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2.1

Mérés, elszámolás, szerződések.

 Az energiahordozó és energia mérőeszközei, a
pontatlanságból eredő hibalehetőségek becslése.
 Az energiahordozó és energia elszámolási lehetőségei,
szerződések típusai, lekötött teljesítmény és
felhasznált mennyiség, költséghelyek

Földgáz lekötött teljesítmény csökkentése
Egy épület gázfogyasztását egy G65-ös, V1 = 65 m3/h névleges
térfogatáramú gázóra méri, és a közüzemi szerződés is ehhez az
óramérethez tartozóan 65 m3/h gázteljesítményt köt le.
Mennyi a lekötött gáz hőegyenértéke, Qg és h1 = 80%-os hatásfokkal
a hasznos hőtermelése, Qh ha a fűtőértéke H = 34 MJ/Nm3?
Qg = V1 ∙ H = 65 m3/h ∙ 34 MJ/Nm3 /3,6 = 614 kW
Qh = Qg ∙ h1 = 614 ∙ 0,8 = ~491 kW
A veszteségfeltárás során megállapították, hogy a beépített 3 kazán
névleges összteljesítménye, SQbe = 480 kW alacsonyabb a lekötött
gáz hőegyenértékénél és az egyik kazánra a leghidegebb időben
sincs szükség.
Mivel a három kazán közül az egyik csak tartalék, így a maximális
hőteljesítmény igény csak 320 kW-nak tekinthető.

Földgáz lekötött teljesítmény csökkentése – 1.
Hány m3/h-ra módosítható a lekötött földgáz mennyisége, ha azt
feltételezzük, hogy a hőszükséglet Qm = 320 kW?
V2 = Qm / h1 / H = 320 kW/0,8 /34 MJ/Nm3 ∙ 3,6 = 42,35 Nm3
Hány m3/h-ra lenne módosítható a lekötött földgáz mennyisége, ha
a kazánokat h2 = 90%-os hatásfokúra cserélnék?
V2 = Qm / h2 / H = 320 kW/0,9 /34 MJ/Nm3 ∙ 3,6 = 37,64 Nm3

Mivel a gázmérők adott méretben készülnek, a rendelkezésre állók
közül egy 40 m3/h-ás mérőóra beépítése javasolható.
Évente hány Ft takarítható meg a mérőóra cserével adott földgáz ár
esetén?
Mennyibe kerülhet a mérőcsere elvárt gazdasági mutatók mellett?

2.2

Vezetékesenergia-szállítás, tárolás (gáz, villany, olaj, hideg,
meleg és forróvíz, gőz, sűrített levegő) – 1.

 Az energiahordozó és energia költsége a felhasználás
függvényében, ára egy és kéttarifás rendszerben. A fedezeti
pont.
 A tüzelőanyagok egyenértékűsége, az energiaigények
kielégítéséhez a költségek meghatározása, összehasonlítása.
Energiahordozók primerenergia-tartalma. A primerenergiafogyasztás számítása.
 A hálózatok topológiájának és műszaki paramétereinek hatása
a szállítási költségekre. Vezetékátmérő meghatározása,
optimalizálás. Forró és melegvíz hálózatok esetén a rásegítő és
visszaemelő szivattyúk költségcsökkentő mértékének
meghatározása.

A melegvíz vezeték átmérőjének meghatározása
Egy szigetelt vezetékpáron Qm= 1 MW hőt kell szállítani 90/70 °C
névleges hőmérsékletű rendszer esetében.
Milyen átmérőjű vezetéket választ e feladatra?
A szállítandó melegvíz térfogatárama:
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A vezeték átmérője, ha a megengedett áramlási sebesség 2 m/s
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3,14  2
A vezeték átmérőjének célszerű mérete DN 100 (azaz 100 mm)

2.2

Vezetékesenergia-szállítás, tárolás (gáz, villany, olaj, hideg,
meleg és forróvíz, gőz, sűrített levegő) – 2.

 A fordulatszám szabályozású szivattyúk esetén a kezdő (szívó
és nyomó csonk közötti) és végponti nyomáskülönbség tartás
közötti éves energiafelhasználás és költség különbség
meghatározása.
 Párhuzamosan kapcsolt keringető szivattyúk szétválasztásának
hatása az energiafelhasználásra és az üzemeltetési költségre.

