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Absztrakt: Az elmúlt időszakban a nemzetközi politika fókuszába került az energiafelhasz-

nálás és annak hatékonysága a klímaváltozás tükrében. Napjainkban már tanúi vagyunk egy 

jelentős hatású népvándorlásnak, amelynek okai között előkelő helyen említik az egyre nö-

vekvő mértékű ÜHG-kibocsátás hatására bekövetkezett klímaváltozást. Ugyanakkor hangsú-

lyozni kell, hogy a jogszabályok szigorodásával párhuzamosan figyelemre méltó eredmé-

nyek születtek az energetikai hatékonyság területén. A cikk szerzői a nagy hőmérsékletű 

„hulladékhő”-hasznosítás egy speciális területével foglalkoznak. Az energetika és az ipar 

számos területén alkalmaznak gázturbinákat, melyeknek a kipufogó gáza nagy hőmérsékletű 

és hőárama is jelentős. Európában és az iparilag fejlett országokban már számos hőhasznosító 

körfolyamatot telepítettek. A szerzők ennek a hatékonyságjavító technológiának az alkal-

mazhatósági feltételeit vizsgálták modellszámítások segítségével. 

Kulcsszavak: energetikai hatékonyság, körfolyamatok, hulladékhő-hasznosítás, komp-

resszorállomás 

 

 

1. EURÓPAI UNIÓ – ENERGIAHATÉKONYSÁG 

Az Európai Bizottság Az energiahatékonyságról, és annak az energiabiztonsághoz, 

valamint a 2030-ra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai kerethez való hozzájárulá-

sáról című dokumentumban összefoglalta a legfontosabb célkitűzéseket tagállami, re-

gionális és uniós szinten [1]. A bizottság a 2020–2030-as időszakra vonatkozó éghaj-

lat- és energiapolitikai keretben nagyratörő célokat fogalmazott meg az üvegházhatású 

gázkibocsátás csökkentése és a megújuló energia vonatkozásában, melyek részét ké-

pezik az Unió alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaságra való átté-

résének. A dokumentum szerinti célok elősegítik az energiafüggőség csökkentését, és 

a jól működő belső piac létrehozása révén hozzájárulnak a vállalkozások és a fogyasz-

tók megfizethető árú energiával való ellátásához. A 2030-ra vonatkozó keret kiegészí-

téseként időközben sor került az Unió energiabiztonságának részletesebb elemzésére 

is, figyelembe véve az EU keleti határán lezajlott geopolitikai eseményeket.  

Az energiahatékonyság szempontjából a 2030-ra vonatkozó keret azt is leszö-

gezte, hogy az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésére vonatkozó 2030-as cél-

kitűzés költséghatékony megvalósítása érdekében fokozott, 25%-os mértékű ener-

gia-megtakarításra van szükség. A hivatkozott dokumentum a fenti előfeltevésen 

nyugszik, és ez alapján elemzi az energiahatékonyság fokozása tekintetében rendel-

kezésre álló költséghatékony lehetőségeket, valamint az energiahatékonyság által kí-

nált további előnyöket. 
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Az energiahatékonyság alapvető szerepet játszik a versenyképesebb, biztonságo-

sabb és fenntarthatóbb energiarendszerre való áttérésben, melynek alapkövét a belső 

energiapiac jelenti. Bár a tagországok társadalmainak és gazdaságainak a hajtóereje az 

energia, a jövőben is csökkenő energiafelhasználással és kevesebb ráfordítással kell 

biztosítani a növekedést. Az EU képes ezen új paradigma megvalósítására. Ahogyan 

az 1. ábrán is látható, az EU az energiahatékonyság növelés révén már jóval a 2008-

as válság kitörése előtt elkezdte a gazdasági növekedésnek az energiafogyasztástól 

való függetlenítését. Az árjelzések és az átfogó energiahatékonysági politikák hatására 

a gazdasági növekedés és az energiafogyasztás csökkenése azóta is folytatódott. 

 

 
1. ábra 

A kémény-hőcserélők telepítése  

(MATTHEWS: Heat recovery. Gasco, 2014) 

 

 

2. HŐHASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉG GÁZTURBINÁK ESETÉBEN 

Gázturbinákat, mint erőforrásokat számos területen alkalmaznak már évtizedek óta. 

