést követően sincs káros kibocsátás, nem keletkeznek 

kénes savak, kéntartalmú vegyületek. 
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3. A biogáz átalakítása hő és (ill.) villamos energiára 

A rendszerek felépítése 

A gáz elégetéséhez leggyakrabban gázmotort alkalmazunk, amely illesztett teljesítményű villamos generátort 

hajt. 

Hazai nagyságrendben előnyös lehet 500 kW villamos és 600 -700 kW termikus teljesítményű gázmotoros 

generátor. 

A gázmotorokban keletkező mechanikus energiát a generátorok alakítják át villamos energiává. A generátorok 

50 Hz-es, általában 500 V-os váltó feszültséget állítanak elő, mely a hálózatba való termeléshez 20 kV-ra 

transzformálnak. 

A tüzelőanyag ez esetben is a gázszabályozón keresztül érkezik a motorhoz, a keverékképző végzi el a levegő-

gáz arány pontos beállítását (a fordulatszám szabályozás alapja). A keverék ezután a turbófeltöltőn, majd egy 

keverék visszahűtőn keresztül érkezik a motorba. A turbófeltöltő feladata a motor teljesítményének növelése, a 

keverék visszahűtő segítségével a turbótöltés miatt felmelegedett keverék visszahűtése történik, mely 

eredményeként a motor teljesítménye tovább nő (a visszahűtés eredményeként nő a keverék sűrűsége, azaz 

nagyobb mennyiséget lehet a motorba juttatni). 

A motorhoz tartozó energiafolyam ábrát a 11.8. ábra szemlélteti (Shankey-diagram). A bevitt 100 % 

tüzelőanyagból 36,7 % fordítódik mechanikai munka termelésére (gázmotor tengelyteljesítménye), a generátor 

hatásfokot is figyelembe véve a villamos hatásfok 35,3 %. Ez a magasabb hatásfok több tényező együttes 

eredménye, magasabb a motor effektív középnyomása, a turbófeltöltés és keverékvisszahűtés szintén növeli a 

teljesítményt illetve a hatásfokot. 

 

11.8. ábra. Közepes teljesítményű gázmotor energiafolyam ábrája 

A hasznosítható hő a hűtővízből (9,1 %), a keverék-visszahűtőből (8,3 %) a kenőolajhűtőből (6,1 %) a vízhűtésű 

füstgázcsőből (9,8 %) illetve a füstgáz hőcserélő keresztül a füstgázból (20 %) nyerhető. A teljes hasznosítható 

hőmennyiség 53,3 % a bevitt tüzelőanyagra vetítve. 

Veszteség keletkezik hősugárzás útján (2,6 %) valamint a távozó füstgázból (7,4 %). A generátor veszteséggel 

együtt (1,4 %) a teljes veszteség 11,4 %, vagyis az összhatásfok (tüzelőanyag hasznosítás) 88,6 %. A termelt 

villamos- és hőenergia aránya 0,66. Ez magasabb, mint a kisteljesítményű motor esetén volt. Ez a magasabb 

villamos hatásfok illetve a nagyobb veszteség, alacsonyabb összhatásfok eredménye. 

A motorok által felhasznált gázmennyiség energiatartalmának csupán 32-36%-a alakul át villamos energiává. A 

fennmaradó rész a motorokban hővé alakul, amelynek egy része (15-20 %) sugárzási energia formájában 

távozik. Cél, a hőenergia felhasználása fűtési, ill. egyéb hőtechnikai célokra. 

11.3. táblázat. 500 kW-os gázmotoros generátor jellemző technikai adatai (GE Jenbacher) 
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A rendszerekhez min. kettő, általában három-öt hőcserélő csatlakozik. A motoroknál alkalmazott léghűtéses 

hőcserélő helyett folyadék/víz kiviteleket építenek be, miközben vészhelyzetre megtartják a folyadék-levegő 

hőcserélőket is. A hőcserélőkből felvett hőmennyiség egy része az erjesztő tartályok hőntartását szolgálja (a 

berendezés kivitelétől függően az összes hő 15-25%-a), a fennmaradó része pedig egyéb hasznos célra, épületek 

fűtésére, vagy technológiai vízként használható fel. A kipufogóhoz csatlakozó füstgáz-víz hőcserélő, a 

kipufogón átáramló 600-900 fokos gáz hőmennyiségét hasznosítja, melynek révén magas hőmérsékletű víz, 

esetleg gőz is elő állítható. E magasabb hőmérsékletű víz a fentebb említett hűtővízhez keverhető, de 

alkalmazható adszorpciós hűtőgép meghajtására, melynek révén hideg energiát tudunk előállítani, tehát a 

rendszer hűtőtároláshoz szükséges energiát is képes biztosítani. Jól kiépített és vezérelt rendszer alkalmazása 

révén a bevitt összes energiamennyiség közel 90%-a hasznosítható. 

Vezérlés 

 

11.9. ábra. A gázmotor vezérlés egyszerűsített felépítése. 1 – tisztított gáz, 2 – légszűrő, 3 - kompresszor, 4 – 

turbófeltöltő, 5 – gázadagoló (elkerülő ágon), 6 – gázadagoló, 7 – gázadagoló vezérlés, 8 – érzékelők jel 

feldolgozása, 9 – villamos jelek (gáz-víz), 10 – a keverék nyomása, 11 – a keverék hőmérséklete 12 – 



 Biogáz előállítása és felhasználása  

 149  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

hőcserélők, 13 – hőtároló a fogyasztók részére, 14 - villamos hálózati csatlakozó, 15 – kipufogó szabályozó és 

vezérlő egységek 

A Pálhalmai Agrospecial Kft által (PA) létrehozandó biogázüzemet –BGÜ- megújuló energia forrásokból 

villamos- és hőenergiát állít elő. A BGÜ megoldja a PA trágyakezelési, és talajerő visszapótlási problémáinak 

jelentős részét. A termelt villamos energia a magyar villamoshálózatnak kerül átadásra. A termelt hőenergiát a 

PA nagyüzemi mosodája hasznosítja, s ezzel kiváltva fűtéshez használt földgázt. 

A BGÜ a növénytermesztésből, állattenyésztésből származó anyagokat, illetve a közelben fekvő Adonyi 

Március 21 Szövetkezet állattenyésztésből és növénytermesztésből származó anyagokat dolgozza fel. 

11.4. táblázat. Alapanyagok a biogázüzemhez 

 

A két előfermentáló (2 x 3000) 6000 m3, az utófermentálók (2 x 4500) 9000 m3-esek. 

A kinyert biogáz átalakítása két biogázmotorban történik. Évente 13376 MWh villamos energia és a 14944 

MWh hőenergia keletkezik 

A rendszer villamos hatásfok 38%, a hőtechnikai 46%, az éves müködési idő 8000 h, a villamos teljesítmény 2 x 

836 kW, a hőteljesítmény 2 x 934 kW. 

Az erjesztett trágya fedett tárolókba kerül, amelyek - előírásoknak megfelelően - 120 napos tárolókapacitással 

rendelkeznek. 

Az építés előtti állapotban a szalmás trágya, ill. hígtrágya hónapokon keresztül várt a kihordásra és ez alatt 

folyamatosan bűzt és metánt bocsát ki, a jelenlegi eljárásban a hermetikusan zárt fermentorokban a környezet 

számára szagmentes az erjedés és ezzel pozitív hatást gyakorol a régió lakosságának életminőségére. 