 Elosztó hálózati veszteségek (minőségi, mennyiségi)
meghatározása, feltárása, csökkentésének lehetséges módjai
és várható eredménye.
 Szigeteletlen és szigetelt vezetékek, szerelvények és tartályok
hővesztesége. A szigetelés hatása, gazdasági és energetikai
értékelése.

Kezdő és végponti nyomáskülönbség tartás – 1.
Legyen a szivattyúzás hatásfoka hsz=70%, a villamos-energia ára
kv=28 Ft/kWh, az üzemidő t=4000h/év.
Mennyi lehet 1000m3/h keringetett vízmennyiség esetén a
megtakarítás, ha a fordulatot nem a szívó és nyomócsonkok
közötti, hanem a végponti nyomáskülönbség alapján tartják?
Az emelőmagasság a két esetben Dp1=7,2 bar , ill. Dp2=5 bar

Kezdő és végponti nyomáskülönbség tartás – 2.
Legyen a szivattyúzás hatásfoka hsz=70%, a villamos-energia ára
kv=28 Ft/kWh, az üzemidő t=4000h/év.
Mennyi lehet 1000m3/h keringetett vízmennyiség esetén a
megtakarítás, ha a fordulatot nem a szívó és nyomócsonkok
közötti, hanem a végponti nyomáskülönbség alapján tartják?
Az emelőmagasság a két esetben Dp1=7,2 bar , ill. Dp2=5 bar
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2.2

Vezetékesenergia-szállítás, tárolás (gáz, villany, olaj, hideg,
meleg és forróvíz, gőz, sűrített levegő) – 3.

 Gázrendszerekben a kezdő és végnyomás tartás közti
különbség és költségének meghatározása.
 Sarjúgőz hőjének és a lelúgozásból származó hő
visszanyerésével elérhető megtakarítás számítása.
 Áramlási veszteségek meghatározása. Csövekben áramló
közegek áramlási vesztesége nyitott és zárt hidraulikai
rendszerben, négyszög keresztmetszetű légcsatornában
áramló levegő áramlási vesztesége.

2.3

Alapanyag, áru és személyszállítás.

 Az alapanyag, áru és személyszállítás fajlagos hajtóanyag
felhasználásának és költségének meghatározása,
 normákkal és célértékekkel történő összehasonlítása.

2.4

Hőtermelés (meleg és forróvíz, gőz), kazánok – 1.

 A hőtermelés fajlagos költségének meghatározása. Több
hőtermelő között a terhelésmegosztás.
 Egyszerű tüzeléstechnikai számítások (keletkezett füstgáz
mennyisége, égéshez szükséges levegő mennyisége, mérési
adatokból a légfelesleg tényező meghatározása, tüzelés
veszteségeinek meghatározása, éves tüzelőanyag
mennyiségének a meghatározása.

 Hőtermelők hatásfoka. Kazánhatásfokok (tüzeléstechnikai,
melegvizes, gőzös hőtermelő pillanatnyi és éves hatásfoka
tüzelőanyag oldali és közvetítő közeg oldali mérési
eredmények alapján).

A füstgáz hőjének hasznosítása
A veszteségfeltárás során megállapították, hogy egy kazán
földgáz fogyasztása B=350 Nm3/h. A kazánból távozó füstgáz,
oxigén tartalma 6 %, hőmérséklete 215°C. Mennyi a füstgázzal a
környezetbe távozó hő, ha az égéshez az elméleti levegő
szükséglet 9,09 Nm3/Nm3, a keletkező füstgáz mennyiség 9,52
Nm3/Nm3, a füstgáz fajhője cp,fg = 1,381 kJ/(Nm 3 K) a környezeti
hőmérséklet 28°C.
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A légfelesleg-tényező

Vfg  V0    1L 0  9,52  1,4  1  9,09  13,16 Nm3/Nm3





Q fg  BVfg c p, fg t fg  t k  350 13,16 1,381215  28  1189486kJ/h

azaz átszámítva ≈ 330 kW

A füstgáz hőjének hasznosítása
Mennyivel csökkenne a füstgázzal a hőveszteség, ha a
tüzelőberendezés szabályozása a füstgáz oxigéntartásával
valósítanák meg és alapjelként 3% os oxigéntartalmat adnának

A légfelesleg-tényező
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Vfg  V0    1L 0  9,52  1,17  1  9,09  11,04 Nm3/Nm3
Q fg  BVfg c p ,fg t fg  t k   350 11,04 1,381 215  28  997866 kJ/h

azaz átszámítva ≈ 277 kW
Mennyi hőt lehetne hasznosítani a fenti példa adataival
meghatározott hőveszteségből használati melegvíz melegítésére, ha
ezáltal a füstgázt 60°C-ra lehűtenék?
Q fg  BVfg c p ,fg t fg  t k   350 11,04 1,381 215  60  826734 kJ/h
azaz átszámítva ≈ 229 kW

2.4

Hőtermelés (meleg és forróvíz, gőz), kazánok -2.