Technikai fejlesztésükben fontos szerepet játszott hadászati alkalmazásuk. Napja-

inkban számos területen, így az energetikai iparban, egyre szélesebb körben alkal-

mazzák. Jellemzője, hogy viszonylag kis súlyhoz nagy teljesítmény párosul. A gáz-

turbinákat a földgázszállító távvezetékrendszerek kompresszorállomásain, továbbá 

a gyors reagálású villamos erőművekben meghajtó motorként számos fejlett ország-

ban, így Magyarországon is alkalmazzák. 

A korszerű gázturbinák jellemzője, hogy a kis NOx kibocsátási követelmény miatt 

az égők által kibocsátott égéstermék (munkavégző közeg) hőmérséklete nagyon szűk 

tartományban változik függetlenül annak tömegáramától. A gázturbinák esetében az 

égéstermék, a munkavégzést követően a kéményen keresztül a környezetbe távozik.  
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A hőhasznosítási folyamat első lépéseként a távozó égéstermék hőtartalmának egy ré-

szét az 2. ábrán látható speciális kéményhőcserélő alkalmazásával egy közvetítő kö-

zegnek kell átadni. Ez a szakirodalomban „termál olaj”-nak nevezett folyadék a gáz-

turbina kéményétől „elvezeti” a füstgázból kinyert hőmennyiséget egy hőhasznosító 

körfolyamat betáplálási pontjáig, mely jellemzően egy másik hőcserélő. 

 

 
2. ábra 

A kéményhőcserélők telepítése  

(MATTHEWS: Heat recovery. Gasco, 2014) 

 

A 3. ábrán látható a gázturbina kipufogó gázának a hőtartalmát hasznosító körfolyamat 

sémaképe az Aspen HYSYS technológiai tervező szoftver alkalmazásával. Az 2. ábra 

szerinti kéményhőcserélő a sémaképen az E-104 jelű hőcserélő, amelyben a gázturbina 

forró füstgáza saját hőtartalmának jelentős részét átadja a „termál olaj” közvetítő kö-

zegnek. Ez utóbbi keringetésére a P-101 szivattyú szolgál. 

 

 
3. ábra 

A hulladékhő-hasznosító körfolyamat sémaképe 
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A tényleges hőhasznosító körfolyamat munkaközegének a szerzők az R245fa kód-

jelű i-pentánt választották. A választásban döntő szempont volt, hogy az Európában 

számos helyen megvalósított és üzemelő rendszerekben a Turboden egységek ezt a 

munkaközeget használják [3].  

A vizsgált körfolyamatban a munkaközeg az E-105 és az E-100 hőcserélőkben 

melegszik fel és párolog el. Ezt követően a gőz halmazállapotú munkaközeg a K-

100 turbó-expanderben munkát végez és meghajtja a kapcsolt áramtermelő generá-

tort. A munkavégzés közben nyomása 34,7 bar-ról 2,0 bar-ra, hőmérséklete pedig 

215,0 oC-ról 142,9 oC-ra csökken. Az expanderből távozó munkaközeg hőtartalma 

még jelentős nagyságú, amit az E-102 hőcserélőben a szivattyúból kilépő – folyadék 

halmazállapotú – munkaközeg előmelegítésére (rekuperálására), továbbá az E-103 

hőcserélőben a gázturbina fűtőgázának a gépkönyv szerinti 18 oC-os hőmérsékletre 

történő előmelegítésére célszerű használni. Végül a munkaközeget a szivattyú előtt 

olyan hőmérsékletre kell lehűteni, hogy 100%-ban folyadék halmazállapotúvá vál-

jon. Mivel a kompresszorállomások környezetében általában nem áll rendelkezésre 

jelentős hidegvíz áramhűtésre, ezért a 3. ábrán látható AC-100 léghűtő csökkenti a 

munkaközeg hőmérsékletét 24 oC-ra. A léghűtőből kilépő munkaközeg nyomását 

egy szivattyú a maximális értékre növeli. A maximális nyomásértéket az a feltétel 

határozza meg, hogy a K-100 jelű expander belépési pontján a munkaközegnek 

gáz/gőz halmazállapotúnak kell lennie.  

