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1. fejezet - Bevezetés
A civilizált emberi élet ma már elképzelhetetlen a megfelelő mennyiségű és minőségű energia használata nélkül.
Az energia mindenütt jelen van az életünkben. Biológiai létünk fenntartására energiát veszünk magunkhoz a
táplálékkal, de energiát használunk a fűtéshez, a világításhoz, a közlekedéshez, az emberi élet valamennyi
megnyilvánulásához.

A Földön megtalálható minden energiafajta – az atomenergia és az ár-apály energia kivételével - közvetlenül vagy
közvetve a Napból származtatható.

Ez hihetetlenmennyiségű energiát jelent, amely csaknem minden más erő forrása.

Ennek egy részét használják fel a növények a fotoszintézissel, ami újabb energiaformák alapját biztosítja.

Az átalakított (szőlőcukor formájában) elraktározott vegyi energia biztosítja a modern korban biomasszaként ismert
energiahordozót. A "hosszú idejű raktározás" eredményét pedig fosszilis energiahordozókként ismerjük. A kőszén, a
kőolaj, a földgáz az évmilliók során vegyileg meg kötött, elraktározott napenergia eredménye. Ugyanígy
"elraktározott napenergiának" tekinthetjük a vízenergiát, hiszen a Nap által elpárologtatott víz csapadék formájában
lehullik amagasabban fekvő területeken és onnan alacsonyabb részek felé lefolyva, a Föld gravitációjamiatt, helyzeti
energiaként van jelen, ami mechanikai munkává és elektromos energiává alakítható. Ugyanilyen "elraktározott
napenergia" a szélenergia is, hiszen a Nap nem egyformán melegíti fel a földfelszín különböző területeit, és ez
által a fölötte lévő légkört sem. Ez hőcserét eredményez, ami vízszintes légmozgás, vagyis a szél kialakulását
okozza.

Eleinte az ember egyszerűen elfogyasztotta a növények termését és ezzel valójában a Nap energiájából élt. Később,
a tűz megszelídítésével, a növények által szőlőcukor, valamint cellulóz formájában raktározott napenergiát alakította
"vissza" hővé.

Később már használni kezdték a szél energiáját (szélmalom, vitorlás hajózás) és a víz energiáját (vízi malom).

Egészen a szén általános használatáig, de még azt követően is hosszú ideig, az igavonó állatok, voltak a fő
munkavégzők (energiaforrás). Vagyis a lóval és egyéb igavonókkal megetetett növények által raktározott formájú,
valamint a szél- és a vízi energiát, vagyis szinte kizárólag "megújuló energiát" használtak, alakított át az emberiség
mechanikai munkává többtízezer éven át.

A gőzgép alkalmazásával, a 17. század végén vette kezdetét a fosszilis energia korszaka. 1

Egyre nagyobb mértékben kezdték használni a szenet, ami nem más, mint a növények által évmilliók alatt
elraktározott napenergia. Megjelentek a munkavégzés különböző területein a gőzgépek a mezőgazdaságban a
cséplőgépek, a közlekedésben a gőzmozdony és a gőzhajó.Később (a 19. század elején) elterjed a gázlámpás
világítás, szénből előállított "városi gáz” alkalmazásával. Edison 1876-ban elkészítette a szénszálas izzólámpát,
ezzel komoly lökést adva az elektromos energia alkalmazásának. Megjelennek a széntüzeléses erőművek..Később
egyre inkább elterjed a könnyebben és többcélúan felhasználható kőolaj és földgáz alkalmazása az
energiatermelésben. Ma is ezek adják a felhasznált energia legnagyobb részét, tehát még mindig a fosszilis energia
vezet az alkalmazásban. A 19. század végén megjelentek a robbanó motorok és a közlekedésben gyorsan és óriási
mértékben elterjedtek. A fűtés és a villamosenergia-termelés mellett a legnagyobb mennyiségben ez az ágazat
használja el a Föld kőolaj készletét.

Az egyik, a Nap tevékenységére vissza nem vezethető energiaforrás a Hold gravitációjával kapcsolatos árapály.
Olyan tengeröblökben, folyótorkolatokban hasznosítható a hatása, ahol jelentős vízszint különbségek alakulnak
ki, és gazdaságosan telepíthetőek az energiatermelő berendezések.

Az másik ilyen az atomenergia, vagy más néven nukleáris energia. A nukleáris energiát jelenleg két módszer szerint
tudunk hasznosítani az energiatermelésben. Az egyik módszer a maghasadás Ennek következtében, ha egy
nehezebb elem atommagja könnyebb elemek magjára hasad, az energia felszabadulással jár. . Az atomi szinten
a vasé a "legkisebb energiájú" atommag. Megfelelő atomok magjának hasadásával jelentős energia szabadítható

1http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Gozgep.htm
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fel, amelynek hatását energiatermelésre fordíthatjuk. Amaghasadás tehát az atomenergia egyik forrása, amit néhány
évtizede már alkalmazunk békés (és háborús) célra.E. Fermi 1942-ben elindította az első atomerőművet, és ezzel
kezdetét vette a nukleáris energia felhasználása. (A köztudatba az első atombomba ledobásával „robbant be” ez a
fajta energia.) Ma már rengeteg maghasadáson alapuló atomerőmű működik az egész világon. Vannak országok,
ahol az elektromos energia nagyobb hányadát atomerőművek állítják elő. A zöldek fő ellenségnek tekintik ezeket,
pedig az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását tekintve egészen kedvező energiaforrást jelentenek.

A másik módszer, a magfúzió. Ha két könnyebb elem atommagja egyesül egy nehezebb elem atommagjává, akkor
létrejön a magfúzió, amit a csillagok "alkalmaznak" energiatermelésre. Néhány évtizede, már mi is képesek vagyunk
erre, de pillanatnyilag csak a „szupernóva változat" működik a hidrogénbombában, a "csillag változat" kifejlesztése
jelenleg is folyik. Talán a jövő egyik kimeríthetetlen energiaforrása lesz a "másik" nukleáris erőmű típus a fúziós
erőmű. A közelmúlt híre, hogy az első "igazán komoly" kísérleti fúziós reaktor nemzetközi (elsősorban EU)
összefogással Franciaországban épül fel. (Tokamak - rendszerű) Még biztosan több évtized szükséges, amíg az
ilyen rendszerű erőművek energiatermelésre is használatba kerülnek.

A fosszilis energiahordozók környezetkárosító hatásai és jelenleg ismert mennyiségi határai, az energiapolitika
újragondolását tették szükségessé. A föld népességének növekedése felgyorsult. Köszönhetően az életmód és az
egészség tudományok fejlődésének az életkori határok felfelé eltolódtak. A társadalmak népesedéspolitikája, nem
minden országban hatékony. A fejlett országok népessége csökken, a fejlődő országokban pedig ugrásszerűen
növekszik A gyarapodó népesség és az ehhez kapcsolódó szükségletek számbeli és minőségi emelkedése a föld
eltartó képességét veszélyeztetik. Az energiahordozók használatának káros környezeti hatásait a föld, ha a káros
anyag kibocsátás üteme tovább nő, ill. nem csökken, nem lesz képes „feldolgozni”. Ennek az igazságnak a felismerése
a környezetvédelem kérdéseinek előtérbe kerülését eredményezték. Az energiatermelésben ezt a szennyezőanyag
kibocsátás korlátozásával, a technológiák fejlesztésével, ill. alternatív energiatermelési módok, megújuló
energiaforrások használatának fejlesztésével kívánják megoldani.

Ennek a gondolkodásmódnak az eredménye a visszatérés a megújuló energiákhoz.

Újra „felfedezték” a Nap energiáját. Közvetlenül napkollektorban felhasználhatjuk a hőjét, naperőműben a
napsugarait koncentráljuk. Napelemben a sugárzást alakítjuk elektromos energiává. A víz helyzeti energiáját,
mozgási energiává alakítva nyerünkmechanikai munkát, amit elektromos energiává alakítunk. A Nap hőhatásának
következtében kialakuló levegőmozgást, a szél mozgási energiáját tudjuk mechanikai munkává, elektromos
energiává alakítani. A biológiai úton előállított energiahordozók (növények, energianövények), a hulladékgazdálkodás
energiatartalmú anyagainak, feldolgozása újabb energianyerési lehetőséget jelent. Erre komoly szükség is van,
mivel az iparosodás a településszerkezet megváltozása és a tömeges árutermelés nagyságrendekkel növelte meg
az energiaszükségletet. A technikai fejlődés lehetővé tette, hogy a természetbeli energiaformákat a szükségleteinknek
megfelelően át tudjuk alakítani, valamint az energiahordozókból egyre hatékonyabban ki tudjuk nyerni. Az
energiaellátás önálló nagyon fontos iparággá fejlődött.

Az energiatermelés csak az egyik szegmense az energiagazdálkodásnak. A különböző energiaformákat a fogyasztási
helyre el kell juttatni és felhasználható formába át kell alakítani. Az energetika foglalkozik az energiatermelés,
szállítás, átalakítás, tárolás, felhasználás különbözőmódjaival, társadalmi, gazdasági, politikai, technikai szempontok
figyelembevételével.
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A munka, energia kutatásának területén Joule munkássága emelkedik ki.

Joule, James Prescott (1818 – 1889). Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Joule_James_sitting.jpg

Joule különböző anyagokkal kísérletezve megállapította, hogy a hő, az energia egyik formája, függetlenül attól,
milyen anyagot hevítenek. A munka és az energia egyik egysége a joule nevet viseli. Kísérletileg vizsgálta és
meghatározta, hogy milyen számszerű kapcsolat van a munka és a belső energia változása között. Joule ismerte
fel azt is, hogy a gáznak az edény falára gyakorolt nyomása a részecskék fallal történő ütközéséből származik.
Tudományos tevékenységének elismeréseként az Angol Királyi Társaság tagjává választotta. Kutatásai magát a
hő keletkezését érintették.Munkája során nagy figyelmet fordított a hőmechanikai egyenértékénekmeghatározására,
abbéli meggyőződéséből kiindulva, hogy a hő munkából származik. 1840-ben megállapította, hogy a vezetékben
az elektromos áram által termelt hő arányos a vezeték ellenállásának és az áramerősség négyzetének szorzatával,
amit azóta is Joule törvényeként ismerünk. 1842-től 1878-ig azt vizsgálta, hogy lehetséges-e mechanikai energiát
közvetlenül hőenergiává alakítani bármilyen elektromos lépés nélkül. 1850-ben bemutatott híres „lapátkerék”
kísérletével megalapozta a hőmennyiség és a mechanikai munka közötti azonosság elméletét.

Joule-lal két német fizikus, Hermann von Helmholtz és Julius von Mayer, 1852-től 1862-ig az angol fizikus,
William Thompson (a későbbi Lord Kelvin) is együtt dolgozott a fizikai törvényszerűségek kutatásán. Az általuk
felfedezett energia megmaradás törvénye kimondja, hogy az egyik formában felszabadult energia újra megjelenik
egy másikban, és sohasem vész el. Megállapította továbbá a gázok hirtelen terjeszkedésekor előforduló hűtőhatást
(Joule- Kelvin effektus), amit a hűtőrendszereknél manapság is használnak. Joule legtöbb kísérleti kutatásának
eredménye a gyakorlati eszközökben, új technológiákban ma is visszaköszön. Sok találmánya között említhetjük
az elektromos ívhegesztést és a vízkiszorításos szivattyút.

Joule munkásságában kimutatta, hogy ugyanakkora hőmennyiség előállításához mindig ugyanannyi munka
szükséges, s 1843-ban közölte az egységnyi hő termeléséhez szükséges munka nagyságát is. Ezt nevezik a hő
mechanikai egyenértékének, amelynek meghatározásához egyre pontosabb módszereket használt.

1845-ben végzett híres kísérletében eső súlyokkal hajtott egy vízbe merülő lapátkereket, s a víz hőmérsékletének
emelkedését megfigyelve kimondta a mechanikai munka és a hő egyenlőségét. Következtetése szerint a mechanikai
energia hővé alakulhat, a test súrlódásakor hő keletkezik és ez a hő arányos a végzett munkával. Azt is kifejtette,
hogy a hő nem valamiféle hő-fluidum, hanem a testeket alkotó kicsiny részecskékmozgása. Az energia-megmaradás
törvénye (amelyet általános érvénnyel 1847-ben Hermann von Helmholtz fogalmazott meg) kimondja, hogy
természeti folyamatok során az energia együttes mennyisége változatlan marad, nem keletkezik, és nem semmisül
meg, csak egyik formájából a másikba alakul. (Ezért is nem lehetséges örökmozgót készíteni.)

1847-ben fedezte fel a magnetostrikció jelenségét, azaz a mágnesezés során fellépő térfogatváltozásokat. A gázok
belső energiáját vizsgálvaWilliam Thomsonnal, a későbbi Lord Kelvinnel felismerték, hogy ha valamely gáz külső
munkavégzés nélkül kitágul, a hőmérséklete akkor is csökken, ezt a gyakorlatban a gázok cseppfolyósításánál
alkalmazzák. Joule számos kitüntetést kapott munkásságáért. 1889. október 11-én halt meg, sírjára a 772.55 számot
vésték, amely a hő mechanikai egyenértéke láb-font mértékegységben.Joule kísérleti kutatásain alapul egyebek
között az elektromos ívhegesztés és a vízkiszorításos szivattyú. A mindennapi életben naponta találkozhatunk a
nevével. A joule az energia alapegysége az SI-rendszerben, egy kalória 4,1868 joule-lal egyenlő.

A munka és teljesítménykutatás területén Watt tevékenysége és az általa megalkotott technikai berendezések
jelentős előrelépést jelentettek.

3

Bevezetés

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Joule_James_sitting.jpg
http://www.renderx.com/
http://www.renderx.com/reference.html
http://www.renderx.com/tools/
http://www.renderx.com/


JamesWatt (1736 - 1819) Forrás: http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/co

JamesWatt 1736-ban született a skóciai Greenockban. FelnőttkéntWatt Londonba utazott, ahol egy évigmatematika
tanulmányozásához alkalmas műszerek készítését tanulta, majd visszatért Skóciába, és Glasgowbanműszergyártó
vállalkozásba kezdett. Mivel azonban nem töltötte le hét éves mesterlegénységét egy műszerész műhelyében,
a Glasgow-i Hammermen Guild (az a céh, amely az összes, kalapáccsal dolgozó mestert összefogta) meggátolta
működését annak ellenére, hogy egyetlen más matematikai műszerkészítő sem volt Skóciában. Wattot a Glasgow-
i Egyetem (University of Glasgow) professzorai mentették meg, akik 1757-ben engedélyezték, hogy műhelyt
nyisson az egyetem területén. Az egyik professzor, a fizikával és kémiával foglalkozó Joseph Black,Watt jó barátja
és támogatója lett.Watt négy évvel műhelyemegnyitása után barátja, Robinson professzor tanácsára a gőzzel kezdett
kísérletezni. Annak ellenére, hogy még egyetlen működő gőzgépet sem látott, nekilátott egy gőzgép-modellt
szerkeszteni. Ez először nem működött megfelelően, de Watt nem adta fel a kísérletezést. Másoktól függetlenül
rájött a rejtett hő jelentőségére a gép működésében.

Amikor 1763-ban megtudta, hogy az egyetemnek van egy Newcomen-féle gőzgépe, de azt Londonba vitték
javíttatni, rávette az egyetemet, hogy szállíttassák vissza, és vele javíttassák meg. A szerkezet épp hogy csak
működött. Hosszas kísérletezés után Watt megállapította, hogy a gőz hőjének mintegy 80%-a a henger felfűtésére
fordítódik, mivel ebben a gőzgépben a hengerbe hideg vizet fecskendezve kondenzálták le a gőzt. Javasolta, hogy
a gőzt ne a hengerben, hanem egy külön kamrában csapassák le, és akkor a henger nem hűl le a beáramló gőz
hőmérséklete alá. Javaslatának helyességét 1765-ben egy működő modellen mutatta be. Watt maga köré gyűjtötte
az akkori világ néhány legjobb vasmunkását. 1776-ban helyezték végre üzembe az első ipari gőzgépeket. Ezek
szivattyút hajtottak, és csak alternáló mozgást végeztek. A megrendelések özönleni kezdtek, és a következő öt
évben Watt sok gőzgépet készített főleg a cornwalli szénbányák számára a bányavíz szivattyúzásához.

A találmány alkalmazási területe a köszörüléssel, fűrészeléssel és őrléssel bővült ki, amikorWatt egy forgómozgásra
képes gőzgépet kezdett készíteni. 1781-ben előrukkoltak saját találmányukkal: egy bolygókerék-napkerék hajtással.

Fejlesztéseiből a legfontosabbak: a kettős működésű gőzgép, ahol a gőzt felváltva a dugattyú két oldalára vezették;
fojtószeleppel vezérelni tudta a gőzgép teljesítményét; a centrifugál regulátor pedig meggátolta, hogy a
gépmegfusson. Leírta a többhengeres (compound) gőzgépmodelljét. Újításai egyike a hengertérfogat és a gőznyomás
diagramját felrajzoló indikátor megalkotása volt, amely a műszert Watt üzleti titokként kezelte. Jelentős találmánya
volt a párhuzamos egyenesbe vezető mechanizmusra, amire 1784-ben kapott szabadalmat. Ezekkel az újításokkal
elérte, hogy gőzgépei ötször gazdaságosabban használták fel a tüzelőanyagot, mint Newcomen gépei. A
kazánrobbanás veszélye és a tömítési nehézségek miatt Watt ellenezte a nagy nyomású gőz használatát; minden
gépe közel atmoszferikus nyomáson üzemelt.

Watt kondenzációs gőzgépének rajza Forrás: http://naturalisticspoon.com/japanese/Matthew_Boulton.html

4

Bevezetés

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/co
http://www.renderx.com/
http://www.renderx.com/reference.html
http://www.renderx.com/tools/
http://www.renderx.com/


A termodinamika területén Nicolas Carnot fejtett ki tudományos tevékenységet.

Nicolas Léonard Sadi Carnot (1796 – 1832) Forrás:
http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_L%C3%A9onard_Sadi_Carnot

Carnot Franciaországban született 1796-ban. . Munkája során a vízi energiát hasznosító gépeket tanulmányozta.
1812-ben, 16 évesen, Sadi Carnot részt Ecole Polytechnique képzésében Párizsban. Carnot figyelmét a gőzgépek
tanulmányozására fordította. Egyik legfontosabb publikált munkája az 1824-ben kiadott könyv: Motive Power of
Fire. Ebben a könyvben írta le a Carnot-ciklust, amely egy elméleti ideális hőerőgépet vázol fel, amely 100%-os
hatékonysággal működik, azaz a munka mennyisége a motor által termelt energia, egyenlő lenne a hőenergiával.
Ezt a motort nem lehet megépíteni, mert nincs 100%-os hatékonyságú rendszer. Valamennyi veszteség aműködésből
fakadóan kell, hogy legyen. Munkáját csak, korai halála után kezdték komolyan venni, miután Emile Clapeyron,
(aki szintén diák volt a Ecole Polytechnique-n) lefordított könyvét a megfelelő matematikai fogalmakkal. Az 1840-
es és a korai 1850-es években, Rudolf Clausius és Lord Kelvin terjesztették ki Carnot munkáját, megalapozva a
mai termodinamikát.
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2. fejezet - Energetikával kapcsolatos
alapfogalmak
Az energia: E.

Az energia olyan, másra vissza nem vezethető alapfogalom, amely az anyagtól elválaszthatatlan tulajdonságot
jelöl. Jelenlegi ismereteink alapján az energia olyan, másra vissza nem vezethető, megmaradó, állapotjellemző
skalármennyiség, ami a gravitációs tér forrása. Olyan skalár 1mérték, amelyet az állapothoz rendelünk, s amelynek
megváltozásával mérhetünk (általában) mindenfajta állapotváltozást.

Az energia megváltozása független attól az úttól, amelyen az állapotváltozás végbemegy, csak a kezdő- és a
végállapot különbségétől függ. (konzervatív erőterek esetén)

Az energetika:

A természeti és az emberi tevékenység következtében számos formában jelenik meg az energia. Az energia
átalakítása, termelése, felhasználása során felmerülő műszaki, gazdasági kérdésekkel az energetika foglalkozik.
Az energiafelhasználás az energiafajták egymásba való átalakulásával jár. Ezekkel a fizikai, kémia, biológiai
folyamatokkal a természettudományok foglalkoznak.

Az energiagazdálkodás:

Az energiagazdálkodás az a tevékenység, amely során az energia termelésének és hatékony felhasználásának
tervezése, és a felhasználás koordinálása valósul meg. Az energiagazdálkodás a rendelkezésre álló energiaforrások
és készletek leggazdaságosabb felhasználásának és kihasználásának biztosítására és megszervezésére, az
energiaszükséglet gazdaságos és biztonságos kielégítésére, az energiaveszteségek csökkentésére, a fölösleges
veszteségforrások megszüntetésére irányuló gyakorlati tevékenységet jelenti.

Energetikai vizsgálatok:

Az energiagazdálkodás során fontos feladat az energetikai vizsgálatok elvégzése. Energetikai vizsgálatokon olyan
módszereket értünk, melyekkel az energiahordozók hatékony felhasználását vizsgálják.

Entrópia: S

A termodinamikában, az entrópia egy extenzív állapotjelző, amelynek megváltozása a test két állapota között
reverzibilis folyamat során felvett redukált hőmennyiségek előjeles összegével egyenlő.

Ha egy rendszer a környezetéből nem vesz fel hőt (adiabatikusan zárt), akkor a rendszerben lejátszódó spontán
folyamatok során a rendszer entrópiája mindaddig nő, amíg be nem áll az egyensúlyi állapot.

Egyensúlyi állapotban a rendszer entrópiája maximális. Azonban nyílt rendszer egyensúlyának nem feltétele az
entrópia maximum, mivel az entrópia növekedés a külvilágnak leadott hővel kompenzálható, sőt, az entrópia akár
csökkenhet is.

B első energia: U

A belső energia a rendszer mikroszkopikus építőelemeinek, a tömegközéppontra vonatkoztatott kinetikus és
potenciális energiáinak összegeként adódik.

A belső energia három részre bontható:

1. Érzékelhető belső energia: a belső energia azon része, mely a kémiai hőmérsékletmódosítása nélkül változtatható.

2. Kémiai belső energia: a kémiai mozgásformák által kötött belső energia.

1 Skalár: iránnyal nem rendelkező mennyiségek, amelyeket egy szám és egy mértékegység egyértelműen meghatároz.
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3. Magenergiák által kötött belső energia.

A fisszió:

Fissziónak a földkéregben található nehézelemek bomlását nevezik. Közvetlen technikai hasznosítása az atombomba
és az atomerőművek alkalmazásával történik. A természetes radioaktivitásnak az eredményét a termálvizek jelentik,
amelyeket az emberiség már régóta hasznosít.

A természetes fúzió:

Természetes fúziónak tekintendő a könnyű elemek egyesülése, a Nap sugárzásának forrása. A napsugárzás
mechanikai munkát végez a földi gravitációs erőtér ellenében: fenntartja a hidroszféra és az atmoszféra mozgását
(víz és szélenergia). Közvetetten ennek eredménye a biomassza, sőt a fosszilis energiahordozók létrejötte (ásványi
szerek, kőolaj stb.) is. A fúzió közvetlen technikai megvalósulása a hidrogénbomba. . A fúziós erőmű
megvalósításának—legalábbis a technika mai szintjén—megoldhatatlan(nak tűnő) akadályai vannak, de kísérleti
jelleggel épül fúziós reaktor.

A munka :

A rendszer határfelületén fellépő energiatranszport-mennyiség, amelyet a kölcsönhatáshoz tartozó és a hőmérséklettől
különböző intenzív állapotjellemző inhomogenitása, a hajtóerő hoz létre. A munka mindig impulzus átadást is
jelent.

A hő :

A hő a rendszer határfelületén fellépő nyugalmi energiatranszport nélküli energiatranszport mennyiség, melyet a
hőmérséklet-eloszlás inhomogenitása, mint hajtóerő hoz létre. A hőt az anyagban az atomok, ill. molekulákmozgása
hozza létre, tehát tulajdonképpen a mozgási energia egyik speciális formája.

Termodinamikai hajtóerő:

Valamely intenzív mennyiség inhomogénitásával arányos hatás, amely meghatározott, extenzív mennyiség áramát
idézi elő, ill. tartja fenn
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3. fejezet - Az energia megjelenési
formái
• mozgási energia (kinetikus, forgási)

• helyzeti energia (potenciális)

• rugalmas energia (rugalmas alakváltozás)

• hőenergia (belső)

• Kémiai energia

• fényenergia

• nukleáris energia

• villamos energia

Mechanikai energia:

• mozgási energia:

Egy testnek mozgásviszonyainakmegváltozása során is lehet kölcsönható képessége, amelyet a mozgási energiával
jellemzünk. A mozgási energia mértéke megegyezik azzal a munkával, amelyet akkor végzünk, ha egy m tömegű
test sebességét nulláról v-re növeljük, vagy amelyet a test akkor végez, ha sebessége v-ről nullára csökken.

A munkatétel:

Egy pontszerű test, mozgási energiájának változása egyenlő a testre ható erők munkájával.

Fe = A testre ható erők eredője.

s = Az eredő erő hatására megtett út.

- forgási energia :

Amozgási energia speciális formája. A testekmegforgatása energiát igényel és a forgó testekből energiát nyerhetünk.
Ezt az energiát forgási energiának nevezzük:

Θ = tehetetlenségi nyomaték

ω = szögsebesség

- rugalmas energia:

A rugalmas energia a testek alakváltozása során keletkező, mozgáshoz kötött, speciális energia

D = rugóállandó (anyag tulajdonsága)
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X = hosszváltozás

• helyzeti energia:

A nulla szinthez képest h magasságba felemelt test a helyzetéből adódóan energiával rendelkezik. Egy m tömegű
test, helyzetéből adódóan, az energiájának a mértéke megegyezik azzal a munkával, amelyet akkor végzünk, ha a
testet a nulla szintről h magasságba emeljük állandó sebességgel, vagy amelyet a test végez, ha h magasságból a
nulla szintre esik.

- hőenergia

A belső energia a közeg molekuláinak mozgásából származik, azok gerjesztettségét fejezi ki.

A molekulák mozgásának külső érzékelhetősége a hőmérséklet

T = hőmérséklet

S = entrópia Az entrópia a termodinamikai rendszer jellemzésére bevezetett állapothatározó.

a hő extenzív mennyisége.

DS = az entrópia változás

• kémiai energia:

Az anyag atomjainak (elemeinek) kötési energiája

• fényenergia:

A fény elektromágneses sugárzás, az energia megjelenésének egyik formája, melynek hullámhossza az emberi szem által látható tartományba, azaz az
infravörös és az ultraibolya közé esik.

A három alapvető mennyiség, amely meghatározza a fényt (és bármely elektromágneses hullámot):

• intenzitás (vagy amplitúdó, amelyet az ember fényerőként, fényességként érzékel),

• frekvencia (vagy hullámhossz, amelyet az ember színként érzékel),
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• polarizáció (a rezgés iránya, ezt az átlagember normál körülmények között nem érzékeli).

• nukleáris energia:

A nukleáris energia az atomenergia, amely a magreakció kontrollált felhasználása. Amagreakció során két atommag
ütközik, és ennek eredményeképp más atommagokat kapunk. Elméletileg több atommag is ütközhet, viszont ezek
az események rendkívül ritkák.