Az évi kibocsátás csökkenés (CO2): 

Számítható: Kibocsátás csökkenés = baseline kibocsátás - projekt kibocsátása. 

Számokban kifejezve = 39413 - 1,526 = 37,887 (t CO2/év) 

projekt kibocsátása = a projekt megvalósítás révén (után) 

baseline kibocsátási = a projekt megvalósítása nélkül (előtt). 

A 11.10. ábra a gázmotoros kapcsolt energiatermelő egységet mutatja hőszolgáltatás tartamdiagramjába 

illesztve. Mint látszik, téli üzemállapotban a gázmotorral termelt hőenergia teljes egészében felhasználásra 

kerül, nyári üzemállapotban a használati meleg víz igényen felül megtermelt hőenergia a beépített segédhűtésen 

keresztül kerül gázmotoros rendszerből elvonásra, de más célokra is felhasználható lenne(pl. fa, vagy 

terményszárítás, stb.). 
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11.10. ábra. A gázmotoros kapcsolt energiatermelő egység távhőrendszerbe illesztése 

 

11.11. ábra. Gázmotoros egység 

A 11.11. ábra a gázmotoros egység és a távhőrendszer kapcsolását mutatja. Télen a gázmotor előmelegíti a 

visszatérő vizet, a meglévő kazánok pedig megemelik a gázmotorból kilépő keringtetett víz hőmérsékletét, 

amennyiben azt az éppen jelentkező hőigény indokolja. 

Nyári üzemállapotban a gázmotor biztosítja a HVG termeléshez szükséges hőenergiát. Amennyiben a 

gázmotoros rendszer által termelt hőenergia meghaladja a hőigényt, a visszatérő víz hőmérséklete emelkedni 

kezd. A visszatérő ágba beépített segédhűtés ( . ábra, a konténer tetőn lévő levegő/víz hűtő) elvonja a 

rendszerben fel nem használt hőenergiát és biztosítja, hogy a visszatérő hőmérséklet elegendően alacsony 

legyen a gázmotor folyamatos működéséhez. 

 

11.12. ábra. Gázmotor - távhőrendszer kapcsolási vázlata 
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A segédhűtés méretezése során figyelembe kell venni a rendszerben uralkodó fogyasztási viszonyokat. A 

teljesítménye meg kell, hogy egyezzen a legkisebb fogyasztási időszakban fel nem használható 

hőteljesítménnyel. Legcélszerűbb lehet a teljes hőteljesítmény elvonására alkalmas hűtőrendszer beépítése, 

amely többletköltsége nem számottevő, azonban lehetővé teszi, hogy amennyiben szüksége lehet, a gázmotor a 

távhőrendszertől függetlenül is üzemképes. 

4. A termelt biogáz nem közvetlen felhasználása 

Szükség szerint a keletkező gázmennyiség csővezetéken továbbítható lokális felhasználókhoz, pl.: fürdők, 

szállodák, családi házak fűtésére, távolabb lévő növényházak fűtésére stb. 

De a gáz tisztítás után földgáz hálózatba vezethető, vagy palackozható. Európában már működnek biogáz 

tankoló állomások is, pl. személygépkocsik részér. 

 

11.13. ábra. Nem közvetlen felhasználás estén a technológiai folyamatok 

11.5. táblázat. A hasznosítás módjától függően a gázból leválasztandó anyagok. 

 

Példa: Vizsgáljuk meg a csatornaiszap feldolgozását Budapest példáján. 

A város éves átlagban 8 · 105 m3/nap vizet fogyaszt, ebből kb. 70 % kerül végülis a csatornákba. 
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Az észak-pesti derítő 54 000 m3/nap csatornahordalékot fogad; ennek száraz anyagtartalomban megadott 

csatornaiszap tartalma kb. 24 t/nap. A ténylegesen keletkező biogáz 2400 m3/nap (60 % CH4 + 40 % CO2 

összetételben, tehát 100 m3/t csatornaiszap; látható, hogy az iszap leépülő szerves anyagtartalma kisebb, mint 

átlagos esetben (ld. fentebb)). Ha Budapest teljes csatornaiszapját (≈ 250 t/nap) biogázzá dolgoznánk fel, akkor 

naponta 25 000 Nm3 BG képződne. Ez 21,4 MJ/m3 fűtőértékkel (ld. Függelékben F2. táblázat) számolva 535 

GJ/nap termikus vagy 160 GJ/nap elektromos energia termelését tenné lehetővé. Egy hónapra számolva ez (1 

kWh = 3,6 · 106 J) 

 

villamos energiát jelent: kb. 6000 átlagos háztartás (ez a budapesti háztartások mintegy 1 %-a) fogyasztását. 

5. Összefoglalás 

Biogáz: szerves anyagok baktériumok által anaerob körülmények között történő lebontása során képződő 

termék. Kb. 45-70% metánt (CH4), 30-55% szén-dioxidot (CO2), nitrogént (N2), hidrogént (H2), kénhidrogént 

(H2S) és egyéb maradványgázokat tartalmaz. A definícióból következően biogáz képződik a mocsarakban, de a 

kérődzők bélrendszerében is. 

A biogáz előállító berendezésekben kinyert gáz többféle formában is felhasználható energia termelésre: 

• Hőtermelés 

• Villamos energia termelés 

• Kapcsolt energia termelés, (villamos energia és hő együttes előállítása) 

• CO2 értékesítés (ÜHG gázok, CO2 egység, CH4 21-szeres hatás) 

• Gáztisztítás, értékesítés 

Tüzelőanyag cellában (hidrogén és oxigén elektrokémiai egyesítése révén, egyen-áram keletkezik, valamint víz 

és széndioxid 

Kérdések 

1. Mit ért a biogáz-termelési és hasznosítási komplex rendszere kifejezés alatt 

2. A biogáz képződés feltételei 

3. Milyen egységekből álla a biogáz előállító berendezés? 

4. A biogáz összetétele, fűtőértéke 

5. A gázmotoros-generátoros rendszer felépítése, mi a kapcsolt energiatermelés 

6. A mikro gázturbinák felépítése, előnyei 
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12. fejezet - Napenergia hasznosítása 

Bevezetés 

A Nap sugárzó teljesítményének a Földet elérő része mintegy 173 1012 kW, ami több ezerszeresen meghaladja 

az emberiség energiaigényét. Az átlagos intenzitás mértékéül az ún. napállandót használjuk, amelynek étéke: 

I0=1353 W/m2, és a Föld légkörének határát elérő sugárzás nagyságát adja meg. 

A napállandóval jelzett 1353 W/m2-es értékből kb. 250 W/m2 elnyelődik a légkörben. A légkör felső határától a 

világűrbe történő visszasugárzás 100 W/m2-re tehető. Így a Föld felszínén a mérhető napsugárzás ~1000 W/m2 

Aktív a hasznosítás, ha erre a célra készített kollektor, ill. napelem segítségével alakítjuk át a napsugárzási 

energiát hővé vagy villamos energiává. 

A passzív hasznosítás az épületek kialakításával és tájolásával valósítható meg. 

1. A napsugárzásból nyerhető energia 

A napsugárzás egy része direkt módon jut el a Föld felszínére, míg másik része a légkör miatt részben 

visszaverődik, ennek egy részéből kialakul ki a szórt (diffúz) sugárzás rész. Az energetikai hasznosítás 

szempontjából mind a két összegével, a teljes, un. globális sugárzással számolunk: 

Itot = Idir + Iszórt . 