 

 
4. ábra 

A füstgáz és a közvetítő közeg hőmérsékletváltozása 
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A vizsgálatoknál a szerzők azt feltételezték, hogy két SOLAR Taurus 60 típusú, 

egyenként 5700 kW teljesítményű gázturbina üzemel egyidejűleg 80–90%-os terhe-

léssel. A gyártó cég adatai alapján a két egység által kibocsátott összes forró füstgáz 

tömegárama 150 000 kg/h, hőmérséklete pedig terheléstől függetlenül 510 oC [4].  

A modellszámítások alapján a kéményhőcserélő és a hőhasznosító körfolyamat kö-

zötti hőátvitelre szolgáló „termál olaj” közvetítő közeg tömegárama hasonlóan 

150 000 kg/h nagyságú. 

A 4. ábrán a gázturbina kipufogó gázának, illetve a „termál olaj” közvetítő kö-

zegnek a hőmérsékletváltozása látható, növekvő mértékű hőhasznosítás esetén. Az 

oszlopok felső és alsó értéke közötti hőmérséklet különbség azt jelzi, hogy egyre 

nagyobb mértékű a hőhasznosítás. Látható, hogy a füstgáz esetében nagyobb hőmér-

sékletcsökkenés következik be a hőelvonástól függően, mint a „termál olaj” közve-

títő közeg esetében. Az ábra alapján az is látható, hogy a vizsgálat során legnagyobb 

mértékű hőhasznosítás esetén az égéstermék alsó hőmérséklete megközelítette a 

„termál olaj” indítási hőmérsékletét, ami azt jelenti, hogy az utolsó változatban az 

égéstermékből kivonható hőmennyiség felső határa közelében üzemel a rendszer. 

 

 
5. ábra 

A körfolyamat beállított hőmérsékletei 

 

A 5. ábrán a hő-hasznosító körfolyamat beállítási hőmérsékletértékei és a kinyerhető 

energia nagysága látható. A szerzők az általuk végzett modellszámítások eredmé-

nyeinek értékelése során arra a megállapításra jutottak, hogy a körfolyamat megha-

tározott pontjaiban állandó (fix) hőmérséklet-értékeket célszerű tartani az 5. ábrának 

megfelelően. Az előzőek szerinti kulcshőmérséklet-értékeket a választott munkakö-
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zeg fázisviselkedése, fázisdiagramja határozza meg. A 5. ábrán látható, hogy a kör-

folyamatban rögzített kulcs-hőmérsékletek esetén a hőhasznosítás mértékét a mun-

kaközeg tömegárama befolyásolja. A vizsgált esetekben a munkaközeg tömegárama 

30 000 – 70 000 kg/h érték között változott. Az előző feltételek szerint működő kör-

folyamat segítségével termelt nettó villamos energia a 5. ábrán látható vonal szerint 

649–1530 kW között változott. Természetesen a vizsgált körfolyamat a munkaközeg 

maximális tömegáramával is működőképes lenne kisebb terhelések esetén is, de a 

nagyobb tömegű munkaközeg áramlásban tartása nagyobb szivattyúteljesítményt 

igényelt volna. 
1. táblázat 

EOR módszerek 

Taurus 60 névleges 

teljesítmény 

MW 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Többlet vill. tel-

jesítmény 
MW 0,762 1,016 1,27 1,524 1,778 

Hatékonyságjavulás % 13,3% 17,7% 22,1% 26,6% 31,0% 

 

A szerzők a hőhasznosító körfolyamat kialakításával elérhető energia-megtakarítást 

és hatékonyság-javulást a Turboden társaság módszerét követve határozták meg, és 

a vizsgált gázmotor/gázturbina névleges teljesítményét tekintik viszonyítási alapnak. 

Az előzőeket figyelembe véve az 1. táblázatból látható, hogy hőhasznosító körfo-

lyamat alkalmazásával a tüzelőanyagként felhasznált energiahordozóból 13–31%-

kal nagyobb teljesítmény nyerhető ki. 
2. táblázat 

Beruházási és üzemeltetési költségek 

 
 

A 2. táblázatban szereplő fajlagos beruházási és üzemeltetési költségek külföldi pub-

likációból származnak és 315 HUF/USD árfolyammal vannak figyelembe véve [5]. 

A gazdaságossági számítások során a szerzők az alábbi feltételezéseket tették: 

• a vizsgált időszakban nincs infláció; 

• a hőhasznosító beruházást megvalósító cégnek nincs adófizetési kötelezett-

sége; 

• a futamidő alatt állandó a hitelkamatláb; 

• minden évben azonos mértékű az adósságszolgálat. 