Három típusa van:

• maghasadás,

• magfúzió,

• radioaktív bomlás.

A maghasadás (fisszió) során egy atommag két vagy több, kisebb magra válik szét.

A magfúzió olyan magreakció, ami során két kisebb atommag egyesül egy nagyobbat eredményezve.

A radioaktivitás a nem stabil (úgynevezett radioaktív) atommagok bomlásának folyamata. Ez nagy energiájú
ionizáló sugárzást kelt.

• elektromos energia:

Az atomok részeinek (elektronok) mozgásával összefüggő energia.

A villamos kölcsönhatás intenzív jellemzője.villamos potenciál=f
A villamos kölcsönhatás extenzív jellemzője.a töltés=Q
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4. fejezet - Extenzív és intenzív
mennyiségek
A termodinamikai rendszer

• állapotát,

• kölcsönhatásait és

• változásait

az extenzív és intenzív mennyiségek jellemzik.

A kölcsönhatások mindegyikénél a kezdeti és végállapot jellemzésére, a változás irányára és eredő hatására az
energián kívül - mindig két-két tulajdonságot használunk, amelyek közül az egyik a változás során kiegyenlítődött,
a másik pedig áramlott, vagyis az egyik részből a másikba átkerült.

Extenzív mennyiségek:

- additivek, a kiterjedéssel arányosak,

- egymásnak homogén elsőrendű függvényei,

- áramló tulajdonságok,

• megváltozásuk energiaváltozással jár együtt.

Fontosabb extenzív jellemzők:

• V, m, Mi = mi/Ni (moláris tömeg),

• S,

• Q, W, E,

• U, H,

• Q (elektromos töltés).

Intenzív mennyiségek:

Az intenzív mennyiségek általában:

• függetlenek a kiterjedéstől,

• nem additív jellemzők,

• az extenzív mennyiségeknek homogén nulladrendű függvényei.
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Jellemző, hogy az intenzív mennyiségek ezen túl még:

• áramlást előidéző tulajdonságok

• kiegyenlítődnek,

• arányossági tényezők: számértékük megmutatja, hogy hozzájuk tartozó extenzív mennyiség egységnyi
megváltozása milyen nagysága energiaváltozással jár.

Tehát minden egyes kölcsönhatáshoz tartozik egy-egy jellemző intenzív és extenzív mennyiség.

A kölcsönhatás eredményeként létrejövő energiaváltozás arányos az extenzív mennyiség megváltozásával. Az
arányossági tényező: a jellemző intenzív mennyiség.

A termodinamikai kölcsönhatásokban két mennyiség szerepel:

A kölcsönhatások összefoglaló táblázata:

EnergiaváltozásÁramlást előidéző mennyiségÁramló mennyiségKölcsönhatás
TΔST hőmérsékletS entrópiaTermikus
-pΔV-p feszültségV térfogatMechanikai
µΔmµ kémiai potenciálm tömegKémiai anyagi
UΔqU villamos feszültségQ töltésElektromos
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5. fejezet - A termodinamika fő tételei
Nulladik fő tétel:

Magára hagyott termodinamikai rendszer akkor van egyensúlyban, ha benne nincsen makroszkopikus változás (
a rendszeren belül az intenzív állapotjelzők homogén eloszlásúak).

Más megfogalmazásban: kiegyenlítődési tendenciájuk (a kölcsönhatás különbségük hatására indul meg) egyben
az egyensúly szükséges és elégséges feltételét is megadja.

Egymással kölcsönhatásban lévő rendszerek egyensúlyának szükséges és elegendő feltétele, hogy a
kölcsönhatásokhoz tartozó intenzív állapotjelzők egyenlők legyenek. A termikus egyensúly feltétele a hőmérséklet
térbeli állandósága. Az egyensúly a rendszerek tranzitív tulajdonsága.

Az energia fogalmának kialakulása történetileg a munkavégzés definíciójához kapcsolódik. Kezdetben az energiát
a munkavégző képességgel azonosították, később a hőmennyiséget is hozzávették.

Az energodinamika a valóságban előforduló rendszerek energia szempontú leírására törekszik. Ilyen értelemben
a klasszikus termodinamika kiterjesztésének tekinthető nem csak gáz halmazállapotú rendszerek leírására
alkalmazható. Energodinamikai rendszerek bármilyen halmazállapotúak lehetnek, és a rendszerben egyidejűleg
többnyire nem csak egyetlen kölcsönhatás, folyamat van.

Első főtétel:

Az energia megmaradásának törvénye szerint energiát sem létrehozni, sem megsemmisíteni nem lehet, hanem
csak egyik alakból a másikba lehet átalakítani. Egy rendszer a környezetével kétféle módon cserélhet energiát:

• a rendezett módon történő energiacsere a munkavégzés,

• a rendezetlen módú a hőcsere.

A rendszer szempontjából:

• pozitív a hőmennyiség, ha az a rendszerbe áramlik be, és

• negatív, ha a rendszerből áramlik kifelé.

Pozitív a munka, ha azt a rendszeren végzik külső erők (a rendszer így energiát nyer), és negatív, ha a rendszer
végezmunkát a környezetén (a rendszer így energiát veszít). A rendszer és környezete energiájának összege állandó;
amit a rendszer lead, azt a környezete felveszi és fordítva. A rendszer összenergia változása annyi tagból tevődik
össze, ahányféle kölcsönhatás lehetséges a környezettel, valamint a kapcsolt rendszerrel. Ez viszont kizárólag a
rendszert határoló fal (az ún. perem) anyagi tulajdonságaitól függ. A Gibbs-Duhem reláció következménye: nincs
tiszta kölcsönhatás. 1

A rendszerrel közölt hőmennyiség (Q) egyik része a rendszer belső energiáját (U) növeli, a másik része
munkavégzésre (W) fordítódhat.

A főtétel ebben az alakjában akkor érvényes, ha a rendszerben nem játszódik le kémiai reakció.

Az I.. főtétel differenciális alakja:

1 Vö: Benkő Zsolt István, Pitrik József (2011): Energetika – Energiamenedzsment
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alkalmas arra, hogy bármilyen lezajló folyamatot le lehessen írni vele. A belső energia infinitezimális alakja (dU)
úgynevezett teljes differenciál. Ez matematikai megfogalmazása annak, hogy a belső energia állapotfüggvény
(alkalmas a rendszer teljes jellemzésére valamilyen szempont szerint). A belső energia csak az egyik a hasonló
állapotfüggvények közül, amelyek segítségével a rendszer leírható. Ezeket az állapotfüggvényeket termodinamikai
potenciáloknak is nevezik. A többi termodinamikai potenciál:

A Helmholtz-féle szabad energia (T a termodinamikai hőmérséklet, S az entrópia):

Az entalpia (régebbi irodalmakban az entalpia jele gyakran I , p a nyomás, V a térfogat):

a szabad entalpia vagy Gibbs-potenciál

Ez a meghatározás magában foglalja azt is, hogy az energia számos alakban és energiatartalommal áll
rendelkezésünkre:

A példában szereplő forma
max. energiája Mj

PéldaAz energiamegjelenési formája.

9 x 10-5Mozgási energiaMozgási energia

5 x 10-3A „0” alapszint felett 500m magasságban lévő 1 kg
tömegű víz

Helyzeti energia

34 x 10-2A 293 K° alaphőmérséklethez viszonyítva 1 kg
tömegű 373 K° hőmérsékletű víz

Hőenergia

451 kg olaj elégetése levegőn szén-dioxiddá és vízzéKémiai energia

3,41 m² földfelszínt 1 órán keresztül tiszta időben érő
napsugárzás

Napenergia

8 x 1071 kg 235-ös urán hasadása során felszabadulóAtomenergia

83 x 10-2230 Volt feszültségen 1 Amper erősségű áram 1 órán
át

Villamos energia

A fent

A táblázat azt bizonyítja, hogy a kémiai és a nukleáris energiaforrások sokkal nagyobb energia sűrűségűek, mint
a többi, ez a két energia fajta a jelenleg leggyakrabban használt. Legelterjedtebben a kémiai energiát hasznosítjuk,
mivel ennek felhasználása sokkal egyszerűbb, mint a nukleáris energiáé. E két energia relatív energiasűrűségét
összehasonlítva azt találjuk, hogy viszonylag a legnagyobb energiamennyiség az atomenergiából nyerhető. Azokat
az anyagokat, amelyeknek az energia sűrűsége nagy, illetve belőlük az energia részben vagy teljes egészében
könnyen kinyerhető, üzemanyagként, tüzelőanyagként használjuk. 2

Ha a belső energiát felírjuk az entrópia (S), a térfogat (V) és az anyag mennyiségét megadó mólszám (n)
függvényeként:

akkor a homogén függvényekre vonatkozó matematikai meggondolások alapján a belső energiára az
úgynevezett Euler-egyenletet kapjuk meg:

2Vö.:http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_Energiamenedzsment/index.html
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ahol μ az anyag kémiai potenciálja.

Ha a rendszerben a folyamat során kémiai reakció nem játszódik le, akkor ez utóbbi tagtól el is lehet tekinteni. 3

Általános esetben, ha többféle anyagi minőség található a rendszerben (legyen j darab komponens), akkor az Euler-
egyenlet a következő alakú lesz:

Az I. főtétel infinitezimális alakját felírva:

Infinitezimális mennyiségű hő és munka nem változtatja meg a hőmérsékletet és a nyomást észrevehető mértékben.
Ezért

Az I. főtétel infinitezimális egyenlete a következő alakra módosul:

Ez a fundamentális egyenlet a belső energiára vonatkozóan.

A fundamentális egyenletet megadható a többi termodinamikai potenciálra is.

Ezek a következő alakban írhatók fel:

Gibbs fundamentális egyenletei:

3Dr. Benkő Zsolt István, Dr. Pitrik József (2011): Energetika – Energiamenedzsment
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Zárt rendszerben, ahol a tömeg nem változik (dNi=0):

Az I. főtétel következménye egyszerűen:

• Elsőfajú perpetuum mobile nem létezik.

• Nincs olyan gép, amely folyamatosan munkát végez, és közben nem vesz fel azonos nagyságú energiát. 4

Második főtétel:

Kelvin megállapítása szerint: nem lehetséges olyan körfolyamat, melynek során egy hőtartályból elvont hő, egyéb
hatás nélkül, teljes egészében munkavégzésre fordítható lenne.

Clausius szerint: nem lehetséges olyan körfolyamat, melynek során hidegebb testről önként hő menne át melegebb
testre.

Oswald szerint: nem készíthető olyan periodikusanműködő gép, mely munkát tudna végezni kizárólag a környezete
termikus energiájának rovására.

Az energia minőségének a felhasználás során bekövetkező fokozatos csökkenése alapvető természeti törvény,
amelyet a termodinamika második alaptörvénye foglal össze.

A folyamat mindig a kisebb valószínűségű állapotból a nagyobb valószínűségű állapotba tart. A második törvény
az energia átalakíthatóságára és az átalakítással kapcsolatos korlátokra vonatkozik. A természetben bizonyos
változások emberi beavatkozás nélkül is végbemennek. Ezeket a változásokat spontán folyamatoknak nevezik.

A második főtétel lényegében azt mondja ki, hogy a természetben végbemenő (spontán) folyamatok:

• iránya megszabott: a folyamat során a jellemző intenzív mennyiségek inhomogenitása csökken, a rendszer az
egyensúlyi állapot felé közeledik;

• irreverzibilisek (megfordíthatatlanok): a rendszer - külön hatás nélkül - nem térhet vissza egy korábbi állapotba.

A spontán folyamatok egymás után következő állapotai mindig valószínűbbek, mint a megelőzők. (A legvalószínűbb
állapot az egyensúly.)

Az állapot valószínűségének mértékére Boltzmann kiterjesztette az entrópia fogalmát:

• az entrópia arányos a rendszer-állapot valószínűségének logaritmusával.

• mivel a legvalószínűbb állapot az egyensúly, ebből az következik, hogy csak az egyensúlyi állapotban lehet az
entrópiának maximuma.

4Benkő Zsolt István, Pitrik József (2011): Energetika – Energiamenedzsment
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Az entrópia maximum szükséges feltétele tehát az egyensúly szükséges feltétele is. A spontán folyamatok egy
fontos jellegzetessége, az, hogy ezeket mindig energia-felszabadulás kíséri.

Minden spontán folyamat (reakció) energia felszabadulással jár, míg ezeknek a folyamatoknak ellenkező irányú
megvalósításához energiát kell betáplálni. Az egyensúlyábanmegzavart, majdmagára hagyott rendszer a valószínűbb
állapotok felé tart, annál nagyobb sebességgel minél nagyobb a rendszeren belüli inhomogenitás.

II. főtétel következménye egyszerűen:

• Nem létezik másodfajú perpetuum mobile sem.

• Nem létezhet olyan gép, amely folyamatosan munkát végez és közben egyetlen hőtartályból vesz el hőt.

Harmadik főtétel:

A harmadik főtétel legegyszerűbb megfogalmazása az, hogy a 0 K°-os hőmérséklet nem érhető el. (Csak
megközelíthető.)

Matematikailag ez az alábbi két képlettel egyenértékű:

vagy

Minden kémiailag homogén kondenzált anyag entrópiája az abszolút nulla pontban nulla lenne:

Gibbs-Duhem reláció: a szabad entalpia egyenlet és az Euler-egyenletből következik:

tehát a Gibbs-potenciál a rendszerben lévő kémiai potenciálok összessége. Az egyenletet formálisan differenciálva
a következőt kapjuk:

a Gibbs-Duhem reláció:
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Ez a reláció kapcsolatot teremt a rendszer intenzív paraméterei között. Egykomponensű rendszer estén a Gibbs-
Duhem reláció értelmében csak két független paraméter lehet; tehát a rendszer állapota jellemezhető mindössze
két paraméter segítségével (például nyomás és térfogat). 5

5Vö.: Benkő Zsolt István, Pitrik József (2011): Energetika – Energiamenedzsment
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6. fejezet - Állapotváltozások
A vizsgált rendszerek mindig valamilyen állapotban vannak. Az állapotok egyértelmű leírásához állapotjelzőket
használhatunk, melyek az egész rendszerre vonatkozó fizikai mennyiségek. Ezek a fizikai mennyiségek
lehetnek extenzív (összeadódó) mennyiségek.

Például:

• a tömeg (m),

• a térfogat (V) vagy

• a belső energia (U).

Lehetnek intenzív (kiegyenlítődő) mennyiségek is.

Például:

• a nyomás (p),

• a sűrűség (ρ) vagy

• a termodinamikai hőmérséklet (T).

Az állapot jellemzése mindig adott szempont alapján történik. A rendszer állapotának teljes leírásához mindig
annyi állapotjelzőt kell felhasználnunk, amennyi az adott vizsgálati szempont alapján még éppen szükséges az
állapot egyértelmű meghatározásához.

A rendszerek állapota lehet időben

• változatlan (statikus)(Az időben változatlan állapotot egyensúlyi állapotnak nevezzük.)

• időben változó (dinamikus).

Az energodinamika törvényszerűségei az egyensúlyi állapotokra érvényesek. Egyensúlyi állapotra tudjuk felírni
az állapotjelzők közötti összefüggéseket megadó állapotegyenleteket is. Emiatt sok esetben a változásokat is úgy
képzeljük el, hogy kismértékben különböző egyensúlyi állapotok sorozatán keresztül valósulnakmeg (kvázisztatikus
leírás). Az időben változó rendszerek viselkedése során folyamatok figyelhetők meg. A folyamatok különféle
áramlások. Lehetnek tisztán anyagáramlások vagy tisztán energiaáramlások, de leggyakrabban anyag- és
energiaáramlások együtt. A könnyebb leírás érdekében a folyamatot részfolyamatokra bonthatjuk, azonban a
valóságban a részfolyamatok önmagukban nem játszódnak le, szorosan összefonódnak a többi részfolyamattal,
azoktól nem elkülöníthetők.

Egyensúlyi állapot esetében meg lehet különböztetni:

• statikus és

• dinamikus egyensúlyi állapotot.

A statikus egyensúlyi állapot olyan rendszerre jellemző melyre:

• nem hat a környezete, és

• az egyensúly magától beállt.

A statikus egyensúlyban lévő rendszerben nem játszódnak le folyamatok.

Dinamikus egyensúly esetén:

• a rendszerre időben állandó külső hatás időben állandó kimenetet eredményez.
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• A rendszer egyensúlyban van, hiszen a rendszer állapotjelzői nem változnak,

• az egyensúly csak addig tart, amíg a külső hatás fennáll.

Dinamikus egyensúlyban lévő rendszerben több folyamat is lejátszódhat. Ilyenkor ezek a folyamatok (áramlások)
időben állandóak.

A folyamatok hajtóereje az intenzív mennyiségek inhomogenitása. Ez rendszerint valamilyen (akár több) extenzív
mennyiség változását is eredményezi. A környezetével kapcsolatban nem lévő (zárt) rendszerben a folyamatok
addig tartanak, amíg a rendszeren belül minden intenzív mennyiség térben homogénné nem válik: beáll a sztatikus
egyensúly. Dinamikus egyensúlyban lévő rendszerben egy vagy több intenzív mennyiség térben inhomogénmarad.

Az állapotjelzők között vannak konjugált állapotjelzők. A konjugált állapotjelzők párosával definiálhatók: egy
extenzív és egy intenzív mennyiség alkot konjugált állapotjelző párt. Az intenzív mennyiség tekinthető egy
„általánosított erő”-nek. Az extenzív mennyiség pedig egy „általánosított elmozdulás”-nak. Az „általánosított erő”
okozza az „általánosított elmozdulás” változását, és a kettő szorzata energia dimenziójú.

Ilyen konjugált állapotjelző pár:

• a nyomás – térfogat (p - V),

• termodinamikai hőmérséklet – entrópia (T – S).

Inhomogenitás a nyomásban (p) térfogatváltozást okozhat (dV);

Inhomogenitás a hőmérsékletben (T) entrópiaváltozást okozhat (dS).

Energodinamikai rendszerek vizsgálata során elsősorban gáznemű halmazállapot esetén lényeges az
állapotváltozásokat megkülönböztetni.

Az állapotváltozások lehetnek:

• izotermikusak,

• izobárok,

• izochorok,

• adiabatikusak,

• politropikusak.

A változások mindegyike egyszerű összefüggésekkel leírható és jól szemléltethető diagramokkal. Leggyakrabban
a p-V és T-S diagramokat használják.

6.1. Izotermikus állapotváltozás:
Ha a hőmérsékletet állandó értéken tartjuk, akkor adott mennyiségű gáz nyomása és térfogata egymással fordított
arányban áll (Boyle-Mariotte törvény)

T = állandó

Izotermikus állapotváltozás p-V diagramja:

A görbe neve: izoterma. (az állapotváltozás p-V diagramban egy hiperbola)
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Izotermikus állapotváltozás T-S diagramja: ( a hőmérséklet állandó. T= áll.)

( Az állapotváltozás T-S diagramban egy vízszintes.)

6.2. Izobár állapotváltozás:
Állandó nyomásmellett a termodinamikai hőmérséklet segítségével a térfogat és a hőmérséklet közötti összefüggés:
(1802, Gay-Lussac első törvénye)

Más formában: állandó nyomás mellett az elzárt gáz térfogata és a hőmérséklete egymással egyenesen arányos
(Gay-Lussac első törvénye):

ahol:

t a hőmérséklet (Celsius fokban),

β a hőtágulási együttható,(β = 1 / 273,15 C°);

V0 a gáz térfogata 0 °C-on.

Izobár állapotváltozás p-V diagramja: (a nyomás állandó)

( Az állapotváltozás p-V diagramban egy vízszintes.)
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Izobár állapotváltozás T-S diagramja: (a nyomás állandó)

( Az állapotváltozás T-S diagramban egy exponenciális függvény.)

6.3. Izochor állapotváltozás:
Állandó térfogat mellett a termodinamikai hőmérséklet segítségével a térfogat és a hőmérséklet közötti összefüggés:
(1802, Gay-Lussac második törvénye)

Más formában: Állandó térfogat mellett a gáz nyomása és a hőmérséklete egymással egyenesen arányos (Gay-
Lussac második törvénye.)

ahol:

• t a hőmérséklet (Celsius fokban),

• β a hőtágulási együttható,(β = 1 / 273,15 C°);

• V0 a gáz térfogata 0 °C-on.

Izochor állapotváltozás p-V diagramja: (a térfogat állandó)

( Az állapotváltozás p-V diagramban egy függőleges.)
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Az izochor állapotváltozás T-S diagramja: (a térfogat állandó)

( Az állapotváltozás T-S diagramban egy exponenciális függvény, melymeredekebbmint az isobár állapotváltozásnál
azonos elzárt gázmennyiság esetén.)

6.4. Adiabatikus állapotváltozás:
Adiabatikus az állapotváltozás akkor, ha a gáz a környezetével nem cserél hőt.

Ezt kétféleképpen lehet megvalósítani:

• teljesen elszigeteljük a gázt a környezetétől (ez rendszerint nehézségekbe ütközik),

• a folyamat olyan gyorsan játszódik le, hogy nincs idő a hőcserére.

A folyamat teljes leírásához szükség van újabb fizikai mennyiségekre:

1. Melegítsünk elzárt gázt először úgy, hogy a térfogat állandó marad.

Ekkor az első főtétel értelmében:

Ha hőt közlünk anyaggal, akkor a befektetett hő és az elért hőmérsékletváltozás egymással egyenes arányban áll:

ahol: CV az állandó térfogatra vonatkozó hőkapacitás.

Tömegarányosan felírva:
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cV az állandó térfogatra vonatkozó fajlagos hőkapacitás (fajhő).

2. Melegítsünk elzárt gázt másodszor úgy, hogy a nyomás állandó marad.

Egyenes arányosság van a befektetett hő és az elért hőmérsékletváltozás között:

Cp az állandó nyomásra vonatkozó hőkapacitás.

Tömegarányosan felírva:

ahol cp az állandó nyomásra vonatkozó fajlagos hőkapacitás (fajhő).

Az első főtétel alakja most:

A W az a munka, amit a melegítés hatására táguló gáz végez, azaz a befektetett hő kell, hogy fedezze a belső
energia változását és a gáz által végzett munkát is.

Tehát

A gáz által végzett munka:

Ha a nyomás állandó, akkor a képlet egyszerűsödik:

A gázok állapotegyenlete alapján:

Összegezve:

Egyszerűsítve:
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A belső energia változása egyenletek alapján:

Ez alapján a belső energia csak egy additív konstans erejéig meghatározott. Ezt választhatjuk nullának. Így:

Adiabatikus állapotváltozásnál az első főtétel differenciális alakja:

Ha a nyomást kifejezzük, akkor az alábbi eredményt kapjuk:

Ebből:

Vezessük be az adiabatikus kitevőt (fajhő-hányadost):

Ekkor az alábbi egyenlethez jutunk:

A differenciálegyenlet megoldása:(Poisson-féle összefüggés)

Más alakban:(Poisson-féle összefüggés, az adiabatikus folyamatok alapegyenlete):

Harmadik alakban:

(қ : az adiabatikus kitevő)

Az adiobatikus állapotváltozás p-V diagramja: (nincs hőcsere)

Az állapotváltozás p-V diagramban egy hiperbola (megnevezése: adiobata), ami meredekebb, mint az izoterma.
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Adiabatikus állapotváltozás T-S diagramja: nincs hőcsere. Az állapotváltozás T-S diagramban egy függőleges.

6.5. Politropikus állapotváltozás:
Minden eddig nem tárgyalt eset ide sorolható.

Leírásuk a Poisson-féle összefüggéshez hasonló:

k: a politrop kitevő.

Tágabb értelemben véve a politrop kitevő bármilyen értéket felvehet. Szűkebb értelemben a politropikus
állapotváltozás az 1 < k < κ politrop kitevő által meghatározott kvázi-adiabatikus állapotváltozás.

Politropikus állapotváltozás esetében a gáz által végzett munka, a Poisson-féle összefüggést is figyelembe véve:

Az előző egyenletben szereplő állandó értéke alapján a kezdeti vagy a végállapot, is megadható:
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Így a végzett munka:

Az első főtétel alapján a hőcsere:

Az általános politrop fajlagos hőkapacitás:

Láthatóan ez negatív értékű a szűkebb értelemben vett politropikus állapotváltozások esetében

Az állapotváltozások ábrázolásához főleg a p-V és T-S diagramokat használják, az entalpia-entrópia diagram (H-
S diagram vagy Mollier diagram) elsősorban a víz/vízgőz állapotváltozásainak követésére használatos, mely a
villamos energia termelés szempontjából kiemelt fontosságú. Ezen a diagram-típuson a munkavégzés és a hőátadás
is egyenes szakaszokkal ábrázolható.

Izotermikus állapotváltozás p-V diagramja:

A szűkebb értelemben vett politropa meredekebb, mint az izoterma, de nem olyan meredek, mint az adiabata.

A politrópikus állapotváltozás T-S diagramja: (exponenciális, negatív kitevővel).
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6.6. Fojtásos állapotváltozás:
Ha a környezetétől jó hőszigeteléssel elzárt gázt lassan átáramoltatjuk porózus anyagon, szűk csövön úgy, hogy a
fojtás előtt a nyomás állandó p1 utána pedig ennél kisebb, de állandó p2 értékű, akkor a legtöbb gáz esetében lehűlést
fogunk tapasztalni. Ez a Joule-Thomson hatás Az effektus nem értelmezhető az ideális gázok modellje alapján.
Az eredeti Joule-Thomson kísérlet során egy hőszigetelt csőben elhelyezett vattacsomón áramoltattak át lassan
gázt. A nyomás a fojtás előtt és a fojtás után is állandó volt. Kezdetben az összes gáz a bal oldalon helyezkedett
el (p1, V1, T1), majd a teljes gázmennyiség át lett áramoltatva a jobb oldalra (p2, V2,T2).

A hőszigetelés miatt:

A külső erők által végzett munka:

Ideális gáz esetében a Boyle-Mariotte törvény, az első főtétel alapján:

;

Tehát nem lenne tapasztalható hőmérsékletváltozás.

A Joule-Thomson-féle kísérleti elrendezés:

Forrás: http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0021_Energiamenedzsment/ch04s06.html

Valós gázok esetében Wkülső > 0, valamint a táguló gáznak a molekulák között ható vonzóerő legyőzéséhez
munkát (Wbelső) kell végeznie a belső energia rovására.

Ez a van der Waals-féle egyenletben lévő nyomáskorrekció térfogat szerinti integráljával számítható ki:
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A két munka összegétől függ, hogy mi történik a gázzal.

Ha

akkor a hőmérséklet nem változik.

Ez az inverziós hőmérséklet (Ti).

Az inverziós hőmérséklet alatti kezdő hőmérséklet esetében:

tehát a gáz lehűl.

Az inverziós hőmérséklet feletti kezdő hőmérsékletnél:

tehát a gáz felmelegszik.