A nyerhető energia az érkező sugárzás hullámhosszától függ. Ebben szerepe van a légköri szennyeződések 

abszorbeáló képességétnek (12.1. ábra) 

 

12.1. ábra. Föld felszínre érkező napsugárzás intenzitása a hullámhossz függvényében 

A napfény elektromágneses hullámok sugaraiból állnak, amelyek ídőben nem követnek egyenes folyamatot,de a 

hullámok által energiát terjesztenek; ezeknek a hullámoknak csúcsértékei vannak és ezen értékeknek a távolsága 

a hullámhossz λ. 

A látható fényt a hullámhosszával is jellemezhetjük. Kb. 400 nanométer (rövidítve 'nm') és 800 nm közé esik a 

látható fény hullámhossza. 

A ténylegesen hasznosítható napsugárzást befolyásolja a földrajzi hely, valamint az évszakok és a napszakok is, 

amelyek oka a napsugár vízszintessel bezárt szöge. A 12.2. ábra a napsugárzás intenzitás eloszlását mutatja az 

érkezési szög függvényében. 
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12.2. ábra. A napmagasság (érkezési szög) hatása a napsugárzás intenzitására 

De a ténylegesen felhasználható mennyiséget további tényezők is befolyásolják, úgymint a levegő 

nedvességtartalma, a felhőzet és az ún. homályosság. 

A napállandóval jelzett 1353 W/m2-es értékből kb. 250 W/m2 elnyelődik a légkörben. A légkör felső határától a 

világűrbe történő visszasugárzás 100 W/m2-re tehető. Így a Föld felszínén a mérhető napsugárzás ~1000 W/m2 

(12.3. ábra, Farkas, 2003). 

 

12.3. ábra. A Földfelszínre jutó napsugárzás alakulása 

Végül is a felszínt érő sugárzás ~58%-át a szárazföldi növényzet ill. a tengerek elnyelik, s ~42%) verődik vissza 

a légkör felé. 

A felhasználható napsugárzás értékének számszerűsítése a Nap-Föld geometria figyelembe vételével lehetséges. 

Jellemző napsugárzási adatok Magyarországon 

Magyarországon rendszerese végeznek megfigyeléseket (OMSZ) a napsugárzásra és a napsütés időtartamának 

regisztrálására (12.4., és. 12.5. ábrák). 

1.4. ábra. A napsugárzás évi átlagos összege kWh/m2-ben 
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1.4. ábra. A napsugárzás évi átlagos összege kWh/m2-ben 

 

12.5. ábra. Az évi átlagos napsütéses órák száma Magyarországon 

A globális sugárzás a déli órákban a téli félévben (október-március) 250-600 W/m2, a nyári félévben (április-

szeptember) 600-1000 W/m2. A szórt sugárzás a 40-50%-ot is elér. 

Globális sugárzás - a közvetlen, diffúziós és visszaverődő napsugárzás összege 

Diffúziós sugárzás - közvetett (szórt) napsugárzás. 

12.1. táblázat. Budapesten vízszintes felületre naponta és havonta érkező átlagos napsugárzás 
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A Budapesten lehetséges és tényleges napsütéses órák számát havonkénti bontásban a 12.1. táblázat tartalmazza. 

A tényleges és a lehetséges napsütéses órák számának különbségét elsősorban a felhőzet okozza. 

 

12.6. ábra. Budapestre vonatkozó globálsugárzási adatok havi bontásban (derült napra), W/m2-ben 

Elnyelő/ abszorbációs lemez - a svákkumcső része (felülete) vagy a síkkollektor felülete, amelyik elnyeli 

(abszorbálja) a napsugárzást és hővé alakítja át. Az abszorber feladata átadni a keletkezett hőt a szoláris 

berendezésben cirkuláló folyadéknak, amely továbíttja a hőenergiát a víznek, a központi fűtésbe, a padló fűtésbe 

vagy a medence vizébe. 

Elnyelő felületen hasznosítható napsugárzás 

A napenergia-hasznosító berendezések elnyelő felületének elhelyezkedését az optimum közelében célszerű 

megválasztani. A helyzetet befolyásolják a telepítés adottságai. Teljes, Térbeli napkövető rendszer létrehozása 

költséges. 

Egy tetszőleges helyzetű elnyelő felület és a napsugárzás helyzetének viszonyát a 12.7. ábra szemlélteti. 
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12.7. ábra. Az elnyelő felület geometriai viszonyai 

Az azimut horizont délpontja és a nap horizontális talppontja által bezárt szög az óramutató járásával 

megegyező irányban mérve (horizont mentén déltől nyugati irányban). 

Az ábrán alkalmazott – eddig még nem ismertetett – változók jelölése a következő: 

β – az elnyelőfelület vízszintessel bezárt szöge, 

γ – az elnyelőfelület tájolása, 

a – a Nap azimutszöge a déli iránytól mérve, 

ϑ – a napsugárzás iránya és az elnyelőfelület normálisa által bezárt szög. 

Geometriai megfontolások alapján a tetszőleges helyzetű elnyelőfelületre számított sugárzási intenzitás: 

 

Az összefüggés révén kiszámítható a napenergia-hasznosító berendezés egy adott időszakra vonatkozó elnyelő 

felületének optimálist megközelítő dőlésszöge (β). Budapest körzetére (Farkas, 1992): 

• télen (decembertől februárig): 76,2°, 

• nyáron (júniustól augusztusig): 18,5°, 

• egész évben: 43,5°. 

Az értékeket a telepítés körülményei (pl. épületek, fák árnyékoló hatásai) tovább módosítják. 

A napkollektor dőlésszögét úgy célszerű megválasztani, hogy a felhasználási időszakban optimális működést 

biztosítson. Lényeges, hogy az éves napsugárzási energia 60-70%-a a nyári időszakban éri a földfelszínt. Ha 

teljesen nyári üzemre tervezzük napkollektoros rendszereünket (medence fűtés, nyaraló használati melegvíz 

ellátása stb.), akkor az optimális napkollektor dőlésszög 15° és 25° között van, mivel nyáron a nap magasabban 

helyezkedik el az égen. Ha a napkollektoros rendszert egész éves üzemre tervezzük (HMV -használati melegvíz 

ellátás, alacsony hőmérsékletű fűtés), akkor 45° és 60° közötti napkollektor dőlésszög szolgáltatja az optimális 

teljesítményt. A napkollektorok függőleges helyzetben az épület déli homlokzatán is felszerelhetőek, ugyanis az 

átmeneti időszakokban és télen a nap alacsonyabban helyezkedik el az égen, így megfelelő teljesítményt 

biztosítanak a függőleges déli tájolású napkollektorok is (A közvetlen meghatározást lásd később). 

2. A napenergia-hasznosítás fő formái 

Aktív a hasznosítás, ha erre a célra készített kollektor, ill. napelem segítségével alakítjuk át a napsugárzási 

energiát hővé vagy villamos energiává. Az aktív hasznosítás fototermikus (egyszerűen termikus napkollektor) 

vagy fotovillamos (napelem, gyakran alkalmazott jelölése PV) módon lehetséges. 

A passzív hasznosítás az épületek kialakításával és tájolásával valósítható meg. 
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Hőátadó folyadék - munkaközeg (víz, fagyálló vegyület, pl.: glikol), amely a szoláris rendszerben cirkulár és 

eljuttatja a hőt az abszorpciós felületből a kívánt berendezésben (bojler, víztartály, padló fűtés, medence stb.) 

