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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

2.8

Villamos hajtások (motorok, kompresszorok, szivattyúk,
ventilátorok hajtása).

 A villamos motorok átlagos hatásfokának meghatározása.
 A villamos motor teljesítményfelvétele, adott névleges
feszültség, teljesítményigény és cosφ esetén.

 Éves villamos-energia felhasználás különböző hatásfokú
villanymotoroknál és eltérő cosφ esetén.
 Hajtott gépek (kompresszorok, szivattyúk, ventilátorok, stb. )
teljesítmény igénye, éves energiafelhasználása és költsége.
 Éves energiamegtakarítás számítása különböző jobbító
intézkedések hatására
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Egy villanymotor
üzemeltetés teljes
költségének alakulása a
motor élettartamára
vetítve

A villamos motor teljesítményfelvétele
Háromfázisú villanymotor hatásos teljesítmény
felvétele a hálózatból:
Pv= P/η = (√𝟑 x U x I x cos fi) / η
P= motor tengely teljesítmény (adattáblán)
Pv= motor felvett villamos teljesítménye
Motor hatásfoka részterhelésen változik!

Cseréljük a motort, vagy tovább üzemeltessük?
A szabvány szerinti motorhatásfok osztályok:
IE1 Standard hatásfok osztály - Közelítőleg az eddigi Európai EFF2 osztálynak felel meg
IE2 Magas hatásfok osztály - Közelítőleg az eddigi Európai EFF1 osztálynak felel meg
IE3 Premium hatásfok osztály - Közelítőleg az eddigi USA EPAct05 osztálynak felel meg
IE4 Super Premium osztály - Előkészítés alatt pl. PM (az állandó mágneses) motorok

IEC60034-30 hatásfokok 4P/50Hz motorokra [1]

Nem besorolt

Forrás: [1] EC 60034 szabvány
[2] Energiagazdálkodás. 53. évf. 2012. 5. szám 25. old

Cseréljük a motort, vagy tovább üzemeltessük?
Tételezzük fel, hogy egy 4 kW hasznos teljesítményt adó IE1
besorolású motor hatásfoka hIE1 = 85 %, az IE2 besorolásúé hIE2 = 88 %,
a hatásfok növekedése a minőségi osztály növelésével Dh = 3 %.
Egy 50 kW hasznos teljesítményt adó IE1 besorolású motor hatásfoka
hIE1 = 92 %, az IE2 besorolásúé hIE2 = 93,8 %, a hatásfok növekedése a
minőségi osztály növelésével Dh = 1,8 %,
Egy 160 kW hasznos teljesítményt adó IE1 besorolású motor
hatásfoka hIE1 = 93,5 %, az IE2 besorolásúé hIE2 = 95 %, a hatásfok
növekedése a minőségi osztály növelésével Dh = 1,5 %.
A motor cseréjével, 25 Ft/kWh villamosenergia ár mellett elérhető
éves megtakarítást, DE és DK az éves üzemidő függvényében a
következő dián foglaltuk össze.

DE = (P/ hIE1 - P/ hIE2) ∙ t

Cseréljük a motort, vagy tovább üzemeltessük?
A motor cseréjével elérhető éves villamos-energia (DE, kWh/év)
és költség (DK, Ft/év) megtakarítás, 25 Ft/kWh villamosenergia árral
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A táblázatban összefoglalt megtakarítás duplázódik, ha az IE1
besorolású motort IE3 besorolásúra cserélik.

8 343

Cseréljük a motort, vagy tovább üzemeltessük?
A döntésnél azt is figyelembe kell venni, hogy a fenti hatásfok értékek
a névleges teljesítményekre vonatkoznak.
A motor hatásfokának változása részterhelésen [3]:

Terhelés
Forrás: [3] Baying an energy – efficient motor. Fact sheet - a Program of the U.S. DE
[2] Energiagazdálkodás. 53. évf. 2012. 5. szám 25. old

Cseréljük a motort, vagy tovább üzemeltessük?

Mennyi idő alatt térül meg egy magasabb
hatásfokú, de drágább motor többlet költsége?
A szakirodalom szerint napi 7 órás üzemet
és évi 250 munkanapot feltételezve
a megtérülés átlagban 4 év,
míg napi folyamatos üzem esetén fél év.
Éves maximális üzemidő nem lehet több, mint
8760 óra

Villamos motor napi átlagos értékei

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. ZSEBIK ALBIN

 Várható fogyasztások becslése: trend és korrelációszámítás.
Bázisértékek és fejlesztés utáni fogyasztások becslése.
Korrekciók (pl. környezeti hőmérsékletekre) ZSEBIK ALBIN
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2.11

Teljesítmény és energiagazdálkodás, energiahordozó- és
energiaszállítási szerződések.

 Csúcsterhelés felügyelete:
 EMS (Energy Monitoring System) rendszer tervezése,
kiépítése, használata
 Cosinus φ korrekciója (kézi, vezérelt, automatikus):
 Egyedi (induktív meddőenergia keletkezési helye közvetlen
közelében)
 Csoportos (több fogyasztó meddőigényének fedezésére)
 Központi (egy komplett üzem vagy fogyasztási hely
igényeire)

A villamos motor teljesítménytényezője
Egy 100 kW-os háromfázisú motor 100 %-os terhelésen üzemel.
A mérések azt mutatják, hogy a motor U=400 V (vonali!)
feszültségen mindhárom fázison I1=190 A-t vesz fel (vonali!).
Mekkora a cosϕ, ha a motor hatásfokát 100 %-osnak vesszük?

cosφ =

P
3∙U∙I

=

100 000𝑊
=0,76
3∙400∙190

(adattáblán ez van?)

Felvett (látszólagos) teljesítmény, VA

Amit tudni kell!
Meddő teljesítmény, VAr

Pitagorasz-tétele

S2 = P2 + Q2
cos  

P
P

UI S

Hatásos teljesítmény, W

Cosinus φ korrekciója (fázisjavítás)
Egy vállalkozás auditja azt mutatta, hogy a cos szinte állandóan 0,75
és a csúcsigény 1200 kW. Mekkora kondenzátor telep szükséges, hogy
a cos 0,90-re legyen javítható?
P
ϕ2
Ha P = 1200 kW,
ϕ1 S2
Q2
S1=P/cosf1=1200/0,75=1600kVA,
Q1
S
1
S2=P/cosf2=1200/0,90=1334kVA
QC
Pitagorasz tételéből: S2 = P2 + Q2
Ha P2=1 440 000, S12=2 560 000, S22=1 777 778, akkor Q2= S2-P2
azaz
Q12=1 120 000, Q22= 337 778
melyekből gyököt vonva:
Q1= 1 058 kVAr, Q2= 581kVAr
A fázisjavító kondenzátor telep igénye: QC = Q1- Q2 = 477kVAr

(Hová telepítenénk?)

2.9

Világítás

 Fényforrások, fényforrás csere és üzemidő csökkentés
hatása az energiafelhasználásra és a világítás
költségére.
 Világítási energiaigények meghatározása különböző