A fojtásos állapotváltozás során a gáz entalpiája állandó. A Joule-Thomson hatás az alapja a
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7. fejezet - Elméleti és valóságos
körfolyamatok
Amikor állapotváltozások sorozatán keresztül ugyanabba az állapotba jut vissza a gáz, körfolyamat játszódik le.
Reverzibilis a körfolyamat akkor, ha a környezet maradandó megváltozása nélkül tér vissza a gáz a kiindulási
állapotába. Ennek szükséges és elégséges feltétele, hogy az egyes folyamatok kvázisztatikus (egyensúlyi) folyamatok
legyenek. Egy valóságos körfolyamat sohasem reverzibilis, de igen jól megközelítheti azt, ha a körfolyamat egyes
állapotváltozásai megfelelően lassan következnek be. A reverzibilis körfolyamatok az elméleti körfolyamatok. Jól
megvilágíthatóak matematikailag, és felső közelítést adnak a valóságos körfolyamatok hatásfokára vonatkozóan.
(Sok esetben a valóságos körfolyamatok igen jól megközelítik az elméleti körfolyamatokat.)

Valóságos körfolyamat vizsgálatánál nagyon sok tényezőt kellene figyelembe venni, emiatt a legtöbb tankönyv
csak az elméleti körfolyamatokat tárgyalja. A körfolyamatokat megvalósító gépek a hőerőgépek: hő felvételével
munkát végeznek (és le is adnak hőt). Ezt a működést szokás direkt (egyenes) körfolyamatnak vagy ciklusnak
nevezni. A körfolyamatok egy része visszafelé is működtethető. Az ilyen gépek a hőszivattyúk vagy hűtőgépek:
a környezetük végez munkát a gázon, a gáz hőt vesz fel és máshol (több) hőt lead. Ez a működés az indirekt
(fordított) körfolyamat vagy ciklus.

7.1. Elméleti Carnot-féle körfolyamat:
A 18-19. században célkitűzés volt a hőerőgépek hatásfokát minél jobban megnövelni. Az első ilyen jellegű
vizsgálatokat Sadi Carnot végezte (1824) el. Egy dugattyús hengerbe elzárt

m tömegű ideális gázzal két izotermikus és két adiabatikus állapotváltozásból álló körfolyamatot elégezni. Minden
körülmény ideális: nincs súrlódás, nincs a berendezés alkatrészeiben hőveszteség, a folyamatok kvázisztatikus
(reverzibilis) módon zajlanak le.

Carnot-féle körfolyamat p-V diagramja:

Az 1-2 szakasz az izotermikus expanzió (tágulás) szakasza: a hengerbe zárt gáz kapcsolatba kerül egy T2
hőmérsékletű hőtartállyal, és az onnan felvett hő segítségével tágul, s közben munkát végez. A hőtartály olyan –
a vizsgált rendszerhez képest – nagy hőkapacitású eszköz vagy anyag, melynek a hőmérséklete nem változik meg
észlelhető módon annak a hatására, hogy a vizsgált rendszernek hőt ad le vagy onnan hőt vesz fel.

A 2-3 szakasz az adiabatikus expanzió szakasza:

A hengerbe zárt gázt elszigeteljük a környezetétől, és hagyjuk, hogy adiabatikusan kitáguljon, s közben lehűljön
T1 hőmérsékletre.

A 3-4 szakasz az izotermikus kompresszió (összenyomás) szakasza:

A gáz kapcsolatba kerül egy T1 hőmérsékletű hőtartállyal, s miközben az összenyomás érdekében munkát végünk
rajta, hőt ad le a hőtartálynak.

A 4-1 szakasz az adiabatikus kompresszió szakasza:
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A gázt elszigeteljük a környezetétől, és összenyomjuk úgy, hogy a hőmérséklete ismét T1 legyen. Majd az egész
körfolyamat újraindul.

Az 1-2 szakaszra az első főtétel alapján:

A gáz által végzett munkát kiszámítható:

V1

A felvett hő tehát:

A 3-4 szakaszra hasonlóképpen kiszámítható a leadott hő:

Az adiabatikus szakaszokra Q = 0.

A 2-3 és 4-1 szakaszokra:

és

A körfolyamatra történő összegzés során W2-3 és W4-1 együttesen 0-t eredményez.

A teljes körfolyamat során a gáz Qfel hőt vesz fel a T2 hőmérsékletű hőtartálytól és

Qle hőt ad le a T1hőmérsékletű hőtartálynak.

Az első főtétel értelmében a kettő különbsége a gáz által összesen végzett munka (hasznos munka):

A Carnot körfolyamat (reverzibilis) hatásfoka általánosan megfogalmazva:

A hatásfok nem függ az anyagi minőségtől. A második főtétel alapján kimutatható, hogy a

megadott hatásfok, a felső határ bármely ciklikusan működő hőerőgép hatásfokára nézve, ezért van a Carnot-féle
körfolyamatnak különösen nagy a jelentősége.

A körfolyamatból kinyerhető hasznos munka matematikailag megkapható az alábbi kifejezéssel:
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Ez grafikusan a körfolyamat, mint zárt görbe által határolt terület.(1-2-3-4)

Carnot körfolyamatból kinyerhető hasznos munka:

A Carnot körfolyamat tárgyalása sokkal látványosabb a T-S diagram alapján.

Két folyamata izoterm, vagyis a képük két vízszintes vonal.

Két folyamata adiabatikus

vagyis képük két függőleges vonal.

A teljes körfolyamat a T-S diagramon egy téglalap.

A körfolyamat során a gáz által végzett hasznos munka e téglalap területe.

Ha a körfolyamat az ellenkező irányban zajlik le (indirekt vagy fordított körfolyamat), akkor W az a munka lesz,
amit a közegen a külső erők végeznek. Ennek hatására Qle hőt vesz fel az alacsonyabb hőmérsékletű hőtartálytól
és Qfel hőt ad le a magasabb hőmérsékletű hőtartálynak.

Carnot-féle körfolyamat T-S diagramja:

Carnot-féle körfolyamat során a felvett hőmennyiség:
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Carnot-féle körfolyamat során a leadott hőmennyiség:

Carnot-féle körfolyamat során a hasznos munka:

A fordított Carnot körfolyamatot alkalmazó hőszivattyú vagy hűtőgép jósági tényezője (ε) az átvitt „hasznos”
hőmennyiség és az átvitelhez szükséges befektetett munka hányadosa. A hőszivattyú a hideg külső környezetből
visz át hőt a belső zárt térbe (fűtés), ezért a jósági tényezője:

A hűtőgép zárt belső térből visz át hőt a külső környezetnek, ezért a jósági tényezője: körfolyamat.

7.2. Az elméleti Brayton-Joule körfolyamat:
A körfolyamatot George Braytonmérnök dolgozta ki (1872). A körfolyamatot megvalósító eszközök a gázturbinák,
melyeket főleg gázturbinás erőművekben illetve repülőgépmotorokban használnak.

A kompresszor összesűríti, és az égéstérbe juttatja a levegőt.
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Az égéstérbe juttatják az üzemanyagot is, majd a levegővel elégetik. A forró égéstermékek a turbinán keresztül
hagyják el a berendezést, miközben a turbina tengelyét forgásba hozzák, s így mechanikai munkát végeznek.

A működés szigorúan véve nem körfolyamat, hiszen a levegő egyfolytában átáramlik a rendszeren és nem tér
vissza. Mivel azonban a kompresszor előtt és a turbina után az állapotok nem változnak működés közben, ezért a
számítások során tekinthetjük zárt körfolyamatnak.

A körfolyamat két izobár és két adiabatikus folyamatból áll. Az izobár folyamatok során az entalpiával kell számolni.
Az entalpia egyenletének mintájára felírható az alábbi alakban:

Brayton-Joule körfolyamat (gázturbina) p-V diagramja:

Az 1-2 szakaszban:

A kompresszor adiabatikus módon összenyomja a levegőt.

A 2-3 szakaszban:

Az égéstérben állandó nyomáson az üzemanyag és levegő keveréke elég (hőfelvétel).

A 3-4 szakaszban:

A forró gázok adiabatikusan kitágulva lehűlnek, miközben munkát végeznek.

A 4-1 szakaszban:

A turbinából kilépve állandó nyomáson leadják a felesleges hőt a környezetnek.

Brayton-Joule körfolyamat (gázturbina) T-S diagramja:
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Brayton-Joule körfolyamat (gázturbina) H-S diagramja:

H-S diagram segítségével összehasonlítható a kompresszor és a turbina munkája, valamint a felvett és leadott hő.

A hatásfok számítása:

A hő felvétele és leadása is állandó nyomáson történik, tehát az entalpia segítségével felírható:

Így a hatásfok:

A gázturbina hatásfoka a nyomásviszony növelésével javítható. A fordított Brayton-Joule körfolyamatot, Bell-
Coleman körfolyamatnak hívják.

7.3. Elméleti Otto körfolyamat1:
AzOtto körfolyamat (Nikolaus August Otto, 1867) a benzinüzemű belsőégésűmotorokműködését írja le. Amotor
működése négy ütemre bontható.

Az első ütem a szívás: A dugattyú a hengerben lefelé mozog, s közben egy nyitott szelepen át levegő-üzemanyag
keverék vagy a modernebb típusoknál csak levegő áramlik a hengertérbe.

1http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_Energiamenedzsment/ch05s03.html
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A második ütem a sűrítés: A dugattyú felfelé mozog, sűríti a levegőt, és minden szelep zárva van.

A harmadik ütem az égés: Az ütem kezdetén a sűrített levegő-üzemanyag keveréket meggyújtja egy elektromos
szikra (a modernmotoroknál a szikra előtt fecskendezik be az égéstérbe az üzemanyagot). A gyors égéssel felhevített
gáz nyomása megnő, majd elkezdi a dugattyút lefelé mozgatni.

A negyedik ütem a kipufogás: A dugattyú felfelé mozog, a kipufogószelep nyitva van, s az égéstermékek távoznak
a hengerből, majd a körfolyamat friss gázkeverékkel újraindul.

Az idealizált folyamat két adiabatikus és két izochor folyamatból áll.

Elméleti Otto körfolyamat p-V diagramja:

Elméleti Otto körfolyamat T-S diagramja

Az első ütemnek a 0-1 szakasz felel meg. A körfolyamat tárgyalásához erre a szakaszra nincs szükség, ezért a T-
S diagramon nem is mindig tüntetik fel.

A második ütem az 1-2 szakasznak felel meg, ez adiabatikus kompresszió. A harmadik ütem tartalmazza a 2-3
izochor (hőfelvétel) szakaszt és a 3-4 adiabatikus expanziós szakaszt. A negyedik ütem a 4-1 izochor (hőleadás)
szakasz (hűlés) és az 1-0 szakasz (kipufogás).

A hatásfok a következő módon számítható:

Bevezetjük a kompresszió viszony fogalmát:

Akkor a hatásfok:
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A hatásfok a kompresszió viszony növelésével nő. Ennek az üzemanyag-levegő keverék öngyulladása szab határt.
A valóságos benzinmotorok esetében a p-V diagram egy bonyolult görbe, melynek matematikai tárgyalása
komplikált. A valódi motorok hatásfoka kisebb, mint az elméleti, számított érték. Benzinmotoroknál a kompresszió
viszony 1:7 – 1:12, a kompresszió végnyomása 12-17 bar. Az égési csúcsnyomás 40-60 bar, az égési
csúcshőmérséklet 2000-2500 °C. A motorok tényleges hatásfoka 24-35%. 2

7.4. Az elméleti Diesel körfolyamat:
A dízelmotor (Rudolf Christian Karl Diesel, 1893) működése is négy ütemre bontható.

Az első ütem a szívás: a dugattyú a hengerben lefelé mozog, s közben egy nyitott szelepen át levegő áramlik a
hengertérbe.

A második ütem: a dugattyú felfelé mozog, sűríti és felhevíti a levegőt, és minden szelep zárva van.

A harmadik ütem: az ütem kezdetén a sűrített levegőbe injektálják a dízelolajat, ami a forró levegő hatására
meggyullad, és állandó nyomáson égve elkezdi lefelé tolni a dugattyút. Az égés lassabb, mint a benzin égése a
benzinmotorban. Az égés végeztével adiabatikus tágulás juttatja el a dugattyút az alsó holtpontig.

A negyedik ütemben a dugattyú felfelémozog, a kipufogószelep nyitva van, s az égéstermékek távoznak a hengerből.
A körfolyamat újraindul friss levegővel.

Az elméleti Diesel körfolyamat p-V diagramja:

Az idealizált folyamat két adiabatikus, egy izobár és egy izochor folyamatból áll. Az első ütemnek a 0-1 szakasz
felel meg. Ezt a körfolyamat energodinamikai tárgyalásához nem kell figyelembe venni. A második ütemnek a 1-
2 szakasz felel meg. A harmadik ütemnek a (munkaütem) 2-3 és a 3-4 szakasz együtt felel meg. A negyedik szakasz
(kipufogás) a 4-1 és 1-0 szakasz együtt.

Az elméleti Diesel körfolyamat T-S diagramja

2Benkő Zsolt István, Pitrik József (2011): Energetika – Energiamenedzsment
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A hatásfokszámítást hasonlóképpen kell elvégezni, mint az előző esetekben:

Dízelmotorok esetében:

• a kompresszióviszony 1:16 – 1:22,

• a kompresszió végnyomása 30-55 bar,

• az égési csúcsnyomás 60-80 bar,

• az égési csúcshőmérséklet 2000-2500 °C.

• A motorok tényleges hatásfoka 32-43%.

A dízelmotorok jobb hatásfoka annak köszönhető, a dízelmotorokban sokkal nagyobb kompresszió érhető el.

7.5. Kevert körfolyamat (Sabathe körfolyamat
vagy Seiliger körfolyamat):
Avalódi benzin- illetve dízelmotorok körfolyamatamatematikailag nehezen kezelhető. Leírásukat jól lehet közelíteni
a kevert (Sabathe vagy Seiliger) körfolyamattal (Myron Seiliger, 1922; Sabathé, 1908).

Ez tulajdonképpen az elméleti Otto és az elméleti Diesel körfolyamat keveréke.

• Az első ütem: a szívás (0-1 szakasz) izobár,

• A második ütem: a sűrítés (1-2 szakasz) adiabatikus állapotváltozás.

• A harmadik ütem (munkaütem) részben izochor, részben izobár és részben adiabatikus

állapotváltozás: az égés elején a dugattyú a felső holtponton van, s egy ideig a térfogat állandó (2-3 szakasz), majd
a dugattyú elindul, miközben az üzemanyag még mindig ég, és

ekkor a nyomás tekinthető állandónak (3-4 szakasz). Az égés végeztével a forró gázok

adiabatikusan kitágulnak (4-5 szakasz).

- A negyedik ütem (kipufogás) ugyanolyan, mint az elméleti Otto vagyDiesel körfolyamatnál (5-1 és 1-0 szakaszok).

Ha benzinmotort vizsgálunk a kevert körfolyamat segítségével, akkor az izochor szakasz a hosszabb (2-3 szakasz),
ha dízelmotort, akkor az izobár (3-4 szakasz). 3

3http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_Energiamenedzsment/images/517.png
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Az ideális kevert (Sabathe, Seiliger) körfolyamat p-V diagramja:

Ideális kevert (Sabathe, Seiliger) körfolyamat T-S diagramja:
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8. fejezet - Energiaforrások
Energiaforrásoknak a természet olyan anyagi rendszereit tekintjük, melyekből technikailag hasznosítható energia
nyerhető, az adott társadalmi, politikai, műszaki fejlettségi stb. körülmények között. Az energiaforrásokat ritkán
tudjuk a természetben fellelhető formában hasznosítani, azokat az igényeknekmegfelelő formába, át kell alakítani.
(feldolgozás)

A Föld energiaforrásait két csoportba oszthatjuk, a feldolgozottságuk alapján:

1. Primér (elsődleges) energiaforrások:

Az elsődleges energiahordozók tovább csoportosíthatók, a kialakulásuk időtartama szerint:

• Meg nem újuló energiahordozók.

• Megújuló energiaforrások.

2. Szekunder (másodlagos) energiaforrások.

A nem megújuló energiaforrások:

Kimerülő energiahordozók és - források

Kémiai tüzelőanyagok :

• szén

• kőolaj

• földgáz

• egyéb éghető anyagok

Nukleáris üzemanyagok:

• hasadó képes (fissziós) anyagok

• fúzióképes (fúziós) anyagok

Geotermális energia:

• konvektív hőhordozók

• kőzetek hőtartalma

Exoterm reakciók

Megújuló energiahordozók és –források

Napenergia:

• napsugárzás

• fotoszintézis

• szél

• felszíni vízfolyások

• tengeri áramlások hőfokkülönbsége és
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• a hullámzás energiája

Biológiai energia:

• izomerő

• szerves tüzelőanyagok (biomassza)

• mikrobiológiai reakciók termékei

8.1. A szén
A Földön a legbőségesebben rendelkezésre álló tüzelőanyag a szén. Ez teszi ki a gazdaságosan kitermelhető ismert
ásványi tüzelőanyagok mintegy 85%-át. A földkéregben felhalmozódott széntelepek hosszú földtani korszakok
alatt alakultak ki.

A szén keletkezése: a szén szerves eredetű üledékes kőzet. A szénképződéshez meleg és nedves éghajlat kedvezett,
mert ilyen éghajlaton hatalmas erdők jöhettek létre. A szén elhalt növényi maradványokból képződik a következő
feltételek mellett: a nővényi maradványok egymásra halmozódása, oxigénmentes környezet, nagy vastagságú
üledéktakaró.

A fedőrétegek súlya alatt oxigéntől elzártanmegkezdődik a szénképződés folyamata.Minél nagyobb a fedőrétegek
nyomása és minél hosszabb ideig tartott a szénképződés folyamata, annál jobb minőségű, nagyobb fűtőértékű szén
keletkezik.

A szénképződés fázisai:

• tőzegesedés

• szénülés

Tőzegesedés:

A víz alá került elhalt növények nagymolekulái, mikroorganizmusok hatására, hosszú idő alatt lejátszódó biokémiai
folyamatok közben kisebbmolekulákra bomlanak le. A nedvesség és kevés oxigén jelenlétében lejátszódó folyamat
során a bomlástermékek egy része gáz alakban vagy vizes oldatban távozik, a szilárd maradék a tőzeg. Minél
fiatalabb a tőzeg, annál inkább felismerhető a növényi szerkezet.

Szénülés:

A földkéreg belsejébe került tőzeg további átalakuláson megy keresztül. A széntelepek elsősorban olyan
medencékben alakulnak ki, ahova a környezetből kevés egyéb hordalék kerül. E medencék az idők során lassan
lesüllyednek, föléjük más rétegek rakódnak le, majd újabb tőzegképződés után a folyamat megismétlődött, így
egymás fölött több szénréteg alakul ki. A szénülés lefolyása függ az egyes geológiai korok növényi anyagának
összetételétől, és az adott helyen a földkéregben uralkodó viszonyoktól. Minél hosszabb ideig tart a szénülés, annál
nagyobb az elemi összetételben a karbon aránya a többi összetevő rovására

A szén típusai:

A tőzeg:

Benne a növényi részek szabad szemmel is felismerhetők. A Föld tőzegtelepei néhány 10000 évesek. Széntartalma:
60%. Frissen fejtve nedvességtartalma: 85..90% (nyersen nem tüzelhető el, mert az égéskor felszabaduló hő főleg
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a víztartalmat párologtatná el.) Nedvességtartalmát levegőn való szárítással 20..25%-ra kell csökkenteni. Fűtőértéke:
15,5..17,5 MJ/kg a hamutartalma: 6 és 30% között mozog. Sűrűsége: 0,1..0,8 kg/dm3) Nagy nedvességtartalma
miatt nem szállítható, gazdaságosan, gyenge tüzelőanyag. Ott, ahol nagy mennyiségben és kedvező körülmények
között található és helyben, erőműben hasznosítható, termelik ki. A tüzeléstechnikai problémák korlátozzák az
építhető kazánok méreteit, a megvalósítható blokknagyság felső határa 300..600 MW. A világ becsült
tőzegvagyonának hőegyenértéke 3×1021 J, amiből évente 80 Mt-t (1 EJ) termelnek ki.

Lignit:

A lignit a legfiatalabb szén, amelynek szerkezete még erősen fás. Pár millió évvel ezelőtt képződtek. Széntartalma
60-65 %. Fűtőértéke: 3,5..10 MJ/kg (alacsony). Nagy nedvesség- és hamutartalma. A barnaszenek közül a 40%-
nál kisebb bányanedvességűeket kemény barnaszénnek, az ennél nagyobb bányanedvességűeket pedig lágy
barnaszénnek nevezik, a mindennapos szóhasználatban az első csoportra a barnaszén, a másodikra a lignit
megnevezés használatos. Nagy mennyiségben található nem túl vastag takarórétegek alatt. Ezért külfejtéssel
viszonylag egyszerűen kitermelhető. Régebben hőerőművekben használták fel Magyarországon is, de a lignit
bányák nagy részét bezárták, mert kitermelésük gazdaságtalanná vált.

Barnakőszén:

Kialakulásához több tíz millió évre van szükség. Az eocén és kréta kortól képződnek. Széntartalma 65-70%. Szintén
hőerőművekben használták fel. A magyar szabvány a barna és fekete szén határát 23,87 MJ/kg égéshővel jelöli
ki, amit az egyensúlyi nedvességtartalmú (durva nedvesség nélküli) és hamumentes mennyiségre kell vonatkoztatni.

Fekete kőszén:

A Föld feketekőszén telepei a karbon időszakban képződtek. Széntartalma 80-90%. A feketeszenek fűtőértéke 17-
33MJ/kg. Nedvességtartalom: 15%-ot nem haladja meg. A szénben levő víz egy része, a durva nedvesség, könnyen
eltávolítható (ha a szenet szétterítik és állni hagyják, magától is elpárolog).
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• A gázszén kisebb lánggal ég, könnyen gyullad, főleg gázfejlesztésre előnyös, gyengén kokszolható.

• A kovácsszén jól kokszolható, főleg a kovácsolásnál használják.

• A kokszszén (zsírszén) a többi feketeszénnél lágyabb, szilárdsága is kisebb, viszont jól összesülő, nagy szilárdságú
kokszot lehet belőle előállítani.

• A sovány kőszén kevés illó anyagot tartalmaz, nem sülőképes, rosszul kokszolódik.

Antracit:

A legidősebb szénféleség az antracit, illótartalma egészen kicsi, teljesen homogén (sávosságot sem mutat), rideg
szerkezetű, fénye üveges. Ez a a legjobb minőségű szénfajta. Széntartalma 92-96%,nem kokszolható.

A szén kitermelése:

Külszíni fejtés:

Forrás: http://kornyezetvedelem.co.hu/index.php/219-ujraindul-a-teljes-hazai-szenbanyaszat

A szén bányászatának leghatékonyabb módszere a gépesített külfejtés. Ahol a szénrétegek nem fekszenek mintegy
100 m-nél mélyebben, és a környezetvédelmi követelmények nem zárják ki a felszín szükséges mértékű
megbolygatását, ott külfejtés kialakítására törekszenek.

A külfejtés a termőtalaj-réteg eltávolításával kezdődik, amit a későbbi felhasználáshoz, rekultivációhoz külön
tárolnak. Ezt követi a fedőréteg letakarítása, amit a szén teljes mértékű kifejtése után visszahelyeznek.

A külszíni kitermelés jellemzői: így lehet a szénvagyont a legnagyobb mértékben kiaknázni.

Kevés munkaerővel nagy termelékenység érhető el, a balesetveszély minimális. Beruházási költsége a termelt szén
mennyiségére vetítve, feleakkora, mint a mélyművelésé. Gazdaságos, ha a fedőréteg és a szénréteg vastagságának
arányát kifejező letakarási arány a szén minőségétől függően nem nagyobb 5-8-nál. Kitermelési együtthatója (a
kitermelt és elvileg kitermelhető szénmennyiség aránya)0,8-0,9. A gépek időnként meddőt is fejtenek a szénnel
együtt, ami a szénminőség és a fűtőérték erős ingadozását eredményezi. A külfejtéses bányákat nagy kapacitással
gazdaságos kiépíteni.(nagy kapacitású, különleges gépi felszerelés kell.) Nagy anyag mennyiségeket kell
megmozgatni (fejtés, szállítás és rakódás). A leművelt bánya (az elérhető szenet kifejtették) helyreállítását, a táj
esztétikai rendezését, az élhető környezet kialakítását, a felszín rekultiválását, mezőgazdasági vagy egyéb célra,
(pl; víztárolók kialakítását) el kell végezni.
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Forrás: http://www.mert.hu/hu/banyaszat

Mélyműveléses bányászat:

Forrás: http://w3.hdsnet.hu/exert/TB/Tbvaros.htm

A jó minőségű szenek gyakran a földkéreg mélyebb rétegeiben vagy külfejtésre egyéb okból

alkalmatlan körülmények között találhatók. A széntermelés annál gazdaságosabb, minél közelebb vannak a
szénrétegek a talaj felszínéhez. Aműszaki lehetőségek amélyművelés alsó határát jelenleg 1200m-ben korlátozzák.
(Magyarországon az átlagosnál magasabb kőzethőmérséklet miatt ez mintegy 800 m). Az ennél mélyebben
elhelyezkedő – nagyon jelentős – szénvagyon kiaknázásához lényeges fejlődést kellene elérni a bányatérségek
szellőztetésében, és jóval nagyobb teherbírású tám szerkezeteket kellene kifejleszteni a bányaterek biztosítására.
Nem várható, hogy a szénbányászat kitermelési együtthatója a közeljövőben jelentősen növekedjék.

Amélyművelésű bányászat jellemzői: balesetveszélyes, gyakoriak a bányaszerencsétlenségek, (Kína, Chile) sokszor
tragikus kimenetellel. A biztonságos munkakörülményekmegteremtése költséges. A szükséges, képzett munkaerő
biztosítása is gondot jelent. A gépesítéssel tehermentesítik a (önjáró biztosítás; maróhengeres vagy gyalus jövesztés;
szállítás láncvonszolással) legmunkaigényesebb tevékenységeket.

A felszín alatti termelés bővítésére távlatilag két út kínálkozik:

• a fejtés automatizálása és

• a földalatti elgázosítás.

Automatizálás:

A legtöbb bányában a helyhez kötött berendezések 80%-a már automatizált vagy távirányított. A távirányított,
teljesen automatizált bányák fejlesztése, az üzemvitel speciális körülményei, az ehhez megfelelő technikai
berendezések, gépek kifejlesztése várhatóan még hosszabb időt vesz igénybe.

A földalatti elgázosítás:
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Forrás: Bihari Péter(2012): Energetikai alapismeretek 43. o.

A szénhez levegőt, vízgőzt vagy e kettő keverékét juttatják be, a szenet begyújtják, és a gázok a szénnel reakcióba
lépnek. Az égés szabályozása a föld alatt bonyolult feladat, mert a kevéssé ismert struktúrán múlik a hőmérséklet-
eloszlás vagy a gázok elszivárgása. A tökéletlen elgázosítás következtében, az ott lévő szén nagy hányada
visszamarad a földben. A reakciók terméke alacsony fűtőértékű és erősen szennyezett gáz, amit a felszínre juttatnak,
és tisztítás után erőművekben vagy ipari berendezésekben eltüzelhető, vagy technológiai célra tovább feldolgozható.
Ez a technika teljesen kiküszöbölné a földalatti munkát és elvileg lehetővé tenné a szénvagyon maradéktalan
kiaknázását.

A szén szállítása:

A termelt szén eljuttatása a fogyasztókhoz nagyarányú szállítási feladat. A szén szállítása általában költségesebb,
mint más tüzelőanyagoké, ezért csak jó minőségű szeneket érdemes nagyobb távolságra szállítani. A legolcsóbb
megoldás a vízi út. A nagy űrtartalmú tengerjáró hajókkal még a kontinensek közötti szállítás is versenyképes
lehet. A folyami szállítás is előnyös, ha a szénmedencék és a felhasználók a hajózható útvonalak közelében
fekszenek.