Feltétel, hogy a hőátadó folyadék hőmérséklete -30 °C-tól +240 °C-ig ( maximális hőmérséklet) terjedjen. 

Termikus hasznosítás 

A fototermikus megoldás azt jelenti, hogy a napenergiát folyadék vagy levegő közeget áramoltató átalakító 

eszköz (napkollektor) révén közvetlenül hővé alakítjuk. Ebben az esetben a közeg áramoltatása külön energiát 

igényel. A felmelegített folyadékot leggyakrabban melegvíz előállítására használjuk fel, de egyéb más 

technológiai célok is szóba jöhetnek úgymint épületek, uszodák, növényházak fűtése; gyümölcsök, növények 

szárítása, aszalása; akvakultúrák vízellátása, állattartás vízellátása, stb. A folyadék munkaközegű termikus 

rendszerek elvi működését a 12.8. ábra szemlélteti. 

 

12.8. ábra. A termikus vizes napkollektor rendszerek. A – egykörös, B – kétkörös 1 - Hőtermelés (napkollektor), 

2 - Szabályozó, működtető berendezések, 3 - Hidegvíz hálózat, 4 - Hőtárolás (melegvíz tároló), 5 - 

Hőfogyasztás (melegvíz hálózat) 

Levegős kiviteleket akkor alkalmaznak, ha a munkaközeg levegő kell, hogy legyen (pl. terményszárítás, 

légcsere). 

 

12.9. ábra. Tetőre szerelhető levegős napkollektor 

E rendszereknél leggyakoribb feladat a begyűjtött hőenergia tárolása. Szükségességének oka, hogy a termelés 

és a felhasználás ideje eltérő. Folyadékoknál a leggyakoribb megoldás, megfelelő méretű szigetelt tartály 

beépítése. A hasznosítás fő területei a technológiai- ill. használati melegvíz-készítést. 

Fotoelektromos jelenség, amikor a fotonok a tértöltési zónában töltéshordozókat szabadítanak fel, amelyeket a 

diffúziós potenciál a térből kiűz, s így feszültség-különbség alakul ki. 

Fotovillamos hasznosítás 

A fotovillamos megoldás során napelem segítségével alakítjuk át a napenergiát közvetlenül villamos energiává. 

Az ily módon kapott 12 vagy 24 V-os egyenfeszültséggel közvetlenül lehet fogyasztókat (pl. világítás, 

szellőztetés, stb.) működtetni. Szükség esetén, 230 V-os váltóáramú hálózati fogyasztók is működtethetők egy 

inverteres egység közbeiktatásával. A napenergia-hasznosítás segítségével történő villamosenergia-előállítás 

vázlatát a 12.10. ábra szemlélteti. 
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12.10. ábra. A fotovillamos napenergia-hasznosítás sémája 

 

12.11. ábra. Fotovillamos rendszer létesítése saját célra és eladásra (hálózatba termelés) 

A fotovillamos cellák a napsugárzást közvetlenül villamos energiává alakítják. Az összegyűjtött energiát kémiai 

úton akkumulátorokban vagy más módon, pl. víz helyzeti energiájaként tárolják, majd azt igény esetén éjszaka 

vagy alacsony napsugárzási viszonyok esetén használják fel. 

Fotovillamos rendszerek fontosabb alkalmazásai a következők lehetnek: 
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3. A termikus rendszerek eszközei 

Sík-kollektorok 

A sík-kollektorok legfontosabb tulajdonsága, hogy egyaránt alkalmasak a direkt és a szórt sugárzási 

komponensek hasznosítására. A hőelnyelő felület (abszorber) lefedettségét illetően két fő csoportra oszthatók. 

Így megkülönböztetünk lefedés nélküli vagy lefedett kollektorokat. 

A fedetlen elnyelő szerkezetek általában hőszigetelést sem tartalmaznak, így csak kis hőmérséklet-növekedést 

biztosítanak. A szerkezet felépítését és alkalmazását a 12.12. ábra mutatja. 

 

12.12. ábra. Fedés nélküli sík-kollektor felépítése 

Az etilénglikol egy sűrűn folyó, édes ízű, mérgező folyadék. A vízmolekulákkal erős hidrogénkötést képez, ami 

megakadályozza a szabályos jégkristályok kialakulását. 50%-os töménységű glikol -36 °C-on fagy meg. Ezért 

használják fagyálló folyadékként az autókban, épületgépészeti csőrendszerekben. 

A fedett sík-kollektor esetében a műanyag vagy üveg lezárás csökkenti a hőveszteséget, és egyúttal növeli a 

fényelnyelési jellemzőket. Ezek a kollektorok minden esetben hőszigeteléssel vannak ellátva. Mérsékelt égövön 

a kétkörös rendszerek a szokásosak. Az egész éves működtetésük miatt a munkaközegük általában fagyálló 
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folyadék (glikol). Az elérhető kilépő közeghőmérséklet általában 60-80 oC. Egy folyadék munkaközegű sík-

kollektor elvi felépítése a 12.13. ábrán (Kaboldy, 2003) látható. 

 

12.13. ábra. Folyadék munkaközegű fedett sík-kollektor elvi felépítése 

 

12.14. ábra. Folyadék munkaközegű sík-kollektor kiviteli példája. (Forrás: http://napkollektorok.hu) 

 

12.15. ábra. A kollektorok soros, a tárolók párhuzamos kapcsolása 

http://napkollektorok.hu/
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12.16. ábra. Folyadék munkaközegű sík-kollektor szerkezeti elrendezése. HB – a hideg folyadék bevezető 

csőcsonkja, MK- a felmelegedett folyadék kivezető csőcsonkja 

A sík-kollektorok hatásfokát jelentősen javítja, ha az abszorber lemezt, amely általában jó hővezető fémből 

készül, s ún. szelektív bevonattal látják el. Ebben az esetben az emissziós tényező jelentősen javul, amelynek 

révén a termikus hasznosítás összhatásfoka akár 15-20%-kal is növekedhet a sima fekete festékbevonattal 

ellátott kivitelekhez képest. Ezáltal a szórt fény hasznosítása is kedvezőbben alakul. 

Vákuumcsöves kollektorok 

Még különlegesebb változat, amikor az elnyelő felületet egy elpárolgó közeggel együtt a kollektor belsejében 

párhuzamosan elhelyezett vákuumcsövekben helyezik el. Az vákuumcsöves rendszerű kollektor minden 

egyes vákuumcsövében (a kettősfalú üvegcsövek, amelyek között vákuum van, a végeken membránnal lezárva) 

hőcső van beszerelve. A belső üvegcsövet szelektív abszorpciós bevonattal látják el. A vákuumcső belső 

abszorpciós bevonata elnyeli a beérkező napsugárzást és a hőenergiát továbbítja a hővezető lemezen keresztül a 

hőcsőbe. A hőcsőben található folyadék a hő hatására felforr (pl. alkohol és víz keveréke már alacsony 

hőmérsékleten is), s a keletkező gőz felszáll a felső kondenzátor részbe, ahol felmelegíti a gyűjtőcsövön 

átáramló közeget (víz-glykol keverék) és eközben lekondenzálódik. A lekondenzálódott folyadék visszacsorog 

a hőcső alsó részébe ahol ismét hőt vesz fel és ezzel megvalósítva a folyamatos állapotváltozási körfolyamatot. 