50-500 kW 500-1000 kW 1-5 MW 5-20 MW

Beruházási 

költségek, ezer 

HUF/kW

1 418 1 260 945 788

Üzemeltetési 

költségek, 

HUF/kWh

6,30 4,73 4,095 3,78

Forrás: Waste Heat to Power Market Assessment, ICF International, 2015, pp. 19-20, March, 2015 

Technológia
Beépített elektromos kapacitás

ORC 

körfolyamat

Fajlagos 

költségek
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3. táblázat 

A gazdaságosság becslése célzott támogatás nélkül 

 
 

4. táblázat 

A gazdaságosság becslése célzott támogatással 

 
 

A 3. és 4. táblázat segítségével a beruházás gazdaságossága elemezhető. A javasolt 

rendszerrel termelt villamos-energia önköltsége egyfelől a beruházási költségek 

adott évi hányadából, másfelől az adott évben jelentkező üzemeltetési hányadból te-

vődik össze. A szerzők az egy évre vonatkozó beruházási költséget két részre, bank-

hitelre és célzott támogatásra bontották. A bankhitel éves nagyságát a futamidő és a 

kamatláb határozza meg, de ez a két kulcsparaméter a gazdaságossági elemzés során 

változtatható. Az éves üzemeltetési költséghányad nagyságát a kiépített villamos-

energia-termelő kapacitás, továbbá a feltételezett éves üzemóra határozza meg.  

Mivel a javasolt megoldás hatékonyságjavító megoldást jelent, valószínűsíthető, 

hogy egy tényleges projekthez pályázat útján célzott támogatás szerezhető. A 3. és 

4. táblázatok összehasonlításából látható, hogy a beruházási költségek 10–20%-át 

kitevő céltámogatás jelentősen kedvezőbb pénzügyi feltételt eredményezhet. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS, MEGÁLLAPÍTÁSOK 

A szerzők a gázturbinák nagy hőmérsékletű kipufogógázának a hasznosítási fel-

tételeit vizsgálták növekvő terhelések esetében. A vizsgálatok során „hulladékhő” 

forrásként a SOLAR Taurus 60 gázturbina gyári adatait vették alapul. Feltételezték, 



Füstből villamos energia                                                        159 

 

 
 

hogy két gépegység üzemel egyidejűleg 80–90 %-os terheléssel. A modellszámítá-

sokat az Aspen HYSYS technológiai tervező szoftver felhasználásával végezték.  

 

Az eredményekből az alábbi következtetések vonhatók le:  

‒ A kis NOx kibocsátású SoLoNox égőkkel üzemelő gázturbinák kipufogógázá-

nak hőmérséklete szűk határok között változik, tömegárama pedig jelentős 

nagyságú, ezért nagyon kedvező hőforrás a „hulladékhő” hasznosítás szem-

pontjából; 

‒ A gázturbinák, mint hőforrások esetében kedvezőtlen, hogy a hőforrás és a 

hőhasznosító körfolyamat közé biztonsági okból indokolt beiktatni egy köz-

vetítő közeget az ún. „termálolaj”-at, ami befolyásolja a hőmérséklet-tarto-

mányt és a kinyerhető energiát; 

‒ A hőhasznosító körfolyamatot előnyösen ki lehet használni a gázturbina fűtő-

gázának a gyártó által ajánlott fix hőmérsékletű előmelegítésére is; 

‒ A modellszámítások alapján megállapítható, hogy a „termálolaj” körben a 

közvetítő közeg áramoltatásához szükséges szivattyúteljesítmény olyan kicsi, 

hogy a közeg tömegáramát nem érdemes változtatni. Célszerű a maximális 

terheléshez szükséges tömegáramot tervezési értéknek tekinteni;  

‒ A szerzők modellszámításai alátámasztották, hogy hőhasznosító körfolyamat 

alkalmazásával a tüzelőanyagként felhasznált energiahordozóból 13–31%-kal 

nagyobb teljesítmény nyerhető ki a vizsgált gázturbina esetében; 

‒ A gazdaságossági elemzés megbízható segítséget nyújt a döntéshozók szá-

mára a beruházás pénzügyi tervezéséhez. 
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