A szárazföldön belüli szénszállítás zömét vasúton bonyolítják le, mert így biztosítható a fogyasztók legrugalmasabb
megközelítése. A szénszállítás legtökéletesebb megoldása a termelő és fogyasztó közötti közvetlen szállítási
rendszer. Természetesen ez csak koncentrált nagyfogyasztóknál – elsősorban erőműveknél – valósítható meg. Ha
a távolság kicsi, a bánya és az erőmű közötti közvetlen szállítószalag biztosítja a megoldást.

A szénfelhasználás mindig tárolással is jár, ami számottevő költségtöbblet forrása. Tárolás közben, a környezettel
kölcsönhatásban, fizikai és kémiai folyamatok játszódnak le. A hosszabb idejű tárolás alatt főleg a barnaszenek
használati értéke csökken, amelynek a következők az elemei: aprózódás, illó komponensek eltávozása, a sülőképesség
csökkenése, száradás vagy nedvesedés, a szén oxidálódása (túlmelegedett gócokban öngyulladáshoz is vezethet).

Kedvezőtlen körülmények között a fűtőérték csökkenése néhány hónap alatt 10%-ot is elérhet, ami energetikailag
már nem elhanyagolható veszteség. A széntárolókmegfelelő kiképzésével és rendszeres felügyeletével a veszteséget
mérsékelni lehet. A szén felhasználására alapvetően a hőtermelésben, és a kohászatban kerül sor, de nem csak az
eredeti bányászott formájában, hanem feldolgozva.

A szén feldolgozása:

A kibányászott szenet különböző technológiákkal dolgozzák fel, amelyekre elő kell készíteni.

Előkészítés után a szenet: brikettálják, kokszolják, cseppfolyósítják, elgázosítják.

45

Energiaforrások

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

http://www.renderx.com/
http://www.renderx.com/reference.html
http://www.renderx.com/tools/
http://www.renderx.com/


Brikettálás: a folyamat során a különböző méretű szenet porrá őrlik, majd a felhasználók igényeinek megfelelő
méretűre és alakúra (tojás, téglatest, stb.) préselik össze. Az így elkészített brikett a felhasználók számára jól
szállítható és rakodható, egyforma méretű.

Kokszolás: más néven szénlepárlás a szénnek a levegőtől elzárt helyen történ hevítése. Az eljárás terméke a
kohókoksz, mellékterméke az ún. városi gáz. Szénlepárlásra a legalább 25 % illóanyag-tartalmú szenek a
legalkalmasabbak. Nagyobb illóanyag tartalmú szenet is szoktak kokszolni a gázhozam növelése érdekében, de
az így nyert koksz minősége rosszabb, csak háztartási fűtőanyagként használható. A kokszolás nagy teljesítményű
ún. kamrás kemencékben történik, melyekbe 10-15 tonna szenet öntenek be.

A kokszolás során a következő folyamatok zajlanak le:

• 100 °C-ig a szén kiszárad

• 100-300 °C között: a kötött állapotú víz kiválik, széndioxid, kénhidrogén bomlik le, a gyantaanyagok
eldesztillálnak

• 300-450 °C között: a szén megolvad, kátrány (a kokszolás másik mellékterméke) és szénhidrogén gázok
keletkeznek

• 450-550 °C között : a kátrányképződés befejeződik, kialakul a félkoksz szerkezet

• 550-700 °C között: történik a gázképződés

• 700 °C felett: a szénhidrogének elbomlanak, hidrogén keletkezik, a szén megszilárdul, s egyre tömörebb
kokszszerkezet alakul ki.

Nagyobb hőmérsékleten a szén grafit formájában szilárdul meg, a koksz ezüstös színűvé és nagy szilárdságúvá
válik.

Cseppfolyósítás:

Forrás: https://www.google.hu/search?q=joule+james&oq=joule+ja&aqs=chrome.

Elgázosítás:

Ha szenet elgázosító közeg segítségével tökéletlenül égetjük el, salak és éghető alkotórészekből álló gáz keletkezik.
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Forrás: https://www.google.hu/search?q=joule+james&oq=joule+ja&aqs=chrome.

8.2. A kőolaj
A kőolaj szórványos és kis mennyiségű felszíni előfordulásaival az emberiség már az ókorban találkozott, de ezeket
csak véletlenszerűen és nem energetikai célra hasznosította. A kőolajtermékek iránt az első jelentős társadalmi
igényt a petróleumvilágítás megjelenése okozta, ennek hatására megkezdődött a felszín közelében található
olajleletek kiaknázása. A kezdetleges lepárlás többi frakciója értéktelen, sőt veszélyes hulladék volt. A belső égésű
motorok és a gépkocsi feltalálása azonban robbanásszerű fejlődést idézett elő. A világ olajtermelése az 1870. évi
1 millió tonnáról a századfordulóra 20-szorosára, majd az első világháborúig 50-szeresére nőtt, és napjainkban
ennek 7000-szeresét termelik. Korunk energiagazdálkodásában a legnagyobb szerepet játszó energiahordozó a
kőolaj.

A kőolaj keletkezése:

A tengerekben elhalt és a fenékre süllyedt állati és növényi szervezetek, elsősorban egysejtű lények alkotta iszap,
(szapropél) levegőtől elzártan, mikroorganizmusok hatására bekövetkező bomlásának terméke.

A szerves anyag átalakulása a növekvő betemetődéssel a következő szakaszokban történik:

- Diagenezis:

A biopolimerekből geopolimerek képződnek, és a szerves anyag kerogénné alakul. A kerogén átmeneti állapot a
szerves anyag és a szénhidrogének között. Benne mikroszkóp alatt a szerves eredetű roncsok felismerhetők, de a
szerves anyagtól megkülönbözteti az, hogy szerves oldószerekben már nem oldható. A lebontást kezdetben a
baktériumok végzik, így biogén metán keletkezik, de ez elillan a légkörbe. A diagenezis 60°C-ig tart (1-2-km
mélység).

- Katagenezis:

A kerogénből apró cseppek formájában elkezdődik a kőolaj és földgáz elkülönülése. Ez a szakasz 60-175°C-ig
tart, ami 4 km körüli maximális mélységnek felel meg. A szakaszt olaj-ablaknak is nevezik, utalva a kőolaj
elkülönülésére.

- Metagenezis:
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A kerogénből történő direkt elkülönülés megszűnik. Csakmetán keletkezik az előzőkben elkülönült szénhidrogének
termikus átváltozásával. Az átalakulásban döntő szerepe a hőmérsékletnek van, az idő és a nyomás szerepe alárendelt.
A szénhidrogén-képződés intenzitása a hőmérséklettel exponenciális, az idővel lineáris összefüggésben van. A
keletkezett szénhidrogének a földkéregben elvándoroltak, míg kőolajcsapdának nevezett, megfelelő záró rétegek
közé nem kerültek. Így alakultak ki a kőolajtelepek. A kőolajcsapdákat felül gázzáró boltozatos kőzetréteg vagy
vetőrendszer határolja. A kőzetekben található ősmaradványok típusaiból – a szerves eredet alapján – szelektálhatók
a kőolajképződés szempontjából számításba vehető térségek is. A szapropél eredete, kora, bomlásának körülményei,
a szénhidrogének migrációjának útja és geológiai feltételei nagyon változatosak lehetnek, ennek következtében a
földkéregben található kőolajtelepek fizikai és kémiai tulajdonságai nagyon eltérőek.

A kőolaj típusai:

Az egészen világos, hígfolyós olajoktól kezdve fekete, félkemény anyagokig a legkülönbözőbb színű (fehér,
szalmaszínű, sárga, vörösesbarna, barna, zöld stb.) és konzisztenciájú olajok előfordulásai ismeretesek. A
molekulasúlytól és aszfalttartalomtól függően a kőolaj viszkozitása nagyon változó, szobahőmérsékleten a hígfolyós
és a sűrű, kenőcsszerű állapot között sokféle jelleget mutat. A különféle kőolajok sűrűsége 700 és 1000 kg/m3
között változik.

A kőolajok összetevői:

- A kőolaj több mint 75%-át általában szénhidrogének alkotják.

Elemi összetétel: C: 79,5-88,5%, H: 10-15,5%, egyéb anyag.

E szénhidrogének páros számú hidrogént tartalmazó molekulák homológ sorának tagjai, molekulasúlyuk: 16 és
850-900 között van.

A nyílt szénláncú molekulák közül főleg: telített, egyenes vagy elágazó láncú fordulnak elő, ezeknek

- a paraffinoknak az általános képlete: CnH2n+2

telítetlen nyílt láncú szénhidrogének, vagyis

- olefinek az általános képlete: CnH2n

A nyílt szénláncú molekulák ritkán és csak kis mértékben találhatók a kőolajban, ezeket a feldolgozás során kell
előállítani. A zárt szénláncú, ciklikus szénhidrogének közül mind telített, mind telítetlen molekulák előfordulnak
a kőolajban. Az egy vagy több telített gyűrűből felépített naftének (más néven cikloparaffinok) néha alkillánc
szárnyleágazást is tartalmaznak.

A telítetlen, kettős kötést tartalmazó zárt szénláncú vegyületek ritkábbak, ezek közül főleg a legalább egy
benzolgyűrűt tartalmazó

- aromások fordulnak elő: CnH2n-1 - CnH2n-30.

A nyersolajban nagy számban találhatók az említett vegyületcsoportok egymással alkotott vegyületei is.

Külön csoportot alkotnak az aszfaltos anyagok. (hidrogénszegény, gyűrűs szerkezetű, nagy molekulájú vegyületek)

A nyersolajok osztályozásának egyik módja azt veszi figyelembe, hogy az anyagi összetételben az említett
vegyületcsoportok közül melyik a domináns. A besorolás sűrűségmérésen alapul, ugyanis a sűrűség annál nagyobb,
minél kisebb a H/C arány a molekulákban.

Megkülönböztetünk:

• paraffin bázisú, (mélyebb rétegekben találhatóak. kb. 30%-a az ismert készleteknek)

• intermedier, (közbenső rétegekben találhatóak, kb. 25%-a az ismert készleteknek).

• naftén bázisú és
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• aszfalt bázisú nyersolajokat (felsőbb rétegekben találhatóak, kb. 40%-a az ismert készleteknek).

A világpiacon a kőolajokat általában származási helyükkel és sűrűségükkel jellemzik. Az utóbbira leginkább az
API (American Petroleum lnstitute) sűrűségskálát használják. A sűrűség a feldolgozás lehetőségeire is jellemző:
minél kisebb az olaj fajsúlya, annál több motorhajtóanyagot lehet belőle előállítani. A kőolaj egyéb anyagokat is
tartalmaz: pl. sós víz, oldott gázokat, ásványi szennyezések, szuszpendált szilárd kolloid részecskék,( S, O, N, P)
vegyületek.

A kőolaj kitermelése:

Forrás: https://www.google.hu/search?q=olaj

Az olajlelőhely felderítése és a termelés megindítása között többnyire öt-tíz évre telik el. Az olaj kitermelése fúrt
kutakkal történik, amelyeket a kitermelni kívánt olajrétegnél perforálnak. A kútfúrás technikája mind a fúrási
sebesség, mind az elérhető mélység tekintetében gyorsan fejlődik. A fúrás sebessége a kőzetek keménységétől
függően naponta néhányszor 10 cm és néhányszor 100 m között változik. A termelő kutak általában több ezer
méterről hozzák felszínre az olajt, a legmélyebb termelő olajkút jelenleg közel 11 kmmély. A termelő kutak átlagos
napi hozama 10-100 t között van. Üzemviteli okokból gyakran kell egyidejűleg több közeg áramlását biztosítani
a kútban, például egyszerre két távolabb fekvő rétegből kell felszínre juttatni az olajt, vagy az olajtermelés közben
más anyagot kell a mélybe nyomni. Ezt úgy oldják meg, hogy a kút közepén vékonyabb acélcsövet helyeznek el,
az egyik közeg ennek a belsejében áramlik, a másik pedig e cső külső felülete és a béléscső közötti térségben.

Más technikai felszereltséget igényel a tenger alatti kőolajbányászat. Ehhez olyan úszóműveket és egyéb
berendezéseket kellett kialakítani, amelyek tengeri hullámok mellett és heves szélviharok idején is biztosítják a
stabil összeköttetést a felszín és a tengerfenék között.

Forrás: www.google.hu/search?q=olaj

A beruházási költségek nagyon jelentősek, átlagosan a vízmélységgel exponenciálisan nőnek. A kutatófúrásokat
200 m-es vízmélységig fix állványokról, azon túl lehorgonyzott fúróhajókról vagy mesterséges szigetekről végzik.
Nagyobbmélységű tengerekben úszó fedélzeteket használnak, az első időszak lehorgonyzott fúróhajóit félig merülő
lehorgonyzott úszószerkezetek helyettesítik, ma ezek teszik ki a berendezések zömét. Még nagyobb mélységhez

49

Energiaforrások

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

http://www.renderx.com/
http://www.renderx.com/reference.html
http://www.renderx.com/tools/
http://www.renderx.com/


dinamikusan pozícionált lebegő szerkezetek szükségesek, a helyben tartást szolgáló hajtóműveket számítógépek
vezérlik. A termelőfedélzetek alkalmasak hajók és helikopterek fogadására, az üzemvitelhez szükséges személyzet
és berendezések elhelyezésére. Ezeken rendszerint több kútból gyűjtik össze az olajat. A tenger alatti termelés
legnagyobb veszélye, hogy csőtörés esetén a kiömlő hatalmas

olaj annyira elszennyezi a tengert, hogy élővilága kipusztul. Ennekmegakadályozására a tenger fenekén automatikus
kitörésgátló berendezést kell elhelyezni. A szárazföldi olajbányászat (on shore) hatékonysága meglehetősen
alacsony. Az átlagos kitermelési együttható 0,3-0,4, vagyis az olajkészletek 60-70%g-át nem sikerül a felszínre
hozni. A tengeralatti (off shore) termelés kihozatala nagyobb, átlagosan 40% körüli, és a kutak átlaghozama is
nagyobb.

A kitermelésben többféle eljárást különböztetünk meg. Az elsődleges termelési módszernek több formája van. A
kőolajmezők egy részében olyan felhajtóerő hat az olajra, hogy az a kutakon keresztül külső beavatkozás nélkül
is a felszínre jut. Ilyen felhajtóerőt biztosíthat az olaj felett elhelyezkedő gázsapka nyomása, amely kiszorítja maga
előtt a pórusokból az olajat. Ahogy csökken ez a nyomás, úgy csökken a kút hozama. Bizonyos felhajtóerőt jelent
az olajban oldott gáz energiája is. A másik nagy felhajtóerő az olaj alatt elhelyezkedő víz hidrosztatikus nyomása,
a víz felemeli maga előtt az olajat. A víz tökéletesebben kiszorítja a pórusokból az olajat, mint a gáz, és az ilyen
kutak hozama mindaddig állandó, amíg a víz szintje el nem éri a kútban a belépés helyét, ekkor a kút elvizesedik.
A természetes felhajtó hatás azonban fokozatosan csökken, és az ilyen felszálló termeléssel az olajkészletnek csak
kis hányada jut a felszínre. A felszálló termelésnél a kihozatal azáltal fokozható, hogy a termelőcső és a béléscső
közé folyamatosan vagy szakaszosan segédgázt nyomnak be, ami a kút talpánál keveredik az olajjal és felhajtó
hatást eredményez (gázlift). Ha a felhajtó hatás erősen gyengül, illetve amikor nagy viszkozitású olajok esetén
eleve kevés a kitermeléshez, szivattyúzásra van szükség. Az elsődleges eljárásoknál a termelés lényegében az
olajra ható felhajtóerőn alapul.

A másodlagos eljárásoknál a felhajtó hatást különféle közegek benyomásával növelik.

Ez történhet a gáz visszanyomásával a gázsapkába, víz benyomásával az olajréteg alá vagy a két módszer
kombinálásával. A gázt az olajtermelést kísérő gázból, vagy sűrített levegővel, esetleg CO2-vel lehet biztosítani.
Víz kinyeréséről külön kell gondoskodni, a termelt olajjal megegyező vagy annak többszörösét kitevőmennyiségben.
Másodlagos eljárások nemmindig hatásosak, alkalmazhatóságuk függ az olaj viszkozitásától és a környező kőzetek
tulajdonságaitól. A másodlagos eljárásokkal kiaknázhatóvá válik a készletek további 5-15%-a. Széles körű
bevezetésük az kitermelési együtthatót 0,4-0,5-re növeli. A víz és más nagy nyomású folyadékok besajtolása a
rétegek repesztését idézi elő, főleg a kemény kőzetekben, ami az átbocsátás és a kihozatal növekedését eredményezi.
A harmadlagos eljárásoknál pedig a porózus tároló kőzeten belül befolyásolják az olaj mozgását. Az eljárás az olaj
mozgékonyságának növelését és a környező kőzetekben az átbocsátás javítását célozzák. Nehéz, nagy viszkozitású
olajoknál célszerű a viszkozitást csökkentő termikus eljárások alkalmazása. Ezek egy része forró víz vagy gőz
besajtolását jelenti, ami az olaj hő kiterjedését, viszkozitásának és felületi feszültségének csökkenését eredményezi,
sőt bizonyos mértékű desztillációt és oldást is. A gőzt 40.90 bar-ral nyomják be, egy tonna járulékos olaj kitermelése
4-40 t gőzt igényel. Egy másik eljárásnál az olajat a föld alatt meggyújtják, az égést levegő befújásával táplálják,
az égési zóna előrehaladva kiszorítja maga előtt az olajat. Természetesen az égés az olaj egy részét (10-20%).
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felemészti, egy tonna többletolaj kinyeréséhez átlagosan 2000 m3 levegőt kell benyomni. A folyamat hatásosságát
vízgőz bekeverésével növelni lehet, a keletkező vízgáz szintén részt vesz a reakcióban és így csökken a
levegőszükséglet. Nagyon nagy viszkozitású olajnál a stimuláló eljárás alkalmazható. A kútnál váltakozva alakítanak
ki termelő és injektáló periódusokat, az utóbbiban gőzt vagy oldószert nyomnak be a viszkozitás csökkentésére.
Könnyű, kis viszkozitású olajakra szintén több eljárást dolgoztak ki. A besajtolt vízhez adagolt nátronlúg vagy
más felületaktív anyag (karbonátok, alkáli-szilikát-oldatok stb.) a felületi kapillaritás és az interfaciális erők
módosítását eredményezi. A felületek hajlamosabbak lesznek vízzel nedvesedni, mint olajjal. Az additív olajtermelés
tonnánként 5 -10 kg felületaktív anyag adalékként való hozzáadását igényli. Azért, hogy a víz ne szivárogjon el
kitüntetett irányokba, a viszkozitás beállítása esetleg más adalékokat is szükségessé tehet (pl. poliakrilamid). A
felületaktív közeget iszap formájában nyomják be, és hogy a víz ne mossa ki, puffer közeggel választják el a
benyomott víztől.

A kőolaj szállítása:

A kitermelt olajat 200 m-nél sekélyebb vízben csővezetéken lehet partra juttatni, mélyebb vízben vagy nagy
távolságoknál a tartályhajókkal történő szállítás lehetséges. A kőolajok, kisebb viszkozitású kőolajszármazékok
szállításának leggazdaságosabb (nagy tömegű) a csővezetékes szállítás. A szárazföldi szállítás másik módja a
tartálykocsikban történő szállítás, közúton és vasúton.

A kőolaj feldolgozása:

A kőolajat közvetlenül, természetes formájában csak kivételes esetekben használják fel.

A nyersolaj „szennyező” anyagokat tartalmaz: sós vízet (vízmentesítés), ásványi anyagokat (elektromos
sómentesítés), illékony (CH4, C2H6, C3H8, C4H10) szénhidrogéneket (stabilizálás: ellenáramban száraz földgáz
(CH4) magával ragadja az illékony gázokat). A termelt kőolajat kőolaj-finomítókban dolgozzák fel, hogy abból
motorhajtó- és tüzelőanyagokat, kenőanyagokat és petrolkémiai termékeket állítsanak elő. A kőolaj finomítás
leglényegesebb művelete a kőolajban lévő különböző forráspontú vegyületek szétválasztása. (frakcionális
desztilláció) A frakcionális desztilláció lépései: az olajat hőcserélőkön keresztül előmelegítik, majd csőkemencében
felmelegítik és a frakcionálótoronyba vezetik és ott elgőzölögtetik. A frakcionálótoronyban tányérrendszerek
választják szét a folyékony és a gőzfázist, és a gőzből az eltérő forráspontú frakciókat különböző helyeken kivezetik
a toronyból.
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Atmoszférikus desztilláció:

Forrás: Bihari P.(2012) Energetikai alapismeretek 60. o.

A 300 °C-nál magasabb forráspontú termékek desztillációját a nyomás csökkentésével lehet

kisebb hőmérsékleten elérni, ami azért fontos, mert így nem következik be a molekulák

hőbomlása. A kisnyomású 25-75 mbar-on végzett vákumdesztillácio kiinduló anyaga a pakura, amiből gázolajat
és 350 °C-nál magasabb forráspontú kenőolajpárlatokat nyernek, a desztillációsmaradék pedig a bitumen, a bitumen
és paraffinos kenőolajok keverékéből álló gudron.

A desztillálás fő termékcsoportjai:

• gázok, cseppfolyós propán bután gáz

• könnyű desztillátumok, (benzinek)

• közép desztillátumok, (petróleumok, gázolajok)

• vákuum párlatok

• vákuum maradék (gudron)

A fehéráru-kihozatal növelését szolgálják a destruktív eljárások, más néven a krakkolás

Forrás: Uo. 61.o.

Ennek az alapja az, hogy bizonyos körülmények között a nagyobb molekulák kisebbekre bomlanak, miközben gáz
és koksz keletkezik.
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Sokféle eljárást használnak, a legrégebbi a termikus krakkolás, ami azonbanmamár háttérbe került. Itt azt aknázzák
ki, hogy 400-600 °C és 10-70 bar mellett bekövetkezik a lebomlás, a feldolgozott pakurából olefinben gazdag
gázok, mintegy 20% krakkbenzin és krakk fűtőolaj vagy petrolkoksz keletkezik. A lebomlást katalizátorokkal (ma
a zeolit alapúak a legfontosabbak) is elő lehet idézni. A katalitikus krakkolás alacsonyabb hőmérsékleten történik,
kiinduló anyaga többnyire gázolaj vagy a magas hőmérsékletű vákuumpárlatok. Ebből gázok, mintegy 40%-nyi
benzin és gyenge gázolaj keletkezik, a legnehezebb terméket pedig visszacirkuláltatják. A hidrokrakkolásnál
hidrogénnyomás alatt bontják a molekulákat, a maradványokból vagy párlatokból benzint, gázolajat és tüzelő olajat
nyernek, egyben nagyon jó kénmentesítés is történik. A hidrokrakkolás szelektívebb és jobbminőségű középterméket
szolgáltat. A krakkolás beiktatásával ugyanannyi kőolajból 2-3-szor annyi benzint nyernek, mint ha csak
frakcionálnak.

A krakkolás fő termékei:- kénmentesített vákuumpárlatból előállított

• benzin

• gázolaj

• polimerizációs minőségű propilén.

Az így elkészült párlatok nem késztermékek, további feldolgozásuk szükséges ahhoz, hogy az előírásokat kielégítő
termékeket nyerjenek. Ennek során kivonják a nem kívánatos szennyezőanyagokat, módosítják a
molekulaszerkezeteket, adalékokkal javítják a tulajdonságokat stb.

Kőolaj feldolgozás termékei:

- A motorhajtóanyagok – más néven fehéráruk:

• Benzin: - 40-200 °C forrpontú vegyületekből áll,

• Petróleum: - 160-300 °C forráspontú vegyületekből áll,

• Gázolaj: - 200-350 °C forráspontú vegyületekből áll.

- Kerozin: Speciális petróleum, 140-280 °C forrpontú (gázturbinás hajtóművek hajtóanyaga)

- Tüzelőolajok: Desztillációs párlatok. Kitűnő tüzelőanyagok, dermedés pontjuk alacsony, viszkozitásuk kicsi, jól
porlaszthatók.

- Kenőanyagok

- Paraffin

- Bitumen

- Vegyipari alapanyagok

- Gázok

8.3. Földgáz
Kitűnő tüzeléstechnikai tulajdonságai és homogén összetétele miatt a földgáz a legfontosabb primer energiahordozó.
A föld gázlelőhelyein található anyagok összetétele nagyon változatos. Energetikai szempontból földgáznak a
túlnyomóan szénhidrogén-tartalmú gázokat tekintik. A domináló komponens azonban lehet: szén-dioxid, nitrogén,
kénhidrogén is.

Ha nagy mennyiségű ilyen nem éghető gázzal elegyedve fordul elő a szénhidrogén, a gáz fűtőértéke kicsi. Az ilyen
gázok energetikai hasznosítása kisebb jelentőségű, szállításuk nagyobb távolságra nem gazdaságos.

A földgáz összetétele: alatt olyan gázokat értünk, amelyek túlnyomóan a metántól (CH4, rövidítése C1) a pentánig
(C5H10, rövidítése C5) terjedő egyszerű paraffinokból állnak.
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A földgáz keletkezése:

Megoszlanak a vélemények, hogy a szapropélből a földgáz a kőolajéhoz hasonló körülmények között, de attól
függetlenül keletkezett-e, vagy pedig a kőolaj lebomlásából származik. A kétféle szénhidrogén előfordulási
körülményei azonosak, a földgázleleteknek mintegy harmada kőolajjal együtt található, a többi attól függetlenül,
de a kőolajéhoz hasonló geológiai formációkban.

A gázok fajtái:

- száraz: A száraz gáz alig tartalmaz olyan komponenseket, amelyek szobahőmérsékleten nyomással
cseppfolyósíthatók. Alapvetően metánból (80-99%) és etánból (1-15%).

- nedves: A kőolajat kísérő nedves gáz legnagyobbrészt az olajban oldva kerül a felszínre és abból a nyomás
csökkentésével lehet kiléptetni.

A nedves gáz (dús gáz) tartalma:

• nagyrészt metán,

• számottevő mennyiségű etánt (C2),

• propánt (C3) és

• butánt (C4) tartalmaz, amelyek légköri viszonyok között gázneműek.

Előfordulnak még:

• pentán (C5),

• hexán (C6),

• heptán (C7) stb.

Olyan szénhidrogének, amelyek légköri viszonyok között cseppfolyósak.

A földgázban levő nem éghető gázkomponensek (nitrogén, szén-dioxid, kénhidrogén, hélium)

ipari nyersanyagként is kinyerhetők, de tüzeléstechnikai szempontból ezek nemkívánatos alkotók.

A gázok kitermelése:

Kitermelése a kőolajéhoz hasonló. A földgázt vagy a kőolajjal együtt termelik (a termelésnek mintegy 15%-a),
vagy hasonló kútrendszerben; néha 100 bar-t is elérő saját nyomása hajtja a felszínre a száraz gázt. A legmélyebb
termelőkút 7,5 km-es, de terveznek ennél mélyebbet is. Száraz kutakból a gáz 60-80%-át saját nyomása a felszínre
hajtja, vízelárasztással a kitermelési együttható 0,85-0,95-re növelhető.