 

12.17. ábra. A vákuucső elvi felépítése. Forrás: http://www.vetsey.hu/ 

http://www.vetsey.hu/
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A termosz kettősfalú edény, amelynek két fala között vákuum van. Mivel a falak között nincs levegő, a hő se 

vezetéssel, se konvekcióval nem áramolhat, csupán hősugárzással juthat át az egyikből a másikba. De ez a hatás 

is megszűnik, ha a palackok felületét olyan anyaggal, például alumíniummal borítják, amely erősen visszaveri a 

sugárzást. 

 

12.18. ábra. Hőátadó rész, a csövek csatlakoztatása a munkaközeg körébe 

Az újabb gyártású csöveket rendkívül erős bórszilikát üvegből készítik, mely a hengeres kialakítás miatt sokkal 

nehezebben törik, mint a síkkollektorok biztonsági üvegei. Kibírják a 2,5 cm átmérőjű jégverést is. A csövek 

végét belülről báriumréteggel vonják be. A bárium megköt minden gázrészecskét, így biztosítva a vákuumot, 

ezen felül ellenőrző szerepe is van. A báriumbevonat ezüstös színű, de ha valami oknál fogva a vákuum 

megszűnik, a bevonat elszíneződik. 

A vákuumcsöves kollektorok alkalmazása elsősorban akkor javasolható, ha a biztosítandó munkaközeg 

hőmérséklet magas, 80-100 °°C felett van. Ily módon elsősorban fűtési célokra (fürdők, lakások, irodák, esetleg 

abszorpciós hűtőgépek kazánjainak fűtésére) előnyösek. 

 

12.19. ábra. A vákuucsöves kollektor egy paneljének felépítése (HB – bemenő hidegvíz a csövek kondenzációs 

végéhez, MK – kimenő melegvíz, miután felvette a kondenzációs hőt) 
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12.20. ábra. A vákuucsöves kollektorok csoportos elhelyezése 

 

12.21. ábra. A kollektor csoportok párhuzamos és soros kötése 

A viz közvetítő közeggel dolgozó sík kollektornál az alkoholos elegyet használó vákuumcsöves napkollektor 

20-30 %-kal lehet hatékonyabb. A vákuum, mint hőszigetelő a csövekben szintén kedvezőbb hatást eredményez. 

A vákuumcsövek az alakjuknál fogva lehetővé teszik a ferde szögből érkező napsugárzás hatékonyabb 

hasznosítását is. Ezzel ellentétben viszont a meredek szögből érkező napsugárzást a sík kollektorok 

eredményesebben hasznosítják. Tehát az erős napsütésben, déli órákban, vagy nyáron a sík kollektor többet 

termelhet. Amennyiben a téli félévben vizsgáljuk ugyanezt a termelést, így inkább a vákuumcsöves 

napkollektort részesíthetjük előnyben. A földrajzi körülményektől (különböző égtájakon) függően a napsugárzás 

beesési szöge megkönnyíti a döntést. E szempontokat nem csak a vásárlók, hanem a telepítők is figyelembe 

veszik. A vákuumcsöves rendszert egyszerűbb telepíteni, mert a tartókeret önállóan könnyebben telepíthető, 

majd a csöveket ez után már egyszerűbb beilleszteni. Ezzel szemben a sík kollektort vagy abból létesített 

rendszer tetőre szerelése bonyolultabb. 

A víz igen nagy hőmennyiséget képes tárolni (jóval többet, mint például ugyanannyi beton), tehát kevés vízbe is 

viszonylag sok hőt tudunk bevinni. 

Egy köbméter (1 tonna) víz egy fokkal történő melegítése során 1,17 kWh hőt tárolunk. 

A hőtárolás a szolár rendszerekben 

A szoláris termikus rendszerek igen fontos eleme a tároló. A napsugárzásból származó energia általában nem 

akkor áll rendelkezésre, amikor arra éppen szükségünk van, ezért hőtárolókat kell a rendszerbe építeni (éjszakai, 

vagy kora reggali fogyasztás). 
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A tároló méretete, ürtartalmának megválasztása a rendszer zavartalan működése miatt fontos. Az előállított 

melegvíz hőmérséklete és felhasználásának körülményei meghatározzák, hogy a tárolót mekkora méretre és 

milyen hőátvételi formára tervezzük (egy napra, több napra vagy akár szezonra). 

A hőtárolók kialakításával szembeni követelmény, hogy jó legyen a hőszigetelésük, s ezáltal kicsi a 

hőveszteségük, lehetőleg egyszerű legyen a feltölthetés és a leürítés. A működésük során jó rétegződési 

tulajdonsággal is fontos, hiszen a melegvíz elvétel általában a tartály felső-, a hidegvíz bevitele pedig az alsó 

ponton van. A tápvíz beáramlásánál keletkező örvénylésnek nem szabad megzavarni a sűrűség-különbség 

hatására kialakult hőmérsékleti rétegződést. A gyártók a beáramlási sebességek megfelelő megválasztásával 

vagy terelőlemezek alkalmazásával érik el. 

A szoláris hőtárolók szerkezeti felépítésüket tekintve lehetnek fűtőköpenyes vagy csőkígyós kivitelűek, amint az 

a 12.22. ábrán látható (Kaboldy, 2003). 

 

12.22. ábra. Szoláris, belső hőcserélős hőtároló 

A fűtőköpenyes megoldásnál a kollektorból belépő víz a tárolót a palást mentén melegíti. Itt az áramlási 

ellenállás kisebb, de a kisebb felület miatt csak alacsonyabb teljesítmények esetében alkalmazható. Nagyobb 

teljesítményigényű rendszereknél csőkígyós megoldást célszerű alkalmazni. Célszerű beépíteni kiegészítő fűtést 

is, s így a tárolt víz hőmérséklete állandó értéken tartható. Nagy rendszereknél a kűlső hőcserélők alkalmazása 

előnyösebb, nagyobb a hatékonyság és csökken a beruházási költség (12.23. ábra). 

 

12.23. ábra. Külső hőcserélők 

4. Technológiai melegvíz-készítés 

A szoláris termikus rendszereket a családi házakban leginkább a használati melegvíz (HMV) előállítására 

használják. 
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12.24. ábra. Használati melegvíz előállítás (kazán rásegítéssel). Forrás: http://www.naplopo.hu/ 

A használati melegvíz készítő berendezés kiválasztásakor, tervezésekor a következő fontos jellemzőket kell 

számba venni illetve meghatározni: 

• a melegvíz szükségletet, 

• a szükséges kollektorfelületet, és 

• a leghatékonyabb tárolótérfogatot. 

Tekintettel arra, hogy a pl. egy családi ház melegvíz igény nem változik lényegesen még évszakok szerint sem, 

ezért tipizált szerelési egységeket lehet alkalmazni. Szinte minden gyártónál és forgalmazónál előre gyártott 

elemek kápezik a rendszereket, amelyek magukba foglalják a 2-3 kollektort és szerelvényeit, a 150-300 liter 

térfogatú tárolót, az egyéb működtető egységeket (szivattyú, belső, vagy külső hőcserélőt és tágulási tartály), 

valamint a vezérlő egységet. Ilyen egységet szemléltet a 12.25. ábra. 