 A hőtermelői veszteségek feltárása, csökkentésének
lehetséges módjai és várható eredménye.
 Hidegenergia termelés, léghűtők, vizes hűtők, hűtőtornyok,
hűtőberendezések
 A hidegenergia (technológiai és levegő hűtés) különböző
módon, - jobb és kevésbé hatékony, de olcsóbb
berendezéssel, - történő termelésének összehasonlítása a
várható üzemeltetési költség alapján. Hűtőgépek elméleti és
valós teljesítmény tényezőjének meghatározása.

 A hidegenergia termelési és szállítási veszteségek feltárása,
csökkentésének lehetséges módjai és várható eredménye.

2.5

Fűtés-hűtés összekapcsolása

 A folyamatokban a hőhasznosítás lehetőségének,
költségének és hasznának meghatározása. Hőcserélő
„optimális” felületének meghatározása.
 Füstgáz hőjének különböző célokra történő
hasznosításának elemzése.
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2.1

2.6

Villamosenergia termelés (gáz, gőz körfolyamatok,
belsőégésű motorok)

 Névleges teljesítményhez tüzelő(hajtó)anyag
felhasználás meghatározása.
 Hatásfokjavítás lehetőségei és eredményének
meghatározása a villamos-energiát termelő
körfolyamatoknál.

Hatásfokjavítás lehetőségei
A vízgőz körfolyamat kezdeti hőmérséklete 650 °C,
véghőmérséklete 35 °C.
Mennyi az ideális (Carnot) körfolyamat hatásfoka?

ηc = 1 −

Tvég

Tkezdeti

=1-

35+273,15
≈
650+273.15

67 %

Sorolja fel a vízgőz körfolyamatok hatásfokjavításának lehetőségeit !

Tkezdeti , pkezdeti – növelése

Tvég - csökkentése

Amit tudni kell!
Termodinamikai átlaghőmérséklettel kell számolni ! T = t + 273,15 K

2.7

Sűrített levegő rendszerek.

 A kompresszorok villamos teljesítmény igénye, éves
energiafelhasználása és ennek költsége különböző
levegőmennyiség adott nyomásra történő komprimálása
esetén.
 Veszteségek adott névleges nyomású hálózaton a résméret
függvényében.
 Mennyiségi veszteségek meghatározása.
 A sűrített levegő központi és decentralizált előállításának
műszaki és gazdasági mérlegelése.
 Hulladékhő hasznosítás lehetőségének elemzése sűrített
levegő rendszerekben.

A dugattyús kompresszor levegőszállítása
Mennyi levegőt szállít a kéthengeres kompresszor, melynek
hengerátmérője 200 mm, fordulatszáma 480 1/perc,
lökethossza 200 mm? A kompresszor mennyiségi hatásfoka 80%,
a volumetrikus hatásfoka 94%.
̇
Egy hengerre:

𝑉1𝑠𝑧 =

𝐷ℎ𝑒𝑛𝑔𝑒𝑟 2
(
) ∗
2∗1000

𝜋∗

𝑙𝑙ö𝑘𝑒𝑡
1000

∗ 𝑓 ∗ 60 ∗ 𝜂𝑚𝑒𝑛𝑛𝑦𝑖𝑠é𝑔 ∗ 𝜂𝑣𝑜𝑙 = 136 m3/h

Két hengerre : 𝑉̇2𝑠𝑧 = 2 ∗̇ 𝑉1𝑠𝑧 = 2*136 m3/h= 272 m3/h
Mennyiségi (hengerben maradó) és volumetrikus (résveszteség) hatásfok leírása itt:
http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop412A/20100017_59_aramlastechnikai_gepek/ch06.html

2.11

Teljesítmény és energiagazdálkodás, energiahordozó- és
energiaszállítási szerződések.

 Fogyasztási profilok elemzése, csúcs és átlagos fogyasztási
értékek számítása.