A gázok szállítása:

A kitermelt földgázt a szállításra elő kell készíteni, ami a mezők közelében telepített földgázüzemekben történik.
A gázhoz keveredett folyadékokat szeparátorokban választják el.

Le kell választani:

- a szilárd szennyező anyagokat is. E célra gyakran elektrosztatikus leválasztókat használnak.

- el kell távolítani a vízgőzt is. ellenkező esetben az említett hidrátok a csővezetékekben

és a szelepekben válhatnak ki korróziót;

Ez megoldható:

• szárítással,
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• hűtéssel oldható meg,

• abszorbenssel kell lekötni a nedvességet.

Ezután a gazolin üzemben a különféleképpen hasznosítható frakciókat szétválasztják. Ez a szállíthatóság érdekében
is fontos, ugyanis a propán és bután forráspontja, ami légköri nyomáson -40 °C körül van, a nyomás növekedésével
emelkedik, a szállítási nyomáson a komponensek kondenzálódnak, súlyosan veszélyeztetve a kompresszorok
üzemét.

A megtisztított földgázt az esetek túlnyomó többségében csővezetékekben szállítják el.

A földgáznak nagyon nagy előnye, hogy a forrástól a fogyasztás helyéig csővezetéken szállítható. Az energiahordozó
szállításának ez a kevés emberi munkát igénylő módja nem csak kényelmes, gazdaságos, hanem termelékeny is.

A nem csővezetékes szállítás (tartályos) előtt a földgáz cseppfolyósítási technikájának kifejlesztése.

A metán forrpontja légköri nyomáson -161 °C, ezen a hőmérsékleten a folyadék térfogata

800-ad része a 20 °C hőmérsékletű gáznak. A cseppfolyósított földgáz

(LNG = liquefid natural gas) szállításához mind a feladó, mind a fogadó állomásokon megfelelő berendezéseket
kell kiépíteni.

Forrás: Uo. 62.o.

A gázok feldolgozása:

A kitermelt nyers nedves gázt teljes körű hasznosítás érdekében, gazolin telepeken, fizikai eljárásokkal (a
komponensek fizikai jellemzői a molekulasúlytól függenek) választják szét száraz gázra és nyers gazolinra.
Soványabb gázoknál a gazolint lekötik (a nagyobbmolekulasúlyú komponensek hajlama az adszorpcióra nagyobb)
aktív szenes adszorpcióval, vagy szilikongéles adszorpcióval. Használatos a nyomás alatti kioldás is egy
petróleumfrakcióval, mert amagasabb forráspontú összetevők jobban abszorbeálódnak. A szétválasztás a hőmérséklet
csökkenése mellett eszközölt kompresszióval ugyancsak megoldható, így a C3-as és ennél több szénatomot
tartalmazómolekulák folyékony halmazállapotba kerülnek. Kombinálják is ezeket a módszereket. A nyers gazolint
nyomás alatt desztillálják, egyrészt cseppfolyósított propán-bután-gázt (PB-gáz); másrészt 35-100 °C közötti
forráspontú komponensekből álló stabilizált gazolint nyernek. A gazolint többnyire benzinek adaléka, de más célú
alkalmazása is előfordul (még önálló motorhajtóanyagként is).

A PB-gázt nyomás alatt, palackokban hozzák forgalomba, vezetékes gázzal el nem látott területeken.

8.4. Palagáz
A 90-es évek közepéig kitermelhetetlennek hitt gázmezők gázát hívják palagáznak. A palagázt kövek tartalmazzák,
mélyen található a pala hajszálrepedéseiben. George Mitchell texasi mérnök találta ki a módszert, hogyan lehet
ehhez a gázhoz hozzáférni. Nagy nyomással rengeteg vizet préselnek a gázt rejtő kőzetbe, ami felnyomja a gázt.
A kitermelésnek ez a módja drágább, mint a hagyományos gáztermelés. A gázárak világpiaci emelkedése azonban
mostanra kifizetődővé tette. A palagáz kitermeléséhez sok víz kell. 19 millió liter kell körülbelül fúrásonként, és
sosem biztos, hogy elég gázt hoz-e fel a nagy nyomással lepréselt víz. A vizet ráadásul vegyszerekkel kell keverni,
és ezek között vannak mérgező anyagok is, hiába a bekevert massza nagyobb része homok, és a tiszta víz aránya
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az egész művelet idején 99,5 százalék. Vigyázni kell, hogy a talajvízzel ne keveredjen a leküldött víz. Szintén
kezelni kell a visszajövő, vegyszeres vizet. További gondot jelent, hogy a víz lenyomása előtt robbantani kell a
mélyben, hogy kialakuljanak azok a repedések, ahová a víz majd megy. Több zöld szervezet szerint
földrengésveszélyt okoznak ezek a felszín alatti robbantások.

Forrás: A palagáz az új atom http://444.hu/author/magyarip/2013. 11.02.

8.5. Az atomenergia
Az előrejelzések szerint a maghasadáson alapuló energiatermelés a jövőben meg fogja tartani jelenlegi részarányát
a világ villamosenergia-termelésében. Sok érv szól amellett, hogy az atomerőműveket be kell zárni, de az
energiaellátáshoz szükség van rájuk és ez mindaddig így lesz, ameddig nem tudjuk ezek energiatermelését más
módon kiváltani. Folyamatos energiafejlesztést szolgáló szabályozott reakciót egyelőre csak fisszió segítségével
tudnak megvalósítani. Atomhasadás kis mennyiségben és ritkán önmagától is előfordul, többnyire azonban az
váltja ki, hogy megfelelő energiájú részecskék ütköznek a hasadásra hajlamos atommal. E részecskék között
megkülönböztetett szerepe van a neutronoknak. A neutronokat sebességük szerint osztályozzák, a kategóriákat a
kinetikus energiával jellemzik, a nukleáris reakcióknál: a termikus (0,025 eV-nál kisebb energiájú) és a gyors (100
keV-nál nagyobb energiájú) neutronok vannak jelen.

A legjelentősebb neutronforrás maga a fisszió, a hasadás nagy energiájú gyors neutronok kibocsátásával jár együtt.
Ha a folyamathoz lassú neutronokra van szükség, akkor lelassításukról a moderatornak nevezett fékező anyagokkal
kell gondoskodni. Az, hogy egy hasadóképes atommal ütköző neutron kivált-e fissziót, az jelentősen függ a neutron
sebességétől, a magreakció bekövetkezésének valószínűsége a neutronok sebességének függvényében erős szélső
értékeket mutat a hasadóanyag típusától függő sebességtartományban.

Attól függően, hogy a nukleáris reakciókban a termikus vagy a gyors neutronok játsszák a főszerepet, termikus és
gyors reaktortípusokat különböztetnek meg.

Mai ismereteink szerint négy izotóp hajlamos főleg termikus neutronokkal ütközve hasadásra:

• a 233-as atomsúlyú urán,

• a 235-ös atomsúlyú urán,

• a 239-es plutónium atom,

• a 241-es plutónium atom;
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Gyakorlati jelentősége csak az első háromnak van.

Az említett négy izotóp képezi a hasadóanyagok körét.

Ezeken kívül három izotóp van, amely főleg 1 MeV-nál nagyobb energiájú gyors neutronok hatására
neutronbefogással hasadóanyaggá válik, ezek a tenyészanyagok:

• a 238-as urán,

• a 232-es tórium és

• a 240-es plutónium;

Közülük csak az első kettőnek van gyakorlati jelentősége.

A tenyésztés során:

• az 238U-ból 239Pu,

• a 232Th-ből 233U és a

• 240Pu-ből 241Pu keletkezik.

Az említett izotópok közül a természetben csak az 235U, 238U és a 232Th fordul elő, a többit mesterségesen
állítják elő. Miután a szorosan vett hasadóanyagok közül a természetben csak az urán 235-ös izotópja található
meg, ennek az izotópnak kitüntetett szerepe van, jelenléte mindenféle fissziós reakció megindításához
elengedhetetlen.

Az uránbányászat:

A nukleáris energia termelése alapvetően az uránra épül. Az urán a Föld felszínén nagy mennyiségben fordul elő,
de a leginkább szétszórt elemek közé tartozik átlagos koncentrációja a földkéregben 2,4 g/t. Az uránizotópok
tömegszáma 227 és 240 közötti érték

lehet, de a természetben található urán mindig a 238U, 235U és a 234U izotóp rögzített arányú keveréke. Az urán
előfordulások jellege nagyon változatos, az uránásványok száma 100 körül mozog. Az uránérc telepek egy része
magmatikus differenciálódás útján dúsult fel, a magma megszilárdulása közben az átlagosnál nagyobb
uránkoncentráció savanyú kőzetekben, főleg gránitokban alakult ki. Gyakran válik ki az urán redukáló kőzetekben,
szerves anyagok vagy a pirit redukáló jellegű hatására. Jelenleg elsősorban a gránitokban, homokkövekben,
konglomerátumokban feldúsult ércelőfordulásokat aknázzák ki. Az eróziónál kioldott és vizes oldatban maradó
urán végső soron a tengerbe jut, valószínűleg így jött létre a tengerek átlagos 2×10-3 g/t uránkoncentrációja. Az
urántelepek pontosabb behatárolásához ugyanúgymélyfúrások szükségesek,mint az egyéb ásványoknál. A bányászat
a nagy U3O8 koncentrációjú ércekkel indult meg. Kísérőércként való kinyerésében is látnak fantáziát, főként az
arany- és rézércekből, az olajpalákból, a műtrágyagyártáshoz termelt foszfátércekből, egyes szenek égéstermékeiből,
de gránitok és más kőzetek is szóba jöhetnek. Az urán kiválasztható a tengervízből is, a kitermelés költsége ebben
az esetben a hagyományos uránérc bányászaténak 4-5-szöröse.

Fűtőelem gyártás:

Nukleáris üzemanyag ciklus és fűtőelem gyártás:
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Forrás: Bihari Péter (2012): Energetikai alapismeretek 73. o.

A nukleáris energiaforrások racionális kiaknázása megkívánja, hogy a fűtőelem gyártás növekvő arányban
támaszkodjon a tenyész anyagokból nyert 239Pu, továbbá 233U (és esetleg 241Pu) hasadóanyagokra is, mely izotópok
a természetben elő sem fordulnak. A hasadóanyag-bázisnak ezt a bővülését egyrészt a reprocesszálás, másrészt a
tenyésztés teszi lehetővé.

A reprocesszálás: célja a nukleáris reaktorokban hasznosított, kiégett fűtőelemekben

visszamaradó jelentős mennyiségű hasadóképes anyag 235U és 239Pu kinyerése, hogy azokból új fűtőelemeket
lehessen előállítani. A kiégett fűtőelemek újra feldolgozásának meghonosítása körül ma még nagyon heves viták
folynak, azonban az energetikai és környezetvédelmi követélmények egyaránt annak megvalósítását fogják
kikényszeríteni.

A szaporítóreaktorokban, sőt bizonyos fokig a magas hőmérsékletű reaktorokban is kialakítható tenyésztés.
Ugyancsak bővíteni fogja a fűtőelem gyártásba bevont izotópok körét a 239Pu és 233U amennyiben a tenyésztés
külön tenyésztőköpenyekben folyik, azok feldolgozása a re processzáláshoz hasonló technológiával történik.

A fúzióra számításba vehető könnyű izotópok közül a kutatások a deutérium és trícium használatára irányulnak.
A deutériumot a nehézvízből lehet kinyerni, a tríciumot neutron-besugárzással kiváltott magreakciókkal egyes
lítium izotópokból lehet tenyészteni. A spontán bomló radioizotópok nem képviselnek számottevő energetikai
potenciált. A természetben csupán néhány radioizotóp fordul elő.

8.6. Geotermikus energia
A felszínre törő forró vizek energiagazdagsága már régóta köztudott.
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Forrás: https://www.google.hu/search?q=geotermikus+energia

A Föld tömege óriási mennyiségű hőt tárol. A hőmérsékletviszonyokról közvetlenül mért adatokkal csak mintegy
15 km-es mélységig rendelkezünk. A mérések szerint a felszíni rétegekben lefelé haladva 100 m-enként átlag 3°C-
kal nő a hőmérséklet. A geofizikai mérések alapján következtetéseket lehet levonni a mélyebb rétegek viszonyairól
is, de ezeket sok bizonytalanság terheli. A mért értékek extrapolálásán alapuló feltételezések szerint a Föld belseje
felé a hőmérséklet 100 km mélyen már az 1100 K° értéket is meghaladja, ahol a kőzetek olvadása is megindul.
Ezek a plasztikus vagy olvadt kőzetek törnek fel láva formájában a kéreghibákon keresztül a tűzhányókban, azokon
a helyeken, ahol a kéreg elvékonyodott. Ez a magas hőmérsékletű tartomány még hosszú ideig a technikai
megközelíthetőség határán kívül esik. A felső kéreg hőtartalmát egyrészt a belülről kifelé irányuló hővezetés,
másrészt a kéregben levő radioaktív anyagok bomlása adja. Újabb vélemények szerint a radioaktivitás energiája
olyan jelentős, hogy hatására a kéreg hőmérséklete nem csökken, hanem emelkedik. A kéreg hőtartalmának
számítása egyelőre meglehetősen bizonytalan. A külső 10 km-es héj diffúz hőtartalmára vonatkozó becslések a
feltételezett hőmérséklet-eloszlástól függően 1021 -1024 J között szóródnak, ami összemérhető a fosszilis
tüzelőanyag vagyonnal.

A kéregben lévő geotermális hőhordozók több típusát különböztetik meg:

Feltörő forró láva: legmagasabb a hőmérséklete (1200 °C-ig), ami azonban technikailag nem hasznosítható.

Forró gőz:

A zárórétegek alatt gyűlhet össze, amit a magmamelegít, mély üledékes szerkezetekben különlegesen nagy nyomás
alakulhat ki (geonyomás).

Nagynyomású forró víz:

Hasonló elrendezésű aquiferekben fordulhat elő, ami elgőzölög, ha megfúrják.

Meleg víz: Az aquiferekben található 100 °C-nál kisebb hőmérsékletű megfúrva artézi forrásként tör elő vagy
szivattyúzva kerülhet a felszínre.

Hőtartalmú kőzetek: forró kőzeteket néhány kilométeres mélységben mindenütt fellelhetők.

A geotermikus energia kinyerése:

Természetes úton a felszínre kerülő víz: többnyire 60 - 120 °C-os, 1500 - 2500 m-nél nem mélyebb rétegekből tör
a felszínre. Néha a rezervoár csak a forrás szakaszos működését biztosítja (gejzír), ezért a folyamatos kinyeréshez
szivattyúzás is szükséges. Vannak 2-35 bar nyomású forró víz-gőz keveréket szolgáltató források, tapasztalt
legnagyobb hőmérsékletük 306 C°, és kivételesen találhatók 180-245 C°-os túlhevített gőzelőfordulások is. A víz
különféle egyéb anyagokat is tartalmaz: homokot, apró magával ragadott szilárd ásványi részecskéket, oldott
ásványi sókat, nem kondenzálódó szennyező gázokat, például szén-dioxidot, ammóniát, metánt, nitrogént, hidrogént,
kénhidrogént stb. Ezen összetevők hasznosításnál gyakran okoznak problémát: a szilárd hordalék eróziót vagy
eltömődést okozhat, az agresszív anyagok, például a kénsavvá oxidálódó kénhidrogén korróziót idézhet elő, a
metán ésmás szénhidrogéngőzök levegővel keveredve robbanókeveréket alkothatnak. Az energetikai hasznosításhoz
rendszerint szükség van: szűrésre, gázleválasztásra, szeparálásra, egyéb tisztító eljárásokra. Az energetikai
berendezésekben a munkafolyadékot hőcserélőn keresztül is felmelegíthetik, így biztosítva a rendszer elemeinek
védelmét (bináris rendszer). Ha a vízben nagymennyiségű hasznosítható ásványi anyag van, célszerű azok kinyerése
is. Meg kell akadályozni, hogy az egészségre ártalmas vagy a környezetet szennyező alkotók a levegőbe vagy a
felszíni vizekbe kerüljenek.

A természetes hőforrások gazdaságos kiaknázásának lehetőségei:

• fürdők: a 40 °C-nál nem melegebb vizek,

• mezőgazdasági célokra: a 40..70 °C-ú források vize,

• térfűtésre, használati melegvíz-szolgáltatásra: A 70..120 °C hőmérsékletű források vize.

• villamosenergia-termelésre: Nagy vízhozamú, 130..150 °C-nál melegebb források.
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A villamosenergia- termelésre a száraz, kismértékben túlhevített gőzt termelő források a legalkalmasabbak, a
gőzzel közvetlenül lehet a turbinákat hajtani. Ilyen források azonban csak kivételesen, néhány helyen fordulnak
elő, a kiaknázott lehetőségek 3-10 bar nyomáson 136-245 °C hőmérsékletű gőzt szolgáltatnak. A megvalósított
geotermális erőművek 70%-át száraz gőz táplálja.

A Földkéreg geotermikus energiája a földkéreg és a földköpeny radioaktív bomláshőjéből (60%), a felső köpeny
kristályosodási folyamataiból (10%) és amagban lezajló kémiai folyamatokból (30%) ered. Az átlagosan figyelembe
vehető hőmérsékleti gradiens kontinens átlaga 3 °c/100 m, hazánkban: 5 °c/100 m. A hőfluxus értéke: 0,09–0,1
W/m2, illetve 0,062 W/m2. Ennek a hatalmas energiának csak a koncentrált részét (termálhő) tudjuk hő formában
hasznosítani.

Termálvíz hő hasznosítás: 1

1 Ö.: Benkő Zsolt István, Pitrik József (2011): Energetika – Energiamenedzsment
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9. fejezet - Megújuló energiahordozók
és –források
A megújuló energiaforrások az emberiség számára az elfogyasztott energia pótlását jelentik olyan technikák
birtoklásával, amelyek alkalmazása nem veszélyezteti a Föld természetes állapotát, a környezetet.

9.1. A napenergia
A napenergia kiemelt szerepet tölt be a földi életben. A napsugárzás eredményeképpen – a légkör közreműködésével
– melegedhet fel a földfelszín és a levegő átlagosan 18C°-ra, miközben a Föld a -270C°-os világűrben kering. Ez
amagasnakmondható átlaghőmérséklet nélkülözhetetlen amagasabb rendű élet kialakulásához és fennmaradásához
a Földön.

A napsugárzás:

A legnagyobb jelentőségű megújuló energiaforrás a napsugárzás. A naptól földtávolságnyira

a sugárzás felületegységre jutó teljesítménye (napállandó) átlagosan 1,35 kW/m2. A légkör határán és légkörben
ennek az energiaáramnak egy része visszaverődik, ill. elnyelődik. A Föld felszínére jutó sugárzás nagyrészt látható
fény, intenzitásának maximuma a zöld színnél van. A Nap külső felületének hőmérséklete megközelítőleg ~6000
K.

A magas hőmérséklet következtében a Nap a hideg világűr felé elektromágneses sugárzást bocsát ki, melynek
sugárzó teljesítménye hozzávetőlegesen 4x1023 kW, amiből a földfelszín részesedése eléri a 173x1012 kW-ot. Ez
a sugárzás formájában érkező teljesítmény több ezerszeresen meghaladja az emberiség jelenlegi energiaigényét.

Forrás: https://www.google.hu/search?q=napenergia+hasznos

A Földet érő napsugárzás fontos összetevője az ökológiai egyensúlynak. A jelenlegi ismereteink alapján a földet
érő napenergiának kb. 1‰-énél többet nemigen lehet energetikai célokra elvonni. Ennél nagyobb elvonás zavarokat
idézhet elő a bioszférában.

A napsugárzás hasznosítása:
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A hő: a sugárzás hőjének hasznosítása a legkönnyebb energetikai szempontból. Az energiaátalakítás egy
abszorbensben történik; ez a legegyszerűbb esetben sötét színű (fém) felület, ami a sugarakat elnyeli és felmelegszik.

A napelemek (PV) félvezető technológiát alkalmazó fotoelektromos berendezések. Legkisebb egységei a cellák,
amelyeket modulokká kapcsolnak. A hálózati modulok ~240 cellából állnak, melyek által előállított egyenáramú
villamos energiát váltakozó árammá kell alakítani. Fekete felületek abszorpciója 90-97%-os. Az abszorbens
hőmérséklete addig emelkedik, amíg a sugárzás, konvekció és hővezetés révén leadott teljesítménye el nem éri az
abszorbeált sugárzás teljesítményét. A konvekció fedéssel (üveg, műanyag), a kisugárzás az infravörös hullámokat
visszaverő réteggel csökkenthető. Az utóbbinak legegyszerűbb módja egy vagy több, a fényt áteresztő, de az
infravörös sugarakat visszaverő üveg vagy műanyag réteg elhelyezése az abszorbens előtt. Ezt a hatást mind ezeken
a rétegeken, mind az abszorbensen szelektív bevonatokkal fokozni lehet, így a kisugárzást 5-10%-ra is le lehet
szorítani. Üvegház

Forrás: https://www.google.hu/search?q=napenergia

A hőfejlesztés másik, legegyszerűbb módszere, a melegház-hatás kihasználása. A növényházak üveglapjai és a
fóliasátrak műanyag borítása a napsugarakat átengedi, a felmelegedett talaj és növényzet infravörös kisugárzását
viszont jórészt visszaveri, így a hő nagy része a zárt térben marad. Lényegében ennek továbbfejlesztett változata
a sík kollektor.

Villamosenergia-fejlesztés céljára a magas hőmérsékletű kollektorok két rendszerét alkalmazzák.. Az egyik
parabolatükrök vagy Fresnel-lencsék sorozatából áll, amelyeknek gyújtópontjában vagy gyújtóvonalában
helyezkednek el az abszorbensek (solar-farm), ezekből gyűjtik össze a felmelegített munkaközeget. E 12-15%-os
hatásfokú berendezés viszonylag egyszerű, de csak kisebb, mintegy 50 MW-ig terjedő tartományban gazdaságos.
Nagyobb teljesítményre többet ígér a 18-20%-os hatásfokú toronymegoldás, ahol a tükrök egy torony tetején
elhelyezett gömb alakú abszorbensre koncentrálják a sugarakat.

A fotoszintézis:

Forrás: Bihari Péter(2012): Energetikai alapismeretek 87.o.

Jelenleg a napenergiát legteljesebben a mezőgazdaság hasznosítja, hiszen a növénytermesztés alapvetően a
fotoszintézisen alapul. A fotoszintézis során a növények a klorofill katalitikus hatására szén-dioxidból, vízből és
ásványokból oxigén felszabadítása közben szénhidrátokat állítanak elő. Az endoterm reakciók energiáját a
napsugárzás fedezi, annak átlagosan 55%-a oxidációs folyamatokban újból szabaddá válik (légzés), 45%-a pedig
mint kötési energia a keletkező szerves anyagokban marad. A lehetséges sokféle folyamat közül a legegyszerűbb
a glukóz képződése a 6CO2 + 6H2O →C6 + H12O6 + 6O2 reakció szerint, a reakcióhő fedezéséhez a fénynek, 1
kg glukóz előállításához, 15,7 MJ energiát kell biztosítani

A fotoszintézis jó hatásfokú, energia intenzív folyamat, amit az is érzékeltet, hogy kémiai úton a víz felbontásához
sokkal magasabb hőmérséklet, 3000 °C szükséges. Ez a növények növekedésére hasznosított energia 1 kg szilárd
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szerves anyagban átlagosan 16 MJ, természetesen a növények fajtájától és a környezeti adottságoktól függően az
átlag körül nagy a szórás. A növények súlya a növekedés időszakában 1 m2 területen naponta átlagosan néhány
grammal gyarapszik. A talajszintre érkező napsugárzásból a növényvilág a növekedésre a szárazföldön 0,2-0,3%-
ot, a tengerben 0,04-0,07%-ot hasznosít. A fotoszintézis a Földön évente 2·1011 tonna karbont köt meg, ami 3·1021

J/év-nek felel meg. (Ez a világ energiafelhasználásának tízszerese és az élelmiszer felhasználás kétszázszorosa.)

A fotoszintézis energetikai felhasználása:

- Energianövények:

Gyorsan növő növényi tüzelőanyagok termelése melegebb klímaövezetekben kialakított energiaültetvényeken.

Erre a célra alkalmas növények:

• fák: nyárfa, édes gumifa, éger, kőrisfa, eukaliptusz,

• szárazföldi növények: szudáni fű, cukornád, cukorrépa, cirok, napier fű, napraforgó,

• vízi növények: vízi jácint, tengeri hínár.

A biokonverzió átlagos teljesítménysűrűsége 0,5 W/m2-re becsülhető. 100 MW hő teljesítmény kielégítéséhez,
130 km2 cukornádültetvényre vagy 740 km2 szikomorfa erdőre van szükség. Trópusi erdőkben a begyűjtés és a
szállítás okoz gondot, mérsékelt égövön pedig a növényápolás. Valószínűtlen, hogy e munkaigényes eljárás több
társadalmi hasznot hajt, mint a kultúrnövények termesztése, arról nem beszélve, hogy a világ élelmezési nehézségei
miatt fontosabb a termőföldet és a munkaerőt élelmiszerek termelésére használni.

- Vegyipari feldolgozás:

Fotoszintézissel szénhidrátokat állítanak elő, és az így étrejött szénhidrátokat dolgozzák fel vegyipari technológiákkal.
Többnyire vizes kultúrákban (energiafarm, biomassza) gyorsan fejlődő moszatok, algák tenyésztését kutatják, a
tenyésztés hatásfokát az enzimvegyészet módszereivel nagymértékben fokozni lehet. Az így előállított
szénhidrátokból részben a szokásos kémiai technológiai eljárásokkal, részben a mikroorganizmusok segítségével
kialakított fermentáció során különböző nyersanyagokat akarnak gyártani, többek között tüzelőanyagokat is (metán,
metanol, hidrogén, olaj stb.).

A napfénysugárzás látható spektrumának a hasznosítása:

A foto villamos (PV) napelemekkel hasznosítják a napfény látható tartományú sugárzását.

A PV elem tulajdonképpen egy dióda, egy n-típusú felső és egy p-típusú alsó félvezetőből, továbbá felső és alsó
részhez csatlakozó fémvezetőből áll, amelyeket külső egyenáramú kör kapcsol össze. A beeső fénysugárzás fotonjai
a felső félvezető elektronjait gerjesztik, és ha azok ennek hatására nagyobb energiára tesznek szert, mint a tiltott
sáv szélessége, akkor a felső félvezető elektronjai kimozdulnak kötésükből, kialakítva n-típusú félvezetőben az
elektronfelesleget. Ugyanakkor az alsó, p-típusú félvezetőben elektronhiány lép fel, a potenciál különbség hatására
az elektronáram megindul, és egyenáram nyerhető amit inverterrel megfelelő váltakozó árammá alakíthatunk.
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9.2. A szél
A szél mozgása nappal és éjszaka.

A napenergia hatására a földfelszínen kialakuló hőmérsékletkülönbség okozza a légmozgásokat.. A légkör alsó
részét a Föld felszíne melegíti, elsősorban azokkal a kisugárzott infravörös hullámokkal, amelyeket a levegő képes
elnyelni. Mivel a felszín hőmérséklet a felszín felépítésétől és az inszolációtól függ, a levegő hőmérsékletének
eloszlása időben és térben nagyon sokféle, ami a légtömegben sűrűség- és nyomáskülönbségeket hoz létre, amely
különbségek hatására légmozgások és áramlások alakulnak ki. A hő a levegő mozgási energiájává alakul át.