A Spirotop automata légtelenítő szelep működését úszótest vezérli, amely rugós kar közvetítésével a 

folyadékszint emelkedésekor zárja a kiáramlás útját. A levegőkamrában összegyűlő levegő vagy gáz hatására a 

folyadékszint lecsökken és az úszó addig nyitja a szelepet, amíg a folyadékszint emelkedése el nem éri a záró 

helyzetet 

http://www.spiroterm.hu/index.php?m=927 

http://www.naplopo.hu/
http://www.spiroterm.hu/index.php?m=927
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12.26. ábra. Családi ház használati melegvíz-készítő berendezés, tárolóval, belső hőcserélővel (fűtőpatronnal 

kiegészítve). Forrás: http://www.solarkollektor.hu/ 

A rendszer elemei (a rajz számozása szerint): 

1. Napkollektorok 

2. Egy csőkígyós függőleges tároló 

3. Napkollektor-tároló köri hőcserélő 

4. Napkollektor-köri tágulási tartály 

5. Napkollektor-köri töltő-ürítő csap 

6. Napkollektor-köri biztonsági szelep (max 4. bar) 

7. Napkollektor-köri keringető szivattyú 

8. Légtelenítő szelep 

9. Napkollektor vezérlő egység 

10. Napkollektor tároló hőmérsékletérzékelő 

11. Napkollektor hőmérsékletérzékelő 

12. Tároló hőmérő 

13. Hidegvíz hálózat 

14. Nyomáscsökkentő szelep (javasolt 5 bar) 

15. Egyirányú szelep 

http://www.solarkollektor.hu/
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16. Tágulási tartály és biztonsági szelep (6 bar) 

17. Fűtőpatron 18. Használati meleg víz (HMV) 

A felsorolt főbb jellemzőkön kívül természetesen szükség van még a hőcserélő nagyságának, a csőátmérők 

méretének, a keringtető szivattyú teljesítményének valamint a tágulási tartály térfogatának meghatározására, 

kiválasztására (erre ma már fejlesztő célszoftverek állnak rendelkezésre. 

A családi méretű rendszerek méreteinak kalkulációjához a következő összefüggéseket használhatjuk. 

Átlagos napi melegvíz szükséglete literben: 

 

ahol: n - a személyek száma, V1 - a személyenkénti melegvíz fogyasztás [l/nap], 

A napi literben mért fogyasztásra (V1) a következő értékek vehetők alapul: 

• magas igények: 60 - 120, 

• átlagos igények: 40 - 60, 

• alacsony igények esetén: 30 - 40. 

A szükséges tárolókapacitás literben: 

Vt = α V, (liter/nap) 

ahol a fogyasztási szokásoktól függően α =1,3 - 1,7. 

A melegvíz igény előállításához szükséges hőmennyiség [Wh/nap]-ban: 

 

ahol: c - a víz fajhője (1,16 Wh/kgK), th - a hálózati hidegvíz névleges hőmérséklete (10 °C), tm - a tárolt 

melegvíz tervezett hőmérséklete (45-60 °C), β - a hőveszteszteség tényezője (szigeteléstól függően 1,1-1-25), ρ 

- a víz sűrűsége 1,0 kg/liter. 

A szükséges kollektor felület meghatározásához szükség van a működtetés időszakában rendelkezésre álló 

hasznosítható energiamennyiségre (Qh = Wh/m2 nap), amelyet napsugárzási adatokból számíthatunk. 

A kollektor felülete (m2): 

 

ahol: k - a tájolás és a dőlésszög tényezője, γ - a külső hő veszteségeket és az időjárási ingadozásokat korrigáló 

tényező (~1,2). 

A tájolási és a dőlésszög k tényezőjénél az ábra szerinti értékeket kell figyelembe venni (a hatásosság értékének 

a 0,01 részét). 
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12.27. ábra. A napkollektor hatásossága a tájolás és a dőlésszög függvényében (k tényező %-ban) 

12.27. ábra. A napkollektor hatásossága a tájolás és a dőlésszög függvényében (k tényező %-ban) 

Speciális egyszerű kivitel 

A HEATPIPE napkollektor használati melegvíz előállítását szolgálja. Kialakítása révén rövid idő alatt képes 

melegvizet előállítani. 

 

12.28. ábra. HEATPIPE napkollektor. Forrás: http://www.acrux.hu/sun/napkollektor4.html 

A kollektor, a hőcserélő és a melegvíztároló egy zárt egységben került kialakításra (. ábra B rész). A 

napkollektor abszorberében (elpárologtató sik kollektorában) vákuum alatt etanol van. A napsugárzás hatására, 

alacsony hőmérsékleten az etanol egy része elgőzölög, a hőcserélőbe jutva kondenzálódik az alacsonyabb 

http://www.acrux.hu/sun/napkollektor4.html
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hőmérsékletű víz hatására, a hőenergiáját a víznek átadja, melynek révén a hőmérsékletét felemeli, majd 

folyadék halmazállapotban lecsurog a kollektor aljába, s a folyamat ismétlődik. Az ismétlődő halmazállapot 

változásoknál felvett és leadott hő a rendszer „motorja‖, s ezzel szükségtelen a szivattyú és a szabályozó 

elektronika. ha nincs hőelvétel, nincs kondenzáció, igy nem tudja felforralni a tároló vizét. 

Úszómedencék fűtése 

Szabadtéri medencék vizének előmelegítése kézenfekvő alkalmazási példa a napenergia fototermikus 

alkalmazására, tekintettel, hogy a rendelkezésre álló napenergia éppen a felhasználás időszakában van jelen a 

legnagyobb intenzitással. A medencék fűtéséhez szükséges kollektor felület kiválasztása során sok szempontra 

figyelemmel kell lenni. A legfontosabbak: a párolgási veszteség, illetve a medence elhelyezése, fekvése. A 

medencéket éjszakára fóliatakaróval célszerű lefedni, hogy párolgás mérsékeljük. 

A kollektrok összes felületének meghatározása. 

Tapasztalati adatok alapján számítható felület: 

Fk = k T Fm (m2) 

ahol: Fm - a medence felülete [m2], k - a kollektor tájolásától és dőlésszögétől függő tényező, T - a medence 

típusától függő dimenzió nélküli tényező (11.3. táblázat). 

11.3. táblázat. Medence típusok "T" tényezői 

 

A Szent István Egyetem gödöllői campusán található strand területén 2000-ben megépült egy kombinált 

napenergiás vízmelegítő rendszer. A rendszer az úszómedence üzemeltetésének időszakában a medence vizének 

fűtését segíti, amit korábban kizárólag földgázüzemű kazán biztosított. A strand üzemeltetési időszakán kívül a 

rendszer a szomszédban található óvoda használati melegvizének előfűtését végzi. A 12.29. ábrán a medence 

mellett telepített kollektor mező látható. 
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12.29. ábra. Az úszómedence mellett telepített napkollektoros rendszer. (SZIE, Farkas I. 2006) 

5. Fotovillamos rendszerek 

A fotovillamos rendszer felépítése 

A fotovillamos napenergia-hasznosítás legalapvetőbb eszköze a napelem, amely a napsugárzás energiáját 

alakítja át közvetlenül villamos energiává. A napelemek készítésének alapanyaga megfelelő vastagságú p-n 

átmenettel (lyuk-elektron párt szétválasztó réteggel) rendelkező félvezető. Ebben zajlik le az energiaátalakítás 

folyamata. A jó hatásfokú energia átalakító eszköz készítéséhez általában egykristályos vagy polikristályos 

szilíciumot használnak. Az így készült napelem szerkezeti felépítése a 12.30. ábrán (Pálfy, 2003) látható, ahol 

feltüntettük az egyes rétegek jellemző geometriai méreteit is. 