 Az energiaköltség csökkentési lehetőségének számítása
fogyasztói berendezések üzemvitelének átcsoportosításával,
teljesítménylekötés csökkentéssel.
 Csúcsterhelés felügyelete és cosinus φ korrekciója.
 Csúcsigények kielégítése tárolt tüzelőanyaggal, energiával. A
tárolás költségigényének meghatározása.

 Várható fogyasztások becslése: trend és korrelációszámítás.
Bázisértékek és fejlesztés utáni fogyasztások becslése.
Korrekciók (pl. környezeti hőmérsékletekre)

2.12 Energiafelügyeleti és irányítási rendszerek.
 Üzemviteli adatok értékelése,
 a tényleges és célértékek közötti felhasználás és

 költség különbözet meghatározása

A tényleges és célértékek közötti különbség
A kazánt üzemeltetők , hogy a kazán átlagos hatásfokát napi szinten
legalább 90%-on tartsák. Ennek ellenőrzését az energiafelügyeleti
rendszerre bízzák.
Eléri-e a forróvíz kazán célértékként meghatározott hatásfokot, a
melegített víz térfogatárama, Vv=170 m3/h, a kazánba belépő és
onnan távozó hőmérséklete 65/106 °C, a földgáz felhasználás
Vg=1000 Nm3/h?
Q g = Vg ∙ H = 1000 m3/h ∙ 34 MJ/Nm3 /3,6 ≈ 9444 kW
Qv = Vv ∙ c ∙ r ∙ (te-tv) = 170 m3/h ∙ 4,2 kJ/kgK ∙ 1000kg/m3/3,6 ∙ 41 ≈ 8132 kW
h = Qv /Q g = 8132/9444 ≈ 0,86 = 86%

A vizsgált időpontban nem éri el a célértéket (90%).

2.13 Gazdasági értékelés, költség-haszon elemzés – 1.
 Energetikai beruházások, energiahatékonyság növelő
intézkedések esetén pénzáramlás (Cash Flow) diagramok
meghatározása.
 Értékcsökkenés számítása.

 A pénz időérték (jelen és jövőbeli értékének) számítása.
 A kamatszámítás matematikája (egyszerű kamatszámítás,
kamatos kamatszámítás, pénzáramlások egyszerű összege,
pénzáramlás sorozatok, állandó sorozatok pénzáramlása).

A kamatszámítás matematikája
Határozzuk meg annak a számlának az egyenlegét a 4. év végén,
amelyre 10.000,- Ft. betétet helyezünk el egyszerű kamatozás és
15%/év kamatláb mellett.

F4 = P*(1 + n*i) =
= 10.000 * (1 + 0.15*4) = 16.000,- Ft
Ismételjük meg a példát kamatos kamat számítással

F4 = P*(1 + i)n =

= 10.000 * (1 + 0.15)4 = 17.490,- Ft

2.13 Gazdasági értékelés, költség-haszon elemzés – 2.
 A megengedhető beruházási költség, adott befektetői
elvárások és várható éves költségmegtakarítás esetén.
 A szükséges éves költségmegtakarítás adott megvalósítási
költség és befektetői elvárások esetén.
 A projekt értékmérőinek (nettó jelenérték, belső megtérülési
ráta, egyszerű megtérülési idő)

 Energetikai beruházás költség-haszon elemzése.
 Érzékenység vizsgálat különböző módjai.

A jelenleginél fejlettebb új berendezés – 1.
A körszerű géppel elérhető megtakarítás:
Megtakarítás
A villamos-energia felhasználás folyamatos
üzemnél, MWh/évA villamos-energia költsége folyamatos
üzemnél, Ft/évA villamos-energia felhasználás 50%
kihasználásnál, MWh/évA villamos-energia költsége 50%
kihasználásnál, (70% üzem) Ft/év
Forrás: Energiagazdálkodás.
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2 567 731

72
1 797 412

Állandó sorozatok pénzáramlása
A megengedhető beruházási költség, vagy növekmény
A kiinduló adatok szemléltetése:

P vagy

Állandó sorozat jelenérték tényezője
Minta:

USPW= ((1+i)n-1)/ (i(1+i)n) = 4,355

P vagy DP6 év, 10% = A * USPW =
1,000.000 * 4,355 ≈ 4,355.000,- Ft
A nagyobb teljesítménytényezőjű hűtőberendezés
megengedhető beruházási költségtöbblete:

DP6 év, 10% ≈ 7,828.000,- Ft
DP10 év, 10% ≈ 11,044.000,- Ft
DP15 év, 10% ≈ 13,671.000,- Ft