Megkülönböztetünk: általános és helyi szeleket, ciklonokat.

Az általános szeleket a pólusok és az egyenlítő klímája közötti különbség okozza, rendszerüket a Föld alakja és
forgása determinája. A talajszinten a pólusoktól az egyenlítő felé és a magasban ellentétes irányba tartó áramlást
megszakítják azok az erők, amelyeket a Föld forgása a légtömegekre gyakorol. Ennek következtében az egyenlítőnél,
a 30° körüli szubtropikus térrészben (itt vannak a sivatagok) és 50-60°-nál a szubpoláris régiókban szélmentes
övezetek alakulnak ki. Az általános szelek ezen övezetek között keletkeznek. Az egyenlítő és a szubtropikus övezet
között kialakuló passzátszél meglehetősen egyenletes, 5-6 m/s sebességgel fúj évente kb. 290-330 napig,
legszabályosabban az óceánok felett (az északi féltekén, északkeleti, a délin, délkeleti irányú). Amérsékelt égövön
az általános szél nyugati irányú, de sokkal egyenlőtlenebb, a poláris övezetben pedig keleti irányú. Az általános
szélrendszerre helyi szélrendszerek, ciklonok, turbulenciák szuperponálódnak. Az óceánok hőmérséklete sokkal
kevésbé követi a téli és a nyári klíma különbségeit, mint a kontinenseké, Ezeket a különbségeket a viszonylag
egyenletes monszun (nyáron a tenger felöl, télen a tenger felé fúj) képes kiegyenlíteni. Gyenge légmozgást okoz
a pártvidékén a napi felmelegedés változása is, ami nappal a part felé, éjjel a tenger felé fújó tengerparti szél
eredményez (parti szél este és reggel a Balatonon is tapasztalható). Helyi szélrendszer hegyvidékeken is előfordul,
a mérsékelt égövön különösen nyáron. A ciklonok a hideg és meleg légtömegek találkozásakor, azok határfelületéről
indulnak ki, függőleges tengely körül forgó mozgással és néhány napig, gyakran több hullámban vonulnak el,
sebességük változó, átlagosan 6-9 m/s.

A szél energiájának hasznosítása:

A levegő beleütközik a szélerőgép lapátjaiba és megforgatja azokat. A gép tengelyén a forgási energiát a számunkra
megfelelő formára alakítjuk. Közvetlenül munkavégzésre vagy generátort forgatva, villamos energia termelésére
használjuk.
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A különböző szélenergia hasznosító berendezések:

• szélmotor (mechanikus energia),

• szélerőgép (mechanikus, ritkábban villamos energia),

• szélturbina (villamos energia),

• szélgenerátor (villamos energia),

• szélerőmű (villamos energia).

9.3. A víz
A legnagyobb mértékben és a Nap ereje után a legrégebben hasznosított megújuló energiaforrás a vízenergia. A
légköri víz körfolyamat fenntartása a Földre beeső napenergia 23%-át köti le. 20,7% a víz elpárologtatása teszi ki,
a többi az elpárologtatott víz szállítását, a csapadék és a felszíni vízfolyások fenntartását szolgálja. 2-3 MJ munka
szükséges ahhoz, hogy 1 kg víz a szabad vízfelszínekről elpárologjon és a vízgőz a felhőképződés szintjéig
felemelkedjen.

A vízkörfolyamat veszteségei:

• a gőz kondenzálódásakor felszabaduló hő a felhőket melegíti,

• a csapadék (eső, hó, jég) mozgása közben fellépő súrlódási és ütközési veszteségek,

• a felhő és a földfelszín közötti potenciális energia.

- Felszíni vízfolyások:

A lehullott csapadék egy része a felszíni vízfolyásokban gyűlik össze, a gravitáció hatására a tengerig vezető útjuk
során jelentős ellenállást kell a vízrészecskéknek leküzdeni.

A napsugárzás hatása a felszíni vizek mozgására:

Forrás: https://www.google.hu/search?q=napenergia+hasznos%C3%ADt%

Az egész körfolyamatból tulajdonképpen csak azt a kis hányadot lehet hasznosítani, amivel csökkenteni tudjuk a
tengervízig vezető út során felemésztett energiát. Az áramló víz energiáját alapvetően a vízfolyás szintkülönbsége
szabja meg, e mellett a mozgási energia elhanyagolható. Az áramlási sebesség ugyanis a leggyorsabb szakaszon
sem haladja meg az 5-6 m/s-ot, ami a Bernoulli-egyenlet szerint csupán 1-2 m-es geodetikus szintkülönbségnek
felel meg, ez pedig jelentéktelen a potenciális energia mellett.

A veszteség csökkentésének két útja van: az egyik a sebesség csökkentése, a másik a súrlódási ellenállás csökkentése.
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A vízfolyás duzzasztás hatására lelassul; mivel az áramlási veszteség a sebesség négyzetével arányos, a duzzasztás
következtében a súrlódás leküzdéséhez szükséges energia csökken. A potenciális energia így felszabaduló része
jelöli ki az energetikai célra hasznosítható esésmagasságot. Ugyancsak a súrlódás csökkenését eredményezi, ha a
vizet a természetes medertől eltérő, kisebb áramlási veszteséget okozó pályán vezetik. Ez lehet a felszínen vezetett
üzemvíz csatorna, a föld belsejében kialakított vízzáró alagút vagy külön nyomócső. E pálya rendszerint rövidebb,
mint a természetes meder, és fala lényegesen simább, a kisebb súrlódási veszteség ugyancsak a potenciális energia
egy részét teszi hasznosíthatóvá.

Technikailag a legjobb (90-95%-os) hatásfokkal a víz potenciális energiáját tudjuk mechanikai energia formájában
hasznosítani. A potenciális energiakészlet egyrészt az adott szakaszon az időegység alatt átfolyó víz mennyiségével
jellemzett vízhozammal, másrészt a szintkülönbségtől függő esésmagassággal arányos. A szintkülönbség a
domborzati viszonyoktól függő állandó érték, de az ebből energetikailag kiaknázható hányad már függ a vízjárást
befolyásoló műtárgyaktól. A vízhozam viszont időben változó mennyiség, nagyon erősen függ a vízgyűjtő terület
csapadékviszonyaitól, hegyvidéken a hóolvadás lefolyásától, a nem energetikai célú vízkivételezés (öntözés, ivóvíz,
ipari felhasználás) mértékétől. a vízgyűjtés módjától az esetleges tározókban, valamint a vízfolyásra telepített más
vízerőművek üzemvitelétől. A vízhozam valószínűségi változó, amit csak több évtizedes megfigyelés alapján lehet
megítélni. A vízhozam szélső értékei között nagyságrendi különbség lehet. A hasznosítás szempontjából perdöntő,
hogy milyen vízhozammal lehet tartósan számolni.

A víz energiájának hasznosítása:

Az áramlatokat, vízfolyásokat szállításra, közlekedésre az ember régóta alkalmazza, hogy ez által kiváltsa az emberi
és az állati munkát. Kezdetben egy erőgéppel egy munkagépet (malom; textilgép; esztergagép; fűrészgép, stb.)
hajtott meg, később a transzmissziós hajtás alkalmazásával egy nagyobb teljesítményű erőgépről több munkagépet
működtetett. A két klasszikus vízkerék típus: a felülcsapott (amelyet a „dobozokba” belefolyó víz súlyereje
működtet) és az alulcsapott (melyet a fellépő az impulzuserő nyomatéka hajt).

Vízkerék modellek: alulcsapott és felülcsapott vízkerék.

A vízerőműveknél a megfelelő vízhozamú folyókon az erőmű előtti felvízcsatorna és az utána lévő alvízcstorna
között duzzasztóművel szintkülönbséget hozunk létre. A szintkülönbségből adódó helyzeti energiapotenciál a
turbinacsatornában mozgási energiává alakul és a turbinalapátokon ütközve megforgatja azok tengelyét. Az így
nyert forgó mozgást generátorok segítségével elektromos energiává alakítjuk. Technikailag a legjobb (90-95%-os)
hatásfokkal a víz potenciális energiáját tudjuk mechanikai energia formájában hasznosítani.

A vízenergia nagysága függ a vízhozamtól: az adott szakaszon az időegység alatt átfolyó víz mennyisége. A
vízhozam valószínűségi változó, amelyet csak több évtizedes megfigyelés alapján lehet megítélni.

A vízhozam viszont időben változó mennyiség, amely nagyon erősen függ:

• a vízgyűjtő terület nagyságától,

• a vízgyűjtő terület csapadékviszonyaitól,

• hegyvidéken a hóolvadás lefolyásától,

• a nem energetikai célú vízkivételezés (öntözés, ivóvíz, ipari felhasználás) mértékétől.

• a vízgyűjtés módjától az esetleges tározókban, valamint
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• a vízfolyásra telepített más vízerőművek üzemvitelétől.

• a szintkülönbségtől: esésmagassággal arányos.

A szintkülönbség a domborzati viszonyoktól függő állandó érték, de az ebből energetikailag kiaknázható hányad
már függ a vízjárást befolyásoló műtárgyaktól.

Az esésmagasság szerint megkülönböztetünk:

- kicsi: 15 m alatti,

- közepes: 15-50 m közötti

- nagy: 50 m feletti esésű erőműveket.

Forrás: Bihari Péter(2012): Energetikai alapismeretek 91. o.

A hegyekben rendszerint kínálkoznak olyan völgyszakaszok, amelyek völgyzárógáttal elrekeszthetők és oldalirányban
is vízzáró rétegek teszik lehetővé a felvízen tározó kialakítását. A tározókban nemcsak a vízhozam
egyenetlenségeinek kiegyenlítéséhez szükséges vízmennyiség gyűjthető össze, a tározó vízszintjének a
szabályozásával. Nagyobb tartalék is képezhető, ami megnöveli az erőmű használati értékét.

A víz mennyiségétől függően napi, heti, éves (szezonális) vagy még hosszabb idejű tározó alakítható ki.

Forrás: https://www.google.hu/search?q=napenergia+haszno

A közepes esésmagasságú erőműveknél általában csak napi vagy heti tározó alakítható ki. A nagy esésmagasság
még viszonylag kis vízhozammal is nagy teljesítményt szolgáltat. A kis esésű erőműveknél megfelelő teljesítmény
eléréséhez nagy vízhozam szükséges. A nagy vízhozamú folyókon aműtárgyak építése sokba kerül, az esésmagasság
kialakításához hosszú szakaszon kell visszaduzzasztani a folyót, ami rendszerint gátrendszert és partvédelmet is
igényel.

A tengeri áramlások h ő fokkülönbsége és a hullámzás energiája:

A hullámzás:

A tengerben a vízrészecskék körmozgásuknak és haladásuknakmegfelelőmozgási energiával, valamint a hullámhegy
és hullámvölgy szintkülönbségének megfelelő helyzeti energiával rendelkeznek.
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Az elméleti számítások nagy energiatartalomra vezetnek:

- 1 m hosszú hullámfront teljesítménye:

• 1 m-es hullámmagasságnál 1 kW,

• 2 m-es hullámoknál 10 kW,

• -5m-es hullámoknál 100 kW és

• 13 m-es hullámoknál 1 MW nagyságú.

A hullám energiájának kinyerése:

- a vízfelszín alatt lebegő berendezésekkel: a hullám potenciális energiáját a nyomáskülönbség kihasználásával.

- a hullámprofil változását követő szerkezetekkel: mély vízben haladó hullámoknál

Ezekben szelepek választják el a különböző nyomású kamrákat és a nyomáskülönbség

mechanikai munkát szolgáltat.

Árapály:

AHold és a Nap tömegvonzásának hatására a tengerek szintje ciklusosan változik, naponta kétszer apály és dagály
alakul ki. A Hold 24 óra 50 perces keringési idővel forog a föld körül. a tenger szintje 12 óra 25 perces ciklusokkal
változik. A Hold és a Nap relatív helyzetének változása mintegy 14 napos ciklusidővel a maximumok ugyancsak
szinuszos változását okozza. A legnagyobb érték a két égitest tavaszi együttállásakor, a legkisebb őszi
oppozíciójuknál lép fel, e kettő aránya háromszoros értéket is elérhet.

A szintkülönbség értékét erősen módosítják a partviszonyok, így a beltengerek közepén centiméter, partjain
deciméter nagyságrendű, a nyílt óceánokon 1 m körüli, az óceánok egyes partvidékein viszont a rezonancia és az
öblök tölcsérszerű összeszűkülése következtében nagy értéket is elérhet. Kanada keleti partján 15-20 m-es vízjáték
is előfordul, az angol és a francia partvidék egyes pontjain a csúcsérték 14 m. A csillagászati adatokból számítva
a Földön lejátszódó árapály teljes energiája 2,6-3 TW. Energetikailag az apály és a dagály szintje közötti különbség
kis esésű vízerőművel hasznosítható. Erőmű csak ott valósítható meg, ahol egyrészt az apály és a dagály
szintkülönbsége rendszeresenmeghaladja az 5-l0m-t, másrészt, ahol tengeröblöket vagy folyótorkolatokat viszonylag
kis munkával alkalmassá lehet tenni a szükséges vízmennyiség felfogására.

9.4. Szerves tüzelőanyagok
A biomassza:

Biomassza előállításakor a mezőgazdasági feldolgozóipar hulladékai játszanak szerepet, amelyek hasznosítása
jelenleg is gondokat okoz (malomipari, konzervipari, vágóhídi, étolajgyártási stb. hulladékok legtöbb fajtája a
magas nedvesség- és fehérjetartalom okán a közvetlen elégetést és így a közvetlen villamos energia termelését
nem teszi lehetővé);

A biomassza csoportosítása:

Primer: Fotoszintézissel létrejövő anyagok (növények, fa, szalma) és azok feldolgozásának maradéka

Szekunder: Primer biomasszák és élőszervezetek közreműködésével létrejövő szerves anyagok (állati zsírok,
fehérjék stb.)

Tercier: Primer és/vagy szekunder biomasszák hasznosítása során létrejövő anyagok (trágya, szerves hulladékok,
szennyvíziszap, cefre stb.)

A biomassza feldolgozása:
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Metánná történő átalakítás: biológiailag lebontható hulladékból is előállítható. Magasabb hőmérsékleten ég, mint
a földgáz ezért kevesebb szükséges belőle ugyanannyi energia előállításához.. Amegfelelő összetételű hulladékból,
oxigéntől elzártan metángáz termelődik, melyet, motor hajtóanyagként lehet használni.

Biodízel: mezőgazdasági növényekből állítják elő: repcéből, napraforgóból, szójából, pálmákból, használt sütőolajból.
Ezen növényolajok metilésztere a biodízel.

A biodízel előállítás folyamata:

Forrás: https://www.google.hu/search?q=napenergia+hasznos%C3%ADt%C3%A1s&espv=210&e

Biodízel előállítási folyamatának lépései:

• Sajtolás. (repce, napraforgó) mag olajtartalma 45-50%; ennek 85-90%-a nyerhető ki.

• Észterezés metanollal.

Forrás: https://www.google.hu/search?q=napenergia+hasznos%C3%ADt%C3%A1s&espv=210&e

• Glicerinhez kapcsolódó zsírsavak lehasítása

A biodízel előnye:

• a keletkező égéstermékek károsító hatása kisebb a gázolajhoz képest,

• a kipufogó gázok kén-dioxid tartalma gyakorlatilag nulla: Gázolaj esetén ez az egyik

• legkritikusabb szennyező, mivel számos betegséget (bronchitis, asztma) és

• savas esőket okoz.

• lényegesen kevesebb policiklusos aromás szénhidrogén található a biodízel

• kipufogógázokban. (rákkeltő hatásuk van.)
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• Biodízel használatával zárt körfolyamat valósul meg: a kipufogógázokkal a környezetbe jutó

• szén-dioxidot a növények fotoszintézis során hasznosítják.

A biodízel hátránya:

• hogy a mezőgazdaság termelési viszonyaitól, lehetőségeitől függhet az előállítása.

Az alkoholok :

Alkoholos fermentáció C6H12O6 → 2 CH3CH2OH + 2 CO2

Alapanyaga:

• Cukor: cukorrépa,

• Keményítő: kukorica, gabona,

• Cellulóz: fa, szalma, papír.

A szeszgyártás folyamata:

Az alkoholok üzemanyagként rég óta használatosak, bár ilyen formájú előállításuk nehezebb. Ahhoz, hogy
üzemanyagként használhassuk őket, 180-190 fokos alkoholra van szükség. Az alkohol tisztán ég és nem keletkeznek
környezetszennyező égéstermékek, de igen korrozív hatásúak. Ametilalkohol mindez mellett még mérgező hatású
is.

A fagáz:

A fa gázosítása: más néven üzemi gázgyártás, feltehetőleg a legbiztonságosabb módja az alternatív
üzemanyaggyártásnak. Gáz előállítása szilárd fából egyszerű technológiai lépés. Ennek egy módja egy jól
megtervezett égő, ami a fát és a levegőt kombinálja.

Fagáz előállítása elégtelen égéssel, vagy destruktív desztillációval történhet. Fő terméke a metán (kb. 75%), de
más üzemanyagformák is keletkeznek (kb. 25%).

Mindkét eljárás könnyen kezelhető üzemanyagot ad, ami alkalmas a fosszilis üzemanyagok, földgáz és
benzinszármazékok helyettesítésére. A fagázt ráadásul alacsony nyomáson is tárolhatjuk, egy egyszerű tartályban.

Biogáz:

A biogáz a szerves anyagok oxigénmentes környezetben történő természetes bomlasztása során keletkezik.
Alapfeltétele a szelektív hulladékgyűjtés és a biogáz telepek léte. A keletkező gázt felhasználáshoz tisztítani kell,
és az erőmű folyamatos üzeméhez nagymennyiségnek kell keletkeznie, folyamatosan vagymegfelelő tárolókapacitást
kell kiépíteni. Gázkazánokban, esetleg keverve, másfajta fűtőgázzal lehet felhasználni.

Mezőgazdasági hulladékok, mint a szalma, kukoricaszár, stb. lehetnek az alapanyagok. Ezek egy részét részben
energia termelésére, közvetlenül kazánokban elégetve, részben cellulóz alapanyagként hasznosítják.
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Energiaültetvényekkel is lehet alapanyagot termeszteni. Erre a célra elsősorban faültetvényeket telepítenek, de elvi
lehetőség van egyéb energianövények termesztésére is. A szilárd tüzelésű kazánokban elégetve nyert hőenergiát
alakítják át elektromos energiává.
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10. fejezet - Az energiatermelés
10.1. Az erőművek:
Az erőművek olyan energiát átalakító technikai rendszerek, melyek bemenete valamely (nem villamos)
energiahordozó, a kimenete pedig a villamos áram és/vagy az ún. kapcsolt energiatermelés esetén a távhő ellátást
biztosító forró víz vagy gőz.

Hőerőművek energiaátalakítási folyamatai:

Közbenső energiák:

E1 – primer energiahordozó kötött energiája

Q – hő

W – munka

E2 – villamos energia

Energia átalakító berendezések:

K – kazán

R – atomreaktor
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Tgo – gőzturbina

Tga – gázturbina

G – generátor

É – égéstér

MHD – generátor

Erőművek csoportosítása:

A nyert energia szerint:

• Hőerőművek: villamos energiatermelésre

• Hőszolgáltató erőmű: hő- és villamos energia ellátásra

• Fűtőmű: csak hőszolgáltatásra

A működtető energiaforrás szerint:

• Szén erőmű

• Szénhidrogén tüzelésű erőmű

• Atomerőmű

• Hulladékégetők

• Naperőmű

• Vízerőmű

• Szélerőmű

• Geotermális erőmű

10.2. Hőtermelés
A különböző energiaformákat hasznosítható hőenergiává alakítja az energiaipar. Ezek az átalakító folyamatok
alkotják a hőtermelés témakörét.

10.2.1.Hőtermelés napenergiából
Passzív napenergia hasznosítás

Forrás: https://www.google.hu/search?q=napenergia+hasznos
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Fűtés, hűtés (szellőzés, világítás) más célokat is szolgáló szerkezetekkel:

• Tájolás, alaprajz

• Minél kisebb felület

• Sugárzáselnyelő felületek, hőtárolás

• Hőszigetelés, árnyékolás

Az aktív napenergia hasznosítása:

Rendszer részei:

• Elnyelő-szerkezet (kollektorok),

• Tároló,

• Működtető szerkezetek és hálózat.

Kollektorok:
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Forrás: : http://napkollektorok.hupont.hu/21/napkollektor

A napkollektorok fő típusai:

• a síkkollektor és

• a vákuumcsöves napkollektor.

A két kollektor ugyanúgy meleg vizet állít elő, csak eltérő működési elven.

A síkkollektor:

A síkkollektor a legelterjedtebb, mert egyszerű előállítani és ennél fogva olcsó. Jól alkalmazható melegvíz
előállítására, illetve helyiségek felfűtésére is.

A síkkollektor lényegében kollektorházból, elnyelőből (abszorber), hőszigetelésből, vörösréz csőkígyóból és
átlátszó szolár üvegből áll. A szolárüveg, speciális mikro prizmás, hőedzett,

4 mm vastag szolárüveg. A sima üveg, (pl. ablaküveg) a napsugárzás 85 %-át átengedi,

15 %-át visszatükrözi. A szolárüveg 92-93%-át engedi át a napsugárzásnak. Az üveg jégesőnek ellenáll. Az
üvegborítás másik funkciója, hogy a magas hőmérsékletű abszorber konvektív hőveszteségét csökkenti.

A beeső napsugárzás áthatol az átlátszó szolár üvegrétegen és ráesik az abszorberre.

A sugárzás energiáját az elnyelés (abszorpció) révén alakítja át hővé. Ennek hatására megnövekszik az abszorber
hőmérséklet.

Előnyök:

• Szuper szelektív abszorberek, felhős időben is működnek

• Korszerű technológia, különleges anyagok alkalmazása

• Tartósan jó minőség, magas teljesítmény és hatásfok

• Környzetkímélő, tiszta energia

A vákuumcsöves napkollektor:

Forrás: https://www.google.hu/search?q=napenergia+haszno

A vákuumcsöves kollektorok kettős falú üvegcsőből állnak, amelyben nagy vákuum van a külső és belső üvegfala
között. A belső üvegcsövet szelektív abszorbens réteggel vonják be. Itt keletkezik a hasznosítható szolár hő. A
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nagy vákuum megakadályozza, hogy a levegő hővezetése révén veszteség keletkezzen. Ennek következtében
alkalmazható borús és hideg körülmények között a vákuumcsöves kollektor, nem úgy, mint a síkkollektor.

A vákuumcső elnyeli a hőt a heatpipe segítségével. A fűtéscsőben általában víz és alkohol keveréke található. A
csőben létrehozott alacsony nyomás miatt ez a folyadék már kb. 30°C-os hőmérsékleten forrásnak indul. E felett
a folyadék elpárolog és felszáll a hőátadó patronba. A hőátadó patron egy központi csőhöz kapcsolódik, és itt adja
át a hőt a rendszernek, majd a lehűlt pára vízzé alakul és a fűtéscső aljára kerül. Ez a ciklus ismétlődik mindig. A
vákuumcsövek egymástól el vannak szigetelve, csak a központi csőhöz kapcsolódnak. Ennek következtében, ha
egy cső tönkremegy, akkor csak ezt a csövet kell eltávolítani, és nem kell az egész rendszert megháborgatni.

A síkkollektor és a vákuumcsöves kollektor összehasonlítása

Vákuumcsöves kollektorSíkkollektor

PárologtatássalKonvekcióvalHőátadás

Nem kellKellHőszigetelés

KicsiNagyHőveszteség

Jobb hatásfokRosszabb hatásfokHatásfok

BonyolultEgyszerűTechnológia

DrágaOlcsóÁr

A napsugárzást minden fekete és matt színű test elnyeli, de ha a környezeti hőmérséklet fölé melegedik, akkor
azok sugárzóvá válnak, emiatt veszteség keletkezik.

Alap alkatrészek:

Az elnyelő lemez (abszorber):

Sík napkollektor alapeleme, speciális rézlemez, amire ultrahang hegesztéssel rögzítik a hőátadó közeget szállító
8 mm-es rézcsövecskéket. A sugárzás energiáját az elnyelés (abszorpció) révén alakítja át hővé. Az abszorber
hatékonysága elsősorban a besugárzott felület sugárzás-elnyelő képességétől függ. A beeső napsugárzás áthatol
az átlátszó szolár üvegrétegen és ráesik az abszorberre. Ennek hatására megnövekszik az abszorber hőmérséklete.
Ezt speciális,- a nap sugárzási spektrumára érzékeny szelektív bevonattal érik el. Ezekre a bevonatokra króm-oxid,
nikkel-oxid vagy vanádium oxidokat használnak, de alkalmaznak speciális lakkokat, vagy festékeket is. Az
abszorberek felületi hőmérséklete elérheti a 150-200C-t. A felhevült abszorber felületén keletkezett hő által a
rézcsövecskékben áramló munkaközvetítő közeg - speciális propilénglikol alapú fagyálló - felmelegszik, amit a
szivattyús egység (szoláregység) segítségével a hőhasznosító tárolóba, vagy hőcserélőbe vezetik. Az abszorber
felületén keletkező hő egy részét a közvetlen környezetének átadja, ami veszteségként jelentkezik.

A veszteségek csökkentése céljából az abszorber hátoldalát kétrétegű hőszigeteléssel fedhetik le. Tovább
csökkenthető ez a veszteség, ha az abszorber környezetéből kiszivattyúzzák a levegőt (vákuumot hoznak létre) így
megszüntetik a hőközvetítő közeget.

A kollektor ház:

A kollektor ház feladata, hogy megakadályozza a nedvesség bejutását a készülékbe. A kollektorház anyagát
alumíniumból készítik. A szolár üveg és kollektor ház közé jó minőségű tömítőanyagot használnak, ami ellenáll
a környezet viszontagságainak.

A szolár üveg:

A szolár üveg faladata, hogy a napsugárzást átengedje, minél kisebb vesztességgel és hőszigetelő képességével,
minél kevesebb hőt engedjen ki a környezetébe. Az üveg általában edzett szokott lenni, hogy ha nagyobb tárgy
esik rá, akkor ne törjön be. A kollektorok lefedésére antireflexiós üveget is használnak, aminek a felületére apró
barázdák találhatók, amik a napsugárzást kevésbé verik vissza, viszont sokkal jobbanmegtapad rajta a szennyeződés
és ezért romlik ez a hatása

A szigetelés:
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A szigetelőanyag általában olyan ásványgyapot, amely jól bírja a kollektor üres járásakor fellépő magas
hőmérsékletet, anyaga nem öregszik el, hosszú élettartamú.

A kollektor csövezése:

A kollektor csövezésének elrendezésére két típust használnak, a csőkígyós és az osztott-gyűjtős napkollektor. A
csövezés anyaga vörösréz, amely a jó hővezető képességgel rendelkezik. A csövezést és az abszorbert jól egymáshoz
kell rögzíteni, hogy minél kisebb legyen a hőátadási tényező. A hőátadó folyadékhoz a klímához viszonyítva,
mindig fagyálló folyadékot adnak, mert egy esetleges fagy esetén a rendszer nem megy tönkre.

A hőcserélő tartály

A tartályok feladata a napkollektorban keletkező energia eltárolása a felhasználásig, hiszen rendszerint a nappal
keletkező energiára este van szükség.