 

12.30. ábra. Az egykristályos és polikristályos szilícium napelem elvi felépítése 
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12.31. ábra. A napelem működésének egyszerűsített vázlata 

Polikristály: Apró, szinte mikroszkopikus méretű egykristály darabkákból (kristallitokból) felépített kristály. 

A napelemek alapanyaguktól és technológiájuktól függően különböző hatásfokkal képesek villamos energiát 

termelni. 

A napelemek gyakorlati elterjesztésének egyik nagyon fontos szempontja az elérhető maximális mértékű 

energiaátalakítási hatásfok, amelyet az anyag- és villamos jellemzők valamint a működési hőmérséklet egyaránt 

befolyásol. Az egy töltésszétválasztó réteggel rendelkező napelemek elméletileg elérhető hatásfoka 

szobahőmérsékleten 27% körüli érték. Többrétegű konstrukciók alkalmazásával napjainkban akár 60% fölötti 

hatásfokot is elérhető. 

Napjainkban a legtöbb napelemet szilíciumból (Si) készítik. Ezek konstrukciójukat tekintve lehetnek 

egykristályos, polikristályos és a vékony rétegű technológiával készülő amorf kivitelűek. Hatásfokuk sorrendben 

15-17%, 13-15%, illetve 4-6%. 

Az egyedi napelemek villamos és mechanikai jellemzői általában nem elegendőek az ipari méretű 

alkalmazásoknak, tekintettel arra, hogy például a kristályos szilícium napelemek felülete 50-200 cm2, üresjárási 

feszültsége 0,55-0,65 V, teljesítménye pedig 13-17 mW/cm2 között van. A nagyobb feszültség és teljesítmény 

elérésére a napelemeket modulokba szerelik össze. 
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12.32. ábra. A foto villamos rendszer felépítése 

A modulokon belül az egyes napelemeket általában sorosan kapcsolják. Az így kialakított modulok szokásos 

feszültsége 12 V. A modulok nagyobb méretű egységeké állíthatók össze a felhasználási céloktól függően. 

A polikristályos cellák gyártása olcsóbb, mint a nonokistályosoké, de kisebb a hatásfokuk is. 

A napelem modul teljesítménye jelentősen függ a működési hőmérséklettől. Ennek illusztrálása látható egy 

szilícium napelem esetében. 

 

12.33. ábra. Szilícium napelem modul teljesítményének hőmérsékletfüggése 

A kereskedelmi forgalomban kapható napelem modulok mérete és teljesítménye tág határok között változik. A 

felső mérethatár néhány négyzetméter, a névleges teljesítmény pedig néhány száz Wp nagyságrendben van. A 

napelemek általában műanyagba vannak beágyazva, a modulokat pedig általában alumínium keretszerkezet 

határolja. Ez lehetővé teszi a tartószerkezetekhez való rögzítést (tömbökké). A modulok villamos 

csatlakoztatása a hátoldalon e célra kialakított csatlakozó dobozon keresztül történik. A napelem modulok 

átlagos élettartama 30 év. 

6. HMV rásegítés és medencefűtés (példa) 

A ráckevei WELLNESS HOTEL tulajdonosa a hagyományos fosszilis tüzelőanyaggal működő hőtermelő 

berendezések mellé napenergia-hasznosító rendszert épített (48 db kollektor, 86 m2 felülettel). A napkollektoros 

rendszer a használati melegvíz (HMV) előállítás során a hálózati hidegvizet előmelegíti. Így a meglévő 

földgáztüzelésű kazánokkal fűtött tárolókba a hálózati hidegvíz helyett a szoláris rendszer által előmelegített, 

magasabb hőmérsékletű víz kerül. 

A medence esetén a napkollektoros rendszer a keringetett medence vizet külső hőcserélőn át fűti. A rendszer 

kollektorait a 12.34. ábrán látható tetőfelületekre telepítették. A medencevíz fűtésre 12.35. ábra szerinti 

tetőfelületre szerelt kollektorok szolgálnak. 

 

12.34. ábra. Kollektorok a tetőre szerelve 

A létesítmény 2100 m3/év, 55-60°C-os HMV mennyiségének a felmelegítéséhez ~150 MWh hőmennyiség 

(~23000 m3 földgáz elégetése) szükséges. A napenergia-hasznosító rendszer kialakításával a teljes évi HMV 

készítésre fordított földgáz mennyiségének 35-36 %-a, évente mintegy 82000-85000 m3 földgáz elégetése 
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takarítható meg. Ezzel megközelítőleg 18,7 t/év CO2 kibocsátás csökkenést is eredményez. A beltéri medence 

vizének napkollektoros fűtésrásegítése révén a földgáz megtakarítás 2600 m3/év, a CO2 kibocsátás csökkenés 

pedig 5,8 t/év. Így egyűttesen földgázfelhasználása évente ~11000 m3-el, míg a CO2 kibocsátása 25 t-val 

csökken. 

A HMV termelésre rásegítő napenergia-hasznosító berendezés tárolóinak térfogata 6000 liter, amelyre az eltérő 

idejű vízfelhasználás miatt volt szükség (késő esti fürdés, vacsorát követő mosogatás, stb.). 

 

12.35. ábra. Fűtőközpont a földgáz kazánokkal és a 6000lite meleg víztárolóval 

Felszerelésre került egy fotovillamos rendszer is, amely a napkollektoros rendszerek szabályozó elektronikáinak 

és a keringető szivattyúk szünetmentes áramellátására szolgál. Ezzel a napkollektoros rendszerek esetén 

elkerülhetővé vált – az áramszolgáltatásban bekövetkező kimaradás estén fellépő – nemkívánatos tulmelegedési 

üzemállapot. 

 

12.36. ábra. Keringtető szivattyú és szigetelt külső hőcserélők 
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12.37. ábra. Sikkolektoros rendszer vezérkő egység 

 

12.38. ábra. A bemutatott (megvalósított) rendszer közelítő kapcsolási sémája. Forrás: 

http://www.solarkollektor.hu/ 

Az ábra jelei: 

1. Napkollektorok 

2. Kollektor-medence külső hőcserélő 

3. Napkollektor-köri tágulási tartály 

4. Kollektor-köri ürítő- és biztonsági szelep (max. 4 bar) 

5. Napkollektor-köri keringető szivattyú 

6. Egyirányú szelep 

http://www.solarkollektor.hu/
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7. Napkollektor vezérlő egység 

8. Napkollektor hőmérsékletérzékelő 

9. Kazán-medence hőcserélő 

10. Kazán 

11. Egyéb hőleadókhoz 

12. Medence fűtés-köri keringető szivattyú 

13. Tágulási tartály és biztonsági szelep 

14. Kollektor-medence hőcserélő hőmérsékletérzékelő 

15. Medence 

16. Medence vízforgató (cirkuláltató) szivattyú 

17. Medence vízszűrő 

18. Medence túlfolyó 

19. Medence hőmérsékletérzékelő 

20. Medenceürítő 

7. Hűtés napenergiával 

Az épületeinket hűteni akkor kell, amikor a napsütés intenzív, különösen nyáron. Amennyiben napkollektorok 

működnek az épületen, a forró nyári hóhapokban már nem képesek a megtermelt hőt hova leadni, mivel nyáron 

fűtésre nincs szükség, a HVM-et pedig gyorsan elkészítik. A "feleslegesen" megtermelt napenergia (hő) 

abszorpciós hűtőgépet képes működtetni az épületem hűtésére? Tehát külön klímaberendezéseket nem kell 

beépítenem és működtetni. 