A tartály főbb tulajdonságai:

• dupla rétegű zománcozott bevonat

• poliuretánszigetelés: maximális hőszigetelő kapacitást biztosít.

• hosszú élettartam

• nagy hatékonyság

• magnézium anód

• opcionális elektromos fűtés

A tartály jó minőségű, zománcozott bojler háztartási víz szoláris és hagyományos energiahordozóval történő
fűtéséhez. A poliuretánszigetelés maximális hőszigetelő kapacitást biztosít. Két belső hőcserélő van a bojleren
belül. Az alsó csőkígyó a napkollektorhoz csatlakozik, hogy egy szivattyú segítségével továbbítsa a napenergia
által felmelegített folyadékot a bojlerhez, a felső hőcserélő pedig a hagyományos fűtéshez van kötve azért, hogy
a meleg vízellátás biztonságos legyen egész éven át. A bojler belseje kétrétegű zománccal van borítva. A nagy
hatékonyság lényeges a meleg víz rövid idő alatt történő előállítása során, a kis helyigény, az egyszerű használat,
tisztítás és fenntartás további előnyöket jelentenek. Ezen felül aktív anód használata révén még hosszabb a bojler
élettartama.

A tágulási tartály:

Napkollektoros rendszerekben a tágulási tartály feladata hogy az üzemszerűen előforduló hőmérséklethatárok
között lehetővé tegye a fagyálló hőhordozó közeg térfogatváltozását. Erre a célra zárt, gumimembrános tágulási
tartályokat kell használni. Az ilyen tartályok térfogata rugalmas, gumimembránnal ketté van választva, a membrán
(hártya) egyik oldalán a hőhordozó közeg, a másik oldalán gáz, általában levegő van. A tartály működési elve a
levegő összenyomhatóságán alapul. Ha a napkollektoros rendszerben megnő a hőmérséklet, a hőhordozó közeg
kitágul, a membránon keresztül összenyomja a tartályban lévő levegőt úgy, hogy a rendszer nyomása csak kis
mértékben emelkedik.

A nap hőjét a fentieken kívül még hasznosítjuk naperőművekben is, ahol a hőtermelést, munkaközegmelegítésével
és generátor segítségével villamos energiát termelünk.

Hő, villamos naperőművek:

A naperőmű elve, egy szimpla gázfűtésű hőerőművel azonos. A teknő alakú tükrök fókuszpontjában egy cső
található, ami a visszavert napsugarakat elnyeli, és a keletkezett hőt a benne áramló hőátadó folyadéknak továbbítja.
A hőátadás két lépésben történik. A már részben lehűlt hőátadó folyadék a gőzgenerátorban elgőzölögteti a
kondenzvizet, majd az így keletkező gőz hőmérsékletét emeli tovább a hőcserélőben a magas hőfokú folyadék, és
ez által szárazgőzt állít elő, ami a turbinát meghajtja. A turbina által megforgatott és a hálózatra szinkronizált
generátor termeli az áramot. A turbináról a gőz a kondenzátorba kerül, ahol a hűtővíz egy hőcserélőn keresztül
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lehűti. A hűtővíz a hűtőtoronyban leadja a felvett hőt, a kondenzvíz pedig ismét a hőcserélőhöz kerül, ahol vagy
a napenergia hőjét veszi fel.

Torony típusú erőmű:

Koncentrikus körökbe telepített nagy felületű és napkövető síklap tükrök irányítják a visszavert fényt a középpontban
álló torony tetejére. Itt egy tartályban található a hőátadó folyadék, ami felveszi a hőt. A hőátadást hevített só látja
el. A sót a jobb oldali tartályból szivattyúzzák fel a toronyba, ahol a rá irányított tükrök (heliostat-ok) által termelt
hőt veszi fel. Innen először egy tárolótartályba, majd egy hőcserélőhöz szivattyúzzák a sót, ahol vizet melegít fel
szárazgőzzé, és a gőz egy turbinát hajt meg.

Toronyerőmű

Forrás: www.xsony.com

Parabola vályús erőmű:
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Forrás: www.xsony.com

Teknő alakú tükrök követik a Napmozgását, a tükrök fókuszában egy cső található, benne hőátadó folyadék kering
és veszi fel a hőt.

Ha tükörfelületet hajlítunk parabola alakra, akkor egy fókuszpontot kapunk, ahová az összes visszaverődő fény
koncentrálódik. A fókuszpontba kell elhelyezni a gyűjtőt, ami egy abszorber (fényelnyelő) anyaggal bevont cső,
melyben hőátvevő folyadék kering. Az abszorber elnyeli a napfény nagy részét, és hővé alakítja, melyet átad a
folyadéknak. Ha az abszorberrel bevont csövet, vagy csöveket vákuumcsőben helyezzük el, a cső felületén keletkező
hő csak a folyadék irányába tud elnyelődni, így a hatásfok tovább növelhető.

További hatásfoknövelést eredményez, ha a teknőt napkövető rendszerrel látják el. A "teknők" napkövető
mechanizmussal mindig a Nap irányába fordulnak, így ha süt a Nap, az erőmű is működik.

Forrás: www.xsony.com

A parabola tányéros erőmű:
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Forrás:www.xsony.com

Több korong alakú homorú tükröt mozgat egyszerre a napkövető állványzat. A tükrök közös fókuszpontjában veszi
át a hőt a hőátadó folyadék. A kollektor tányér az abszorberre irányítja a napfényt, mely összegyűjti és hővé alakítja
át azt. A keletkezett hőt a hőkezelő berendezés által lehet tovább transzformálni.

Szolár kéményes erőmű:

Szolár kéménnyel a levegő hőmérséklet hatására történő felfele irányuló mozgásából nyerünk a szélerőművekhez
hasonló módon villamos energiát. Kialakításánál nagy földterületet borítanak kör alakú üveg vagy
műanyagszerkezettel, ami a kör közepének irányába magasodik. Középen egy magas torony található, itt
helyezkednek el a szélturbinák. A kör és a földfelszín között a levegő képes cirkulálni. Napsütés hatására az üveg
(vagy műanyag) alatt található levegő felmelegszik, és mert a meleg levegő könnyebb, mint a hideg, a torony
irányába kezd áramlani, helyét átadva a perem felől érkező hideg levegőnek. A toronyban a meleg levegő felszáll,
mozgásával a turbina lapátjait megforgatja. A turbinához generátor csatlakozik, mely a mozgási energiát villamos
energiává alakítja.

Ilyen erőművet ott érdemes létrehozni, ahol a napsugárzás mértéke eléri a 2.5MWh/m2 értéket. Egy 5 MW
teljesítményű erőműhöz 1100 m átmérőjű kollektor szükséges, a kémény

magasságának el kell érni a 445 métert, átmérőjének a 27 métert. Egy 200 MW-os erőműhöz ugyanezek a
paraméterek: 5000 m átmérőjű kollektor, 1000 méter magas, és 150 méter átmérőjű kémény. A kéményben a
légáram sebessége 8 m/s, ha a turbina és a generátor üzemben van, anélkül pedig15 m/s.

10.2.2. Hőtermelés geotermikus energiából:
A mérések szerint a felszíni rétegekben lefelé haladva világátlagban, 100 m-enként 3 °C-kal nő a hőmérséklet. A
gazdaságosan kitermelhető geotermikus energiahordozó közege a víz.

A termálvíz jellemzője, hogy nagy fajlagos energiatartalmú, könnyen felszínre hozható, olcsó,

nagy mennyiségben rendelkezésre álló, jól kezelhető.
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A közvetlenül kőhasznosítás, amelynek során a termálvíz hője közvetlenül, átalakítás nélkül vagy hőcserélőn
keresztül kerül hasznosításra (pl. légtérfűtés, távhő).

A földkéreg hőmérséklete, a felszíntől mért mélység függvényében:

Forrás: Bihari Péter(2012): Energetikai alapismeretek 75.o.

A geotermikus energia nagyobb részét jó hatásfokkal és nagymennyiségben közvetlenül hőellátásra (fűtés, használati
melegvíz előállítás, üvegház fűtés, terményszárítás, stb.) tudjuk felhasználni, mert kitermelhető termálvizek
hőmérséklete 100 °C-nál alacsonyabb.

A technológiai megoldások többsége zárt rendszerben működik. Tehát a geotermikus fluidum

– távfűtésre történt kiemelés és a hőcserélőkben végbement hőkivétel után – visszasajtoló-kutakon keresztül
visszajut a felszín alá. Ez azt jelenti, hogy szinte nincs kontaktus a felszíni környezettel.

Közvetlen hőcsere használati meleg víz kinyerésére:
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Közvetlen hőcsere, fűtési célra:

A hőszivattyús rendszerekhez nincs feltétlenül szükség a felszín alól történő vízkivételre.

A hőt szolgáltató közeg lehet felszíni vízfolyás, talajvíz, néhány méteres mélységben (a talajhő és a földhő 150-
300 méteres mélységig. )

A hőszivattyús rendszert télen fűtésre, nyáron hűtésre lehet alkalmazni. A hőszivattyúval segített hőellátás
legnagyobb előnye, hogy gyakorlatilag mindenütt alkalmazható.

A hőszivattyúk másik alkalmazási módja során „hulladékhőt”, vagyis olyan hőt, amely különben a környezetbe
távozna, hasznosítunk. Ez a hő lehet akár lehűlt 30-40 °C-os termálvíz, de ipari folyamatoknál keletkező meleg
víz vagy levegő formájában jelentkező hulladékhő is.

A hőszivattyú elve:

10.2.3. Hőtermelés tüzelőberendezésben:
Tüzelőanyag égetése során valósul meg a hő hasznosítása. A termikus energiaátalakítás legegyszerűbb módszere
a tüzelőanyag elégetése és a keletkezett hő közvetlen, vagy hőhordozó közvetítésével való hasznosítása.

A prímér energiaforrás:

• tűzifa,
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• szén,

• kőolaj származékok,

• hulladék.

Az előállítás főbb berendezései: tüzelőberendezések, külső és belsőégésű motorok.

A hőhordozó lehet:

• levegő,

• víz,

• gőz,

• gáz,

• speciális folyadék.

Hőtermelés folyamata:

A tüzelőanyagok kémiailag kötött energiája a tüzelőberendezésben hővé alakul, s hőjét átadja a hőhordozónak,
amely biztosítja a fogyasztó hőteljesítményét. A tüzelőberendezések biztosítják a tüzelőanyag és az oxigén
keveredését, valamint az égés feltételeit a tüzérben, mely térrészben az égés tulajdonképp lezajlik. A darabos szilárd
tüzelőanyagokat többnyire rostélyokra vagy égetőfelületekre helyezve égetik el, a szénport, továbbá a folyékony
és gáznemű tüzelőanyagokat rendszerint égőkön keresztül juttatják a tüzérbe. A technikai fejlődés eredményeképp
a legtöbbműszaki hőforrás olyan változata is kialakult, melyben a tüzelőszerkezetet más fizikai hőforrás helyettesíti,
ami természetesen a konstrukciók alapvető változásával járt. E helyettesítés feltétele, hogy a fizikai hőforrás képes
legyen a szükséges teljesítményt és hőmérsékletet szolgáltatni.

Tüzelőberendezések:

- tűzhelyek: A hőt nyílt térrészen vagy egyszerű felületen keresztül sugározzák ki, energetikai

hatásfokuk nagyon alacsony és alig szabályozhatók.

- kályhák: elsősorban légterek egyedi fűtésére szolgálnak, csökkenő mértékben anyagok felmelegítésére is
használatosak. A kályhák a hőt hőtároló közeg közvetítésével adják le, teljesítményük l-10 kW között mozog.

A hőfejlesztés jellegétől és a fűtés módjától függően sokféle kályhatípus létezik:

• vaskályhák: Darabos tüzelőanyagokkal működő kis hő kapacitású.

• cserépkályhák: Nagy hő kapacitású

• aknás kályhák: Lassan égő.

• szénhidrogének eltüzelésén vagy villamos fűtésen alapuló korszerű kályhákig.

- kemencék: (technológiai célú kályhák)
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A kemencék a belsejükben elhelyezett anyagok vagy gyártmányok felmelegítésére, hőn tartására, vagy termikus
technológiai folyamatok lefolytatására szolgálnak, pl. szárítás, hőkezelés, pörkölés, izzítás, zsugorítás, olvasztás,
kémiai reakciók.

Felépítésük szerint lehetnek:

• boksa,

• tégely,

• kád,

• aknás,

• cső-,

• kamrás,

• alagútkemencéket különböztetnek meg.

A tüzelésen alapuló kemence lehet közvetlen melegítésű: ha a láng vagy a füstgáz közvetlenül érintkezik a
felmelegítendő anyaggal, valamint közvetett melegítésű: ha az égéstermékek közbenső hőhordozón keresztül adják
át hőjüket a felmelegítendő anyagnak.

Az aknás kemencékben a melegítendő anyag közös térben van a tüzelőanyaggal, ide tartozik a nagyolvasztók és
a kúpoló-, ércredukáló, pörkölő-, fémolvasztó, mészégető, kalcináló-, érc-zsugorító kemencék nagy része. Egyes
kohászati kemencékben a tüzelőanyag a hőfejlesztés mellett a kémiai reakciókban is szerepet kap. Ennek
legtipikusabb esetét a nagyolvasztók képviselik, ahol az érc oxidjait a tüzelőanyagokból kiszabaduló szén és
hidrogén redukálja. Az ilyen kemencék üzemvitelét a hőmérleg és a kémiai reakcióarányok együttesen szabják
meg. A kemencék az ipar legfontosabb melegítő-berendezései, ennek megfelelően hatásfokuk emelése az
energiaracionalizálás legrészletesebben feldolgozott területe. A hatásfokot lényegesen befolyásolja a hőfejlesztés
módja. Szilárd tüzelőanyagokkal működő közepes nagyságú kemencékre 35-45% jellemző, szénhidrogén-tüzelésnél
és villamos hőfejlesztésnél viszont akár 60-80%-ot is el lehet érni.

A kazánok: a legtöbb kazán tüzelőberendezéssel épül, jóformán valamennyi tüzelőanyag használata előfordul. A
lángcsöves (füstcsöves) rendszerben a hőhordozót tartalmazó tartályt szeli át egy vagy több, a lángot vagy füstgázt
vezető cső, a vízcsövesnél a hőhordozó melegítése a tűztérben és a füstgázhuzamban elhelyezett csőrendszerben
történik.

A lángcsöves rendszer használata kis teljesítményű, elsősorban meleg vizet készítő kazánokra jellemző, a korszerű
gőzkazánok kizárólag vízcsövesek. Kisebb teljesítményen a hőforrás lehet a melegítendő közegbe merülő villamos.
A hulladék hő hasznosítása, a kombinált hőerőműi körfolyamatok és az atomerőművekmegjelenése olyan kazánokat
igényelt, melyekben a fizikai hőforrás egy másik hőhordozó, ami energiáját hőcserélőn keresztül adja le. (itt nehéz
a kazánok és a hőcserélők között a határvonalat meghúzni.)

A korszerű kazánok hatásfoka a hőfejlesztés módjától, illetve a tüzelőanyag jellegétől függően:

• kis berendezéseknél 70-80%,

• nagy kazánoknál 80-95%, ún.

• kondenzációs kazánoknál 95-100%.

Az energiagazdálkodás számára különösen fontos, hogy a kazánok hatásfoka a legérzéketlenebb a tüzelőanyag
jellegére, így néhány százalékos hatásfokromlás árán rosszabb minőségű tüzelőanyagok is használhatók, ami
azonban rendszerint többletberuházást is igényel. A szénhidrogénhelyzet a szénhaszná1at körének bővítését
indokolja, erre a legfőbb területet a nagy kazánok jelentik.

A kis és nagy nyomású kazánok határát 6 bar-nál vonják meg, a nagy teljesítményű egységek általában nagy
nyomásúak, a kis nyomást többnyire csak kis kazánoknál használják.
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A kondenzációs kazán működési elve

Forrás. http://www.inwestherm.hu/DATA/termekeink/fatuzeles/fatuzeles.htm;

A legtöbb kazán feladata gőzfejlesztés. A legnagyobb és legbonyolultabb kazánok a hőerőművekben találhatók,
itt fordulnak elő a legszélsőségesebb gőzjellemzők is (560-580 °C, 260-280 bar).

Az Ipari gőzkazán:

Forrás: Bihari Péter(2012): Energetikai alapismeretek 132.o.

Az égésfolyamat:

Az égés olyan kémiai reakció, amelynek során a molekulastruktúrák megváltoznak (általában oxigénfelvétel
mellett), de az atomszámok megmaradnak.

Az égési reakció eredőtömegmérleg-egyenletét (az atomszámok megmaradását) sztöchiometriai egyenletnek
nevezzük.(A görög, stoicheion = alapanyag és metron = mérték összetételéből származik,)

Általános formája:

85

Az energiatermelés

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

http://www.renderx.com/
http://www.renderx.com/reference.html
http://www.renderx.com/tools/
http://www.renderx.com/


ahol:

αi ill. αj : a sztöchiometriai együttható, amely jelzi, hogy hány db van az i. illetve j. molekulából a kiindulási ill.,
a végtermékben;

Az Ni ill. Nj a molekulák jelölése.

Az atomszámmegmaradása azt jelenti, hogyminden egyes atomra az egyenlet bal oldalán levő összegmegegyezik
az egyenlet jobb oldalán levő összeggel.

A Q: a reakcióhő, pontosabban a kémiailag (a molekulaszerkezet által) kötött energiák különbsége, amely pozitív,
ha a reakció exoterm és negatív, ha endoterm. A sztöchiometriai egyenlet egységnyi anyagmennyiségre vonatkozik.

Ha egy folyamatban lévő reakcióban nem egységnyi anyagmennyiség vesz részt, hanem ennek valamilyen ξ -
szerese, akkor az i-edik komponens anyagmennyisége: ni = ξ x αi

A kémiai reakciókra, mint energetikai kölcsönhatásra jellemző extenzív mennyiség a ξ, a jellemző intenzív
mennyiség pedig a kémiai affinitás. A kémiai affinitás az intenzív mennyiségektől eltérően - nem a tér, hanem az
idő-tengely szerinti inhomogenitást jellemzi.

A reakcióegyenletben szereplő Q reakcióhőmegadható (a fentieknekmegfelelően) mól-ra vagy kg-ra vonatkoztatva
is. Az utóbbi esetben a reakcióhőt égéshőnek is nevezik. Az átszámítás egyszerű: a molekulatömeggel kell osztani

Szén esetén:

A sztöchiometriai egyenlet - a reakcióhő értéke mellett - csak arra ad választ, hogy a kiindulási és a végállapotban
milyen molekulák, milyen arányban találhatók. Ismernünk kell azonban a reakció feltételeit és sebességét is.

Két feltétele van annak, hogy a reakciók létrejöjjenek, az egyik a reagens molekulák ütközése, a másik az ütközés
hatásossága.

Molekulák ütközésének a szükségessége nyilvánvaló, hiszen amennyiben a sztöchiometriai egyenlet egyik oldalán
szereplőmolekulák egymással nem tudnak találkozni, a reakció nem lehetséges. A reakciósebesség függ amolekulák
számától.

Az ütközés hatásossága: a molekulák általában stabilak, ezért előbb instabil állapotba kell hozni őket ahhoz, hogy
a spontán folyamatmegindulhasson. Amolekulák reakcióba lépéséhez olyan sebességű ütközés kell, amely elegendő
ahhoz, hogy a meglevő stabil kötést felszakítsa. Az ilyen energiával rendelkező molekulákat aktív molekuláknak
nevezzük és azt az energiát, amely az aktív állapot eléréséhez szükséges, aktiválási energiának hívjuk.
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Forrás: https://www.google.hu/search?q=napenergia+haszno

A reakcióhoz tehát egyaránt szükséges a reagensek keveredése és aktiválása. Ezek együttesen hatnak a reakció
sebességére.

Az energia-mérleg egyenlet (az i. komponensre):

A reakció kezdeti szakaszban: hőmérsékletfüggés (Arrhenius - exponenciális) nagy hőmérsékleteken: a diffúzió
a meghatározó a görbe egy határértékhez tart (logisztikus görbe).

Kémiai reakcióknál az energiaforrás arányos a tömegforrással:

Energia mérlegegyenlete:
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Az égésfolyamat stabil:

Az égésfolyamat stabil:

A gyulladás és a kialvás hőmérséklete nem csak az égő anyagtól függ, hanem döntőmértékben a környezet állapota
is befolyásolja.

10.2.4. Hőtermelés atomerőműben:
Az atommag kötési energiájának egy része magreakciók során szabadul fel.

Fajlagos kötési energia

Forrás: Bihari P.(2012): Energetikai alapismeretek 66.o.

A spontán magreakciók a természetben előfordulnak, de a magreakciók némely fajtáját mesterségesen is okozni
lehet. A spontánmagreakciók leggyakrabban előforduló típusa a radioaktív izotópok bomlása. Előidézésekor nincs
szükség semmilyen külső okra, a bomlás a mag energiaállapotától függő spontán folyamatként megy végbe. A
radioaktív bomlásnak energetikai szempontból csupán másodrendű a jelentősége, mert a felszabaduló energia nem
nagy. A nukleáris energia energetikai célú alkalmazásához módot adnak a mesterségesen előidézett magreakciók.

A nukleonokra jutó kötési energia egy részének felszabadítására két mód ismert:

• a fisszió, vagyis a nehéz elemek széthasítása közepes rendszámúakra,

• a fúzió, ami a könnyű elemek egyesítését jelenti nehezebb atomban.

A felszabaduló energia a reakcióban részt vevő tömegnek kb. 1%-a fúziónál ez az aránymajdnem egy nagyságrenddel
kisebb a fisszió esetében. Egy 235U-ös atommag hasadása 195MeV energia felszabadulásával jár, ami nukleononként
0,83 MeV. A deutérium és trícium fúziója héliummá 17,6 MeV-ot eredményez, vagyis nukleononként 3,5 MeVot.

A nagy mennyiségű energia felszabadításához láncreakciót, vagyis önfenntartó osztódási sorozatot kell kialakítani.
Ha a láncreakció szabályozatlan, akkor nukleáris robbanás jön létre. A stabil, folyamatos teljesítményt viszont
szabályozott láncreakció biztosításával lehet elérni. Nukleáris robbanás fúzió és fisszió útján egyaránt létrehozható.
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Forrás: Bihari P(2012): Energetikai alapismeretek. 67.o.

Ha a folyamat során minden hasadás legalább egy újabbat idéz elő, akkor láncreakció keletkezik, így a folyamat
önfenntartóvá válik. Az a jelenség, hogy a hasadáskor, kettőnél több neutron lép ki, növeli az újabb fisszió
lehetőségét. Az újabb fisszió lehetőségével szemben hat az, hogy nem minden ütközés vezet hasadáshoz, illetve
a neutronok egy része elveszik, mert vagy hasadásra képtelen atomok fogják be, vagy ütközés nélkül kilép a
környezetbe. Ahhoz, hogy a láncreakció biztosan megtörténjen, egy minimális mennyiségnél több hasadóanyag
jelenlétét szükséges, mert ezen kritikus tömeg alatt a folyamat nem válik önfenntartóvá. A kritikus tömeg nagysága
függ a geometriai elrendezéstől, a hasadóanyag koncentrációjától és a jelenlevő egyéb szerkezeti anyagoktól. A
láncreakció akkor ad állandó teljesítményt, ha a neutronok két egymást követő időpontban mért számának arányát
kifejező sokszorozási tényező értéke 1. A reaktoroknál ezt a helyzetet nevezik kritikus állapotnak, ami a stabil
stacioner üzemi állapot. Az energetikai reaktorok stabil üzemét a teljes terhelés és az üresjárat között minden
teljesítményszinten meg kell valósítani. Ennek érdekében az áramló neutronok sűrűségét, a neutronfluxust
szabályozni kell, többnyire a reaktortérbe juttatott neutronelnyelő anyagok méretének szabályozásával. Ha
teljesítménycsökkentés közben a sokszorozási tényező egynél kisebb, akkor a reaktor szubkritikus. Ha
teljesítménynövelés során a tényező egynél nagyobb, akkor a reaktor szuperkritikus. A hirtelen teljesítmény-
növekedés a reaktor megszaladását eredményezi. E jelenség ellen a reakciót fékező automatikus beavatkozó szervek
védenek. Az egyes reaktortípusok fizikai tulajdonságai, például a reaktivitás negatív hőfokfüggése a vizes
reaktoroknál szintén így hat. Ilyen típusú reaktoroknál a hasadás hatáskeresztmetszete a hőmérséklet növekedésével
csökken. Amikor szuperkritikus állapotban a teljesítménynövekedés hatására nő a reaktor hőmérséklete, a
sokszorozási tényező csökken. Ez a hatás a termikus reaktoroknál kizárja, hogy amegszaladás nukleáris robbanáshoz
vezessen.

A hasadáshoz felhasználható anyagok bővítésére jó lehetőséget nyújtanak a tenyészanyagok, amelyek a természetben
sokkal nagyobb mennyiségben fordulnak elő, mint a hasadóanyagok. Amennyiben a reaktorban találhatóak
tenyészanyagok, akkor a keletkező gyors neutronok hatására valamilyen mértékű tenyésztés mindenképpen
bekövetkezik.

A ma használatos termikus reaktorok üzemanyagában mindig található jelentős mennyiségű 238U izotóp, aminek
egy részéből plutónium képződik. (Pl. a nyomott vizes reaktorokban 1 kg uránban átlagosan 7-9 g plutónium
keletkezik.) A termikus reaktorokban képződő plutónium csak egy része járul hozzá az energiatermeléshez, a többi
a kiégett fűtőelemben marad.

A reaktorokban a fűtőanyag elemei vékony csövekbe töltött urániumdioxid gömböcskékből állnak. A csöveket
függőleges kötegekben állítják be a reaktorba, és távtartókkal különítik el egymástól. A reaktorban lévő fűtőelemek
hosszú ideig, akár három évig is a helyükönmaradhatnak, de még ekkor sem használódik el az összes urán. Viszont
ennyi idő múlva melléktermékek halmozódnak fel. (Pl. kripton gáz vagy szilárd cézium, stroncium és plutónium.)
Ezért is és a korrózió miatt is szükséges a fűtőelemek eltávolítása. A használt fűtőelemeket egy speciális reaktorban
újra hasznosítják. Elkülönítik a még hasadóképes uránt a plutóniumtól és a hulladék anyagoktól. Ezt a folyamatot
nevezik reprocesszálásnak. A plutóniumot ezután a reaktorban újra felhasználják.

A maghasadás beindításához két módszert is alkalmaznak:

• az egyik a dúsítás,

• a másiknál pedig moderátort használnak.

A dúsításnál a természetes 7/1000 urán-235/ urán-238 –ra vonatkozó arányszámot 40/1000-re növelik. Ez a
fűtőelemek elkészítése előtt egy speciális centrifugában történik.
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Amásikmódszer esetén a reaktorban a gyors neutronokmozgásátmoderátorral lassítják, így növelve amaghasadások
beindulási lehetőségét.

A maghasadás folyamata moderátor jelenlétében

Forrás: https://www.google.hu/search?q=napenergia+haszno

Moderátor lehet nehézvíz vagy grafit. A nehézvíz molekuláiban a hidrogén atomot a deutériumnak nevezett izotópja
váltja ki.

A maghasadás által termelt hőenergia lassan is felszabadítható. Ebben az esetben a hővel vízből gőz fejlődik,
amellyel elektromos áramot termelő generátorokat működtetnek.