A vákuumcsöves vizes napkollektor rendszerek kiválóan alkalmasak, a megfelelő mennyiségű és 

hőmérsékletű meleg víz előállítására a szolárhűtés érdekében az abszorpciós hűtőgép számára, 

A könyvünkben szóltunk a (hasonló) nyári hűtés megoldására, a hőszivattyús aktív eljárásról, valamint a 

geotermikus passzív hűtés lehetőségéről. 

Az abszorpciós berendezésekben a hűtőfolyadék hő hatására történő kompresszióját (entalpia növelését) egy 

speciális hűtő/szorbens eleggyel és hőenergia (szolárhő) közlésével oldják meg, s ezáltal nincs szükség villamos 

energiára a mechanikus kompresszorok hajtásához. Az alacsony hőmérsékletű hűtővíz előállításához általában 

H2O/LiBr oldat használatos. A rendszerben a belső szivattyú keringteti a folyadékot (munkaközeget), aminek 

minimális az energia igénye. A hőátadási (állapotváltozási) folyamatokat szabályozni kell, hogy elkerüljük a 

H2O/LiBr oldat kristályosodását. 

A forróvíz meghajtású hűtők hatékonyságának meghatározásában kiemelkedő szereppel bír a teljesítmény 

tényező COP (Coefficient Of Performance), ami a hűtőkörből elvont hő és a meghajtáshoz szükséges 

hőmennyiség hányadosa, tehát a COPtermal = Qhütés / Qfűtés. Ez nem azonos a hagyományos, elektromos 

kompresszoros hűtők COPW adatával, ahol COPW = Qhűtés / Whajtás, ahol W a hűtő által felhasznált elektromos 

energiát jelenti. 

A COPtermal együttható meghatározásánál (a jelentéktelen cirkulációs energiát elhanyagolva) nem vesznek 

figyelembe semmilyen más külső energia felhasználást. Minél kisebb a COP, annál nagyobb hőbevitelre van 

szükség, illetve annál több hőt kell eltávolítani a hűtőtoronyban. Amennyiben a páratartalom szabályozására is 

szükség van, a lehűtött víz hőmérsékletének általában 6 -9°C. Amennyiben csak hűtött levegő fújunk be , vagy a 

falban, illetve mennyezetben keringtetünk hidegvizet, úgy elegendő a 12 -16°C, ami hatékonyabb működést tesz 

lehetővé. 
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12.39. ábra. A rendszer elvi felépítése. (IST Power az International Solar Technology). http://www.alternativ-

energia.eu/ 

A hideg energiát a hűtőfolyadék párologtatóban (evaporator) alacsony hőmérsékleten történő párolgása 

biztosítja. Az abszorberben a vízpárát elnyeli a szorbens, miáltal a H2O/LiBr oldat felhígul. Az abszorpció 

hatékonyságának növeléséhez az oldatot folyamatosan a generátorba kell keringtetni, ahol a hőközlés (forralás) 

történik. A meghajtásukhoz szükséges forró víz hőmérséklete az egykörös rendszerek esetében 80°C körül van, 

amikor 0.6 - 0.8 COP érhető el. 

 

12.40. ábra. Abszorciós hűtőgép (A) és vákuumcsöves napkollektorok. (Freiburg, Németrország*) 

A passzív hasznosítás eszközei 

Az épületek hőháztartásának - napenergia-hasznosítással történő - optimálására számos eszköz jöhet szóba. 

Ezek közül is kiemelhetjük a tájolást, a határoló felületek energiatudatos formálását valamint réteges 

falszerkezetek kialakítását. 

Alapvető tervezési szempont, hogy a lakóépületekben a legnagyobb fűtési igényű szobákat a napsugárzásból 

nyerhető energia és fény miatt D-DK-K-i irányba tájoljuk. Ugyanakkor a kisebb fűtési igényű helyiségekkel 

szigetelni, védeni célszerű a nagy fűtési igényűeket. A ferdesíkú üvegezett felületek jelentős mértékben 

elősegítik az épület benapozását. 

A határoló felületek energiatudatos kialakítására alapvetően kétféle szemlélet alkalmazható (Zöld, 1999). Ezek 

egyike a defenzív tervezési szemlélet, aminek a lényege, hogy télen a fűtési hőveszteség, nyáron pedig a szoláris 

http://www.alternativ-energia.eu/
http://www.alternativ-energia.eu/
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hőnyereség csökkentésével szabályozzuk az épület energiaigényét. Technikai eszközei a kis üvegezési arány, a 

jó légzárás és hőszigetelés. A másik módszer, a szoláris szemlélettel tervezett épület esetében télen a szoláris 

hőnyereség, nyáron pedig a hőveszteség - természetes szellőztetés révén - való növelését kívánja elérni. Ily 

módon jelentős szerepe van a tájolásnak, benapozásnak, azaz nagy üvegezési arány és nagy hőtároló tömegek a 

jellemzői. 

A réteges falszerkezetek alkalmazásával mind a hőszigetelési, mind pedig a hőtárolási követelmények is 

megoldhatók. A külső és a közbenső szigetelésű falazatok is eszközei ennek a megoldásnak. 

A passzív napenergia-hasznosítás lényege, hogy a felsorolt eszközöket nem külön-külön, hanem lehetőleg 

integrált módon használjuk fel. 

8. Összefoglaló: 

A napenergia képezi az alapját csaknem valamennyi természeti folyamatnak, beleértve az emberi életet is. 

Bőséges, tiszta, szabadon hozzáférhető és mindenütt rendelkezésre álló energiát biztosít most, és az elkövetkező 

évmiliárdok során. A napenergia maximális kiaknázása szükséges lépés ahhoz, hogy biztosíthassuk a 

fenntartható energiaellátást, megvédjük bolygónkat és az elkövetkező generációk egészségét 

A napenergia közvetlen hasznosításának legelterjedtebb módjait két fő csoportba szokás sorolni. Ezek egyike az 

ún. passzív hasznosítás, amikor külön kiegészítő eszköz, berendezés nélkül tudjuk a napenergiát - megfelelő 

tájolás, célszerű üvegezés, hatékony szigetelés és alkalmas szerkezeti anyagok megválasztásával - az épületek 

fűtésére felhasználni. A másik megoldás az aktív hasznosítás, amikor valamilyen, külön erre a célra készített 

eszköz (kollektor, napelem) segítségével alakítjuk át a Nap sugárzási energiáját hővé vagy villamos energiává 

A fotovoltaikus rendszer (PV), vagyis napelem segítségével a napsugárzás energiáját elektromos energiává 

alakítjuk. Megfelelő inverter (átalakító) segítségével visszatáplálható az elektromos hálózatba. 

Kérdések 

1. A napsugárzásból nyerhető energia jellemzése 

2. Mit nevezünk globál sugárzásnak, hogyan határozzuk meg 

3. A napenergia-hasznosítás fő formái, előnyök-hátrányok 

4. A termikus vizes napkollektor rendszerek felépítése 

5. Fotovillamos hasznosítás alapegysége, a fotovillamos rendszer felépítése 

6. Sík-kollektorok elvi felépítése 

7. A vákuucsőves renszer elvi felépítése, előnyök, hátrányok 

8. A napkollektorok hatásfoka, a várható teljesítmény meghatározása 

9. Szoláris hőtárolók és hőcserélők 

10. A HVM előállítás alap kapcsolási vázlata, a méretezés elve 

11. Komplex meleg víz előállító rendszer medencefűtéshez 

12. Mi a passzív hasznosítás 
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