A maghasadás hőjét két módon vezethetik el a reaktorból:

• -vagy vízzel nyeletik el a reaktor hőjét és gőz keletkezik, (forraló vizes atomerőmű)

• vagy a reaktornak a primer vagy nyomott vizes körében lévő nagyobb nyomású víz egy hőcserélő segítségével
párologtatja el a szekunder körben lévő, légköri nyomású vizet. A szekunder körben keletkező gőzt vezetik rá
a turbinára. A turbina pedig generátort működtet, mely elektromos áramot állít elő. (nyomott vizes atomerőmű)

Nyomott vizes atomerőmű:

Nyomás alatt álló víz,

amelyet a reaktor hője fűt

és amely gőzzé alakítja a normál nyomású vizet

90

Az energiatermelés

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

http://www.renderx.com/
http://www.renderx.com/reference.html
http://www.renderx.com/tools/
http://www.renderx.com/


Gőzfejlesztő

Urán hűtőelem

rudak a hő termelő

reaktorban

Forralóvizes atomerőmű:

A reaktor egy elemi δV térfogatrészéből a maghasadás révén kinyerhető hőteljesítmény:

• Σf makroszkopikus hatáskeresztmetszet,

• Φ termikus neutronfluxus a δV térfogatrészben,

• qh≈200 MeV/hasadás=3,2.10-11 J/hasadás

A reaktor hőteljesítménye:

Az atomreaktorok aktív zónája rendszerint henger alakú. Az R sugarú és H magasságú aktív zóna ncs számú
hűtőcsatornát (fűtőelem körül, kazetta, aktív zóna), amelyben elvárás az azonos tömegáramú víz:
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11. fejezet - Villamos energiatermelés
A felhasználás helyét figyelembe véve, a villamos energia a legtisztább energiafajta, amelyet az emberiség a
legsokoldalúbban használ.

11.1 Hőenergia átalakítása mozgási energiává
Az erőművekbenmegtermelt hőenergia, általábanmunkavégző közeg (víz, gőz) segítségével, gőzturbinában alakul
mozgási energiává (forgó mozgás). A turbina tengelyéhez kapcsolt generátor segítségével az igények kielégítéséhez
alkalmazkodó villamos energiát nyerünk.

Az ismert hőerőművekben a tüzelőanyag elégetésével felszabaduló hő a gőz közvetítésével a gőzturbinában az
expanzió révén forgó mozgássá alakul, mely a generátor forgatásával villamos energiát generál. Thomas Alva
Edison alkotta meg az első villamos erőművet az egyenáramú dinamó munkagépként való alkalmazásával és a
gőzgép erőgépként való használatával. A villamos energia távolsági alkalmazásában a megoldást a váltakozó
áramra való áttérés jelentette. A váltakozó áram alkalmazásával lehetővé vált a transzformátorok széles körű,
szervezett használata. A villamos erőátvitel jelentős fejlődése a háromfázisú transzformátor alkalmazása volt.

11.1.1. Gőzturbinás erőművek
A kazán tűzterében elégetett tüzelőanyag (szén, fűtőolaj, hulladék, biomassza) hője felmelegíti a kazán – dob -
csővezeték rendszerben lévő nagynyomású vizet, amely gőzzé párologva a túlhevítőbenmagas hőmérsékletű gőzzé
alakul. Ez a gőz expandál a gőzturbinában, a fáradt gőz hőtartalmát kondenzátorban vonják el. A kondenzátumot
tápszivattyú juttatja a kazán vízterébe. A rendszer hatásfoka a Rankin – Clausius körfolyamat alapján elsősorban
a kazántér nyomásától, a túl-hevítés hőfokától és a kondenzációs hőmérséklettől függ. 1

A gőzturbinás erőmű ábrája:

A gőzturbinás blokkokat főként alaperőművi funkcióban üzemeltetik, de ma már gyakori a különböző kapcsolt
üzemmódú működtetés is.

A leggyakrabban alkalmazott módozatok:

• épületek hőigényének biztosítása,

1Uo.
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• technológiai hőigények kielégítése,

• kombinált gáz/gőzerőművek létesítése.

Gőzkazán teljesítménymérlege:

Gőzkazán hatásfoka:

A tüzelőanyagtól függően:

• C (6-28 MJ/kg): 0,82-0,92

• kőolaj: 0,85-0,92

• földgáz: 0,87-0,94.

A gőz fajlagos hője:

A gőzturbina:

Feladata: A nagy nyomású, hőmérsékletű vízgőz (belső) termikus energiájának forgási (mechanikai) energiává
alakítása a turbinalapát-fokozatokban.

Fordulatszám: n=3000 1/perc (50 Hz), n=3600 1/perc (60Hz).

Gőzturbina tengelyteljesítménye:

Fajlagos munka: (Rankin-körfolyamat)
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Gőzturbina:

Forrás: www.siemens.com

A körfolyamat termodinamikailag meghatározott (Carnot) hatásfoka:

A körfolyamat hatásfokának (ηC) növelése:

• a gőz kezdő nyomásának (p1) és hőmérsékletének (t1) növelése,

• megcsapolásos (regeneratív) tápvízelőmelegítés (ttv növelése),

• egyszeres (tUH1) és kétszeres (tUH1,tUH2) újrahevítés,

• a gőz végnyomásának (p2) csökkentése (p2≈0,03 bar).

Megcsapolásos tápvíz előmelegítés: a kondenzálódott folyadékfázisú 25-50 Co-os víz felmelegítése a kazánba lépő
tápvíz minél nagyobb hőmérséklete (ttv) érdekében.

(Gőz) újrahevítés: a turbinában expandált gőz kivétele és felmelegítése a gőzkazánban pUH nyomáson.

Generátor, transzformátor:

Feladata: A gőzturbina forgási energiájának 10-40 kV feszültségű villamos energiává alakítása (G), és
transzformálása (TR) a szállítás nagyfeszültségére (120-400 kV).

Hatásfokok:

ηTm=0,99-0,995,
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ηG=0,99-0,995,

ηTR=0,99-0,998,

ηε=0,92-0,96

ηmE=0,89-0,95.

Kondenzátor:

Feladata: A gőzturbinában munkát végzett, további munkavégzésre alkalmatlan vízgőz cseppfolyósítása
(kondenzálása), s kondenzációs hő elvonása a környezetbe a hűtővíz-rendszerrel.

Környezetbe távozó hőteljesítmény:

Hűtővíz-rendszerek:

- frissvízhűtés (folyó, tó, tenger),:

- nedves hűtőtorony:

- száraz hűtőtorony.:
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A fajlagos hőelvonás:

Gőzturbinás körfolyamat energetikai hatásfoka:

11.1.2. Gázturbinás erőművek
A gázturbina az elégetett tüzelőanyag füstgázának energiáját hasznosítja, a turbinában lezajló expanzió során. A
klasszikus gázturbinás erőműveket rendszerint csúcsra járatott egységként használták.

Nyitott egytengelyes gázturbina fő berendezései:

• Kompresszor (K): a levegő komprimálása a légköri nyomásról 10-12 (15) bar-ra.

• Égőtér (É): a tüzelőanyag elégetése, (füstgáz) hőmérsékletének növelése 1000-1300 Co-ra.

• Turbina (T): A füstgáz termikus energiájának forgási energiává alakítása a lapátfokozatokban.

• Generátor (G): A forgási energiából, villamos energia előállítása.

• Transzformátor (Tr): Generátor által előállított villamos energia átalakítása.

Tüzelőanyag: (csak CH),

• földgáz (inertes gáz),

• kerozin,

• fűtőolaj (állandó terhelésen).
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A gázturbinás erőmű folyamatábrája

Gázturbina:

Forrás: Bihari P.(2012): Energetikai alapismeretek 148. o.

Tüzelőhő teljesítmény:

Gázturbina teljesítménye:

A villamos energiatermelés hatásfoka.

A mai alkalmazások többsége un. kapcsolt hő és energiatermelés, azaz a gázturbina után füstgázhő hasznosító
hőcserélőt szerelnek, amely forróvizet HMV) vagy gőzt állít elő

A gázturbinás erőmű kapcsolt forró víz termelésével:
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11.1.3. Gázmotoros erőművek
A gázmotorokat régóta alkalmazzák biogázok (állattartó telep, szennyvíztisztító iszap) hasznosításának céljaira.
Az előállított villamos energiát általában helyi felhasználással, sziget üzemmódban értékesítik. Egy ideje
megfigyelhető a kis teljesítményű gázmotorok működtetése fütőblokként távfűtési vagy házfűtési rendszerek
számára. Bebizonyosodott, hogy ezeket a kapcsolt rendszereket kis teljesítménynél kedvező hatásfok jellemzi.

A gázmotoros erőmű kapcsolt forró víz termelésével:

11.1.4. MHD generátor
Olyan közvetlen energiaellátást jelent, amelynek során a füstgáz egymagnetohidrodinamikus rendszerben ionizálódik
és a felszabaduló elektronok a gázt vezetővé teszik. Az ionizált és vezetővé tett gáz nagy sebességgel áramlik. A
hatásfoka akkor kedvező, ha a hőmérséklet magas és kilépő hőt egy gőzerőmű tovább hasznosítja.

MHD generátor elvi elrendezése
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11.2. A tüzelőanyag cella
A tüzelőanyag cella olyan rendszer, amely a tüzelőanyagból közvetlenül villamos energiát termel. Ha a tüzelőanyag
hidrogén, akkor a hidrogén és az oxigén elektrokémiai reakciójából víz keletkezik és az anód és a katód között
elektronok áramlanak, mely az inverterben váltakozó árammá alakítható.

Hidrogén tüzelőanyag cella működési elve:

Tüzelőanyag cellás modellek:Modellre szerelt napelemmel;Modellhez kapcsolható napelemmel; Hidrogén-oxigén
kutat működtető napelemmel; A napelemek a vízbontás energiáját fedezik.
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Forrás: Benkő – Pitrik: Energetika

11.3. Amozgási energia felhasználása villamos
energiatermelésre
Az előzőekben tárgyalt hőenergiából nyert mozgási energia, generátorral történő villamos energiává alakításán
túlmenően, közvetlenül a természeti elemek (víz, szél) segítségével is állíthatunk elő hasznosítható forgási energiát.

11.3.1. Vízi erőművek
A vízenergia hasznosításának módjai:

A vízerőművek adják a világ villamos energia termelésének ~20%-át. A vízerőművek főbb típusai:

• Átfolyós vízerőművek: nagy vízhozamú, de kis esésű folyókra építenek. A vízesés nem sokat változik.

• Tározós vízerőművek: naponta, vagy meghatározott periődusonként gyűjtik össze a vizet. Magas gátrendszert
igényel. Általában csúcsüzemben működtetik.

• Üzemvíz csatornára telepített erőművek: építése a legkevesebb környezeti beavatkozással jár.

• Szivattyús tárolós vízerőművek: többféle üzemmódban működhetnek. Leggyakoribb, hogy csúcsra járatják,
azaz a felső víztározót akkor töltik fel, amikor nincs villamos csúcs és akkor engedik le a vizet, amikor a villamos
energiaigény megnőt. Ma már motor-generátor és turbina-szivattyú üzemmódú gépeket is alkalmaznak.

• Árapály erőművek és a hullám erőművek:

A víz energiájának felhasználása:

A víz a felvízből egy nyomócsövön keresztül lép be a turbinába annak

nyomócsonkján keresztül. A turbina járókerekén, energiáját átadva mechanikai

energiát közöl a járókerékkel, majd a szívócsövön keresztül az alvízbe ömlik.
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A turbinák járókerekén átáramló folyadék iránya szerint lehetnek:

• radiális,

• axiális,

• félaxiális.

Attól függően, hogy a járókeréken való átáramláskor a víz nyomása megváltozik,

vagy sem lehet:

- reakciós turbinák:

• Francis-turbina és a

• Kaplan-turbina,

- akciós turbinák:

• Pelton- turbina és a

• Bánki-turbina.

Francis-turbina:

Jellemzői:

• Széles alkalmazási terület

• Függőleges tengely

• Állórész: vezetőkerék állítható terelőlapátokkal

• Forgórész: 9-19 hajlított, fix lapáttal

Kaplan-turbina:

Jellemzői:

• Kis esésű nagy hozamú vízfolyamoknál

• Függőleges tengelyű

• Vezetőkerék

• Forgórész lapátjai szabályozhatóak
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Pelton- turbina:

Jellemzői:

• Nagy esésű, kis hozamú folyóknál

• Vízszintes tengely

• Sugárcső (1-6)

• Kanál-alakú lapátok

Bánki-turbina:

Jellemzői:

• törpe víz erőműveknél

• Vízszintes tengely

• dob alakú járókerék

• kétszeres átömlésű szabadsugár turbina.

• köríves (hengerfelületű) lapátok vannak.

Vízturbinák alkalmazási területei:

102

Villamos energiatermelés

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

http://www.renderx.com/
http://www.renderx.com/reference.html
http://www.renderx.com/tools/
http://www.renderx.com/


Víz esése

Vízhozam

A vízerőmű elméleti teljesítőképessége:

A turbina teljesítménye:

A vízerőmű teljesítménye:

11.3.2.Szélerőművek
A szélenergia hasznosítása:

A szélre merőleges felületre ható szélnyomás a szélsebesség négyzetével, teljesítmény pedig

a harmadik hatványával arányos. Az elkerülhetetlen áramlási és egyéb veszteségek miatt a

levegő mozgási energiájának csak egy részét lehet kiaknázni.

A hasznosítás jellegétől függően lehet:

• A szél energiájából munkavégzésre forgási energia:

• Szélkerék: Vízszivattyúzásra, malom hajtására szolgál.

• Szélturbina: Kisteljesítményű elektromos energia előállítása.

jellemzői:

• 5-30
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• 0,5-3 m hosszú lapátok

• teljesítményük: - 10 kW-ig

- Szélerőművek: Nagyteljesítményű elektromos energia előállítása.

jellemzői:

• 40-120 m magas,

• 30-60 m hosszú lapátok,

• 100kW – 3 MW teljesítmény.

Szélgépeknél a lapátok tengelye lehet:

• vízszintes,(energetikai célú gépeknél a legelterjedtebb)

• függőleges.

Függőleges tengelyű szélgép

Forrás: http://frank-media.info/de/teilc/windenergie/vertikalachsen-rotoren.html;

Vízszintes tengelyű szélkerék.
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A szél munkavégző képességét alapvetően a sebessége határozzameg. A szélsebesség a talajszint feletti magassággal
arányosan nő:

ahol: „v1” – szélsebesség a talajközeli „h1” magasságban

„v2” – a „h2” magassághoz tartozó számított szélsebesség

A szél kinetikus energiája:

A levegő tömegáram A keresztmetszetben:

A szélerő potenciál:

A turbina teljesítménye:

- ρ≈1,2 kg/m3 a levegő sűrűsége,

- v m/s, a levegő áramlási sebessége,

- A m2, szélkerekek súrolta felület, (d²π/4- a lapátok által súrolt terület mérete
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(ahol r - a lapátok hossza; d = 2 r : a szélkerék átmérője),

- φ transzmissziós tényező: f(wmin, adott szélirányba való befordulás, lapátprofil, állítható

lapátok),

- ηG generátor hatásfok.
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12. fejezet - Egyéb villamos energia
nyerési lehetőségek
12.1. Tüzelőanyag cella
A tüzelőanyag cella a tüzelőanyagból közvetlenül villamosenergiát termel. Ha a tüzelőanyag hidrogén, akkor a
hidrogén és az oxigén elektrokémiai reakciójából víz keletkezik és az anód és a katód között elektronok áramlanak,
mely az inverterben váltakozó árammá alakítható.

Hidrogén tüzelőanyag cella működési elve:

A tüzelőanyag cella hője:

ΔH: a reakciótermékek és reagensek entalpiakülönbsége;

A villamos energia nagysága:

ΔS: a reakciótermékek és reagensek entrópiakülönbsége.

A hőmérsékletnöveléssel ugyan csökken a tüzelőanyag cella hatásfoka,

de nő a T hőmérsékleten távozó D=TΔSi disszipációs hő (ΔSi a reakciótermék (pl. vízgőz) entrópiakülönbsége).

A disszipációs hő kapcsolt hőszolgáltatásra vagy gőzerőműben hasznosítható.

A disszipációs hő hasznosításával tüzelőanyag cella hatásfoka alig csökken a hőmérséklet növelésekor, és az
eszményi hatásfok közel azonos.

Tüzelőanyag cella típusai:

- Alkáli (Alkaline Fuel Cell-AFC),

- Polimer-elektrolit membrános (Polymere Electrolyte Membrane FC-PEMFC),

- Foszforsavas (Phosphoric Acid FC-PAFC),
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- Folyékony karbonátos (Molten Carbonate FC-MCFC),

- Szilárd oxidos (Solide Oxide FC-SOFC).

A teljes tüzelőanyag cella igen nagyszámú elemből áll.

A megvalósított 100-200 kW, az elemek száma ezernél több.

A tervezett 1 MW TC 6-10 ezer elemet tartalmaz.

12.2. Napelem
A napelem egy olyan eszköz, amely a nap sugárzását elektromos árammá alakítja át a fényelektromos jelenség
segítségével. A napelem teljesítménye függ annak típusától, méretétől, a sugárzás intenzitásától és a sugárzott fény
hullámhosszától, valamint annak beesési szögétől.

A napelemek működése: a fénysugárzás gerjeszti a töltéseket:

a becsapódó foton energiájának hatására egy elektron kilép a vegyérték-sávból.

A gerjesztett, szabad töltések kimozdulnak a helyükről, és az elektromos tér által meghatározott irányba mozognak

A szolárcellák építésének alapanyagai lehetnek:

- szilícium (Si), (A leggyakoribb alapanyag)

- germánium (Ge)

- gallium

- arzenid (GaAs) vagy

-kadmium szulfid.(CdS).

A szilíciumot, kvarchomokból készítik, rendkívül nagy tisztaságban.

A szolárcellák előállításához (monokristályos) a megolvasztott legtisztább szilíciumból egy rudat állítanak elő,
amely 10cm átmérőjű és 1 m hosszú. Ezt kb. 0,3 mm vastag szeletekre vágják. Ez után szennyezik úgy, hogy az
egyik oldalába foszfor atomokat a másik oldalába bór atomokat ültetnek be. Ezáltal egy „p” és egy „n” típusú
félvezető réteg jön létre.

Az „n” típusú félvezető negatív töltésű elektronokkal a „p” típusú félvezető pedig pozitív lyukakkal rendelkezik.
A két réteg összeillesztésénél egy záró réteg alakul ki. Ebben a záró rétegben a határfelületen át elektronok jutnak
a „p” típusú félvezető rétegbe és fordítva lyukak kerülnek az „n” típusú félvezető rétegbe. A töltéshordozók
villamosan semlegesítik egymást és ez által tértöltésű zóna alakul ki, amely villamos térrel rendelkezik. Ebben a
tértöltési zónában nagyon lecsökken a szabad töltéshordozók száma emiatt, viszont megnő a zóna ellenállása. Ezért
nevezik ezt záró rétegnek. Vastagsága kb.0. 2 mikrométer. Ha fény jut az így elkészített félvezető lemezre a fény
hatására a fotonok a kristálykötésekből elektronokat, szabadítanak ki és a helyén lyukak, keletkeznek. A villamos
tér hatására az elektronok az „n” rétegbe a lyukak pedig a „p” rétegbe vándorolnak. Ez csak akkor következhet be,
ha a foton (fényrészecske) energiája nagyobb, a találatot ért atom energiájánál. Vannak olyan fotonok, amelyek
ekkora energiával nem rendelkeznek így azok energiája hőenergiává alakul át, amely melegíti a szolár cellát. Ez
nagyon káros, mert a hőmérséklet növekedésével csökken a szolárcella teljesítménye. Tehát a töltéshordozók
szétválasztása bekövetkezik és ennek következtében potenciálkülönbség alakul ki, amit feszültségnek nevezünk.
Így alakul át a szolárcella a fénynek az energiája villamos energiává.

A szolárcella jelleggörbéi:

Az üresjárási feszültség és rövidzárási áram vizsgálata a besugárzás függvényében:
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A szolárcella kimeneti feszültsége majdnem független a besugárzás erősségétől. A szilícium szolárcellánál az
üresjárási feszültség 0.5- 0.6 volt.

A rövidzárlati áram megközelítőleg egyenesen arányos a besugárzás erősségével. Minél nagyobb energiával
rendelkező foton hatol be a szolárcella záró rétegébe annál több elektront, tud kiszabadítani kötéséből.

Az egyenes arányosság miatt a szolárcella a fényerősség mérésére is alkalmas. A felület növelésével tudjuk még
elérni az áramerősség növekedését.

Feszültség és áramerősség közötti összefüggés vizsgálata változó besugárzás esetén:

Megvilágítás nélkül a szolárcella úgy viselkedik, mint egy normál vezető dióda. Megvilágítás hatására szolárcella
aktivizálódik tehát villamos áramot, termel. Ennek az érték pedig a megvilágítás erősségétől függ.

A feszültség és az áramerősség közötti összefüggés vizsgálata a hőmérséklet függvényében:

Növekedő hőmérsékletnél a szolárcella feszültsége csökken kb.0,4%-al, az áramerősség pedig nő kb.0,06%-al
Celsius fokonként. Tehát a szolár cella teljesítményének a hatásfoka egyre gyengül. Szereléskor ügyelni kell a jó
szellőzésre, szellőzés biztosítására a hűtés miatt.

Teljesítmény jelleggörbéjének felvétele változtatható terhelés és állandó besugárzás esetén:

109

Egyéb villamos energia nyerési lehetőségek

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

http://www.renderx.com/
http://www.renderx.com/reference.html
http://www.renderx.com/tools/
http://www.renderx.com/


A modul névleges értékei az MPP pontra vonatkoznak.

A szolárcella üzemi állapotai:

P=0I=0U=Uoa, üres járás:
P=0I=IrzU=0b, rövidzárás:
P=PmaxI=InU=Unc, terhelés:

Napelem típusai és jellemzői:

- Amorf napelem:

Ez a legelterjedtebb típus, mert olcsó az előállítási költsége. A hatásfoka 4-6% között van, ami alulmarad a többihez
képest. Mivel kicsi a hatásfoka, ezért jóval nagyobb felületet igényel az elhelyezése. Az amorf napelem a szórt
fényt jobban hasznosítja, mint a közvetlen napfényt. Az élettartamuk csak 10év körül van.

- Monokristályos napelem:

Monokristályos cellákhoz a szilícium tömböt úgy kristályosítják, hogy az egyetlen szabályos kristály legyen amit
az olvadékból való folyamatos „kihúzással” valósítanak meg elektromos tér jelenlétében, az ilyen tömb henger
alakú, ebből lesznek azután a levágott sarkúnak tűnő nyolcszögletű elemek.

Ez a napelem ama létező legjobb hatásfokkal bíró napelem, aminek hatásfoka 15-17% között van. Amonokristályos
napelem a közvetlen napfényt hasznosítja jobban, de a szórt napfénybenmár kevésbé tudja hasznosítani. Élettartama
30év körül van.

- Polikristályos napelem:
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Polikristályos cellákhoz a szilíciumot öntéssel állítják elő négyzet keresztmetszetű tömbökbe, miközben a szilícium
több kristályban dermed meg.

Ennek a hatásfoka is mármegközelíti a monokristályos napelemét, aminek hatásfoka 10-13% között van. Élettartama
25 év körül van.

A monokristályos celláknál az éleiket levágva, a körlapból legtöbbször nyolcszög alakú cellákat alakítanak ki, így
ránézésre is meg lehet különböztetni a poli- és monokristályos cellákat és az abból készült napelemeket.

Szolárcella felépítése
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13. fejezet - Energiahatékonyság –
energiatudatosság
Energiahatékonyság

Az ember állandó és tudatos energiatermelő és energiafogyasztó. Kezdetben az energia a természettől kapott tűz,
víz, szél, nap erejének az igába fogását jelentette az izomerő alkalmazásán túl. Ezeknek az energiaforrásoknak a
jelenkori hasznosítása már környezettudatos magatartást jelent. A nem megújuló energiák használatára lényegileg
két okból kényszerült az ember. Egyrészt a lélekszám folyamatos és óriási mértékben való megnövekedése, és
ebből fakadóan az egyre nagyobb földrajzi területek emberi lakhellyé tétele. Másrészt a technikai fejlődés egyre
több energiát igényelt. Az emberiség tudatosan kereste a megoldásokat az energiaigény kielégítésére. Napjainkban
a közvilágítás, a tömegközlekedés, a telekommunikációs eszközök – és sokmás rendszer – használata a hétköznapok
fontos része, ám a Föld népességének egy része számára ezek hozzáférhetőek, mások számára nem. A tudatos
emberi tevékenység következtében létrejött természeti – társadalmi – technikai környezet folyamatosan alakul,
változik. Az energiaforrások kiaknázása során a legfontosabb a takarékosság és a környezetszennyezés elkerülése.
A kőolaj, a földgáz és a szénkészletek egy – két évtizedben számolható hozzáférhetőségéről szóló hírek, valamint
az egészséges környezet és a környezetvédelem iránti igény egyre többeket késztet arra, hogy tudatosabb
energiafogyasztók legyenek. Ennek érdekében felülvizsgálják energiafelhasználási szokásaikat és energiafogyasztó
rendszereiket.

Az energiatudatosság

Az ember állandó és tudatos energiatermelő és energiafogyasztó. Kezdetben az energia a természettől kapott tűz,
víz, szél, nap erejének az igába fogását jelentette az izomerő alkalmazásán túl. Ezeknek az energiaforrásoknak a
jelenkori hasznosítása már környezettudatos magatartást jelent. A nem megújuló energiák használatára lényegileg
két okból kényszerült az ember. Egyrészt a lélekszám folyamatos és óriási mértékben való megnövekedése, és
ebből fakadóan az egyre nagyobb földrajzi területek emberi lakhellyé tétele. Másrészt a technikai fejlődés egyre
több energiát igényelt. Az emberiség tudatosan kereste a megoldásokat az energiaigény kielégítésére. Napjainkban
a közvilágítás, a tömegközlekedés, a telekommunikációs eszközök – és sokmás rendszer – használata a hétköznapok
fontos része, ám a Föld népességének egy része számára ezek hozzáférhetőek, mások számára nem. A tudatos
emberi tevékenység következtében létrejött természeti – társadalmi – technikai környezet folyamatosan alakul,
változik. Az energiaforrások kiaknázása során a legfontosabb a takarékosság és a környezetszennyezés elkerülése.
A kőolaj, a földgáz és a szénkészletek egy – két évtizedben számolható hozzáférhetőségéről szóló hírek, valamint
az egészséges környezet és a környezetvédelem iránti igény egyre többeket késztet arra, hogy tudatosabb
energiafogyasztók legyenek. Ennek érdekében felülvizsgálják energiafelhasználási szokásaikat és energiafogyasztó
rendszereiket. Energiatudatos az, aki nemcsak tudja, hogy mennyi energiát fogyaszt, hanem energiafogyasztását
meg is tervezi.Mindezt azzal a céllal teszi, hogy védje környezetét, hogy saját tevékenységével és lakókörnyezetének
alakításával is szolgálja a klímaváltozás elleni küzdelmet, hogy csökkentse a légtérbe jutó emissziót, a szén-dioxid
kibocsájtást, és hogy mind kevesebb legyen a fosszilis energiahordozókra költendő közösségi költség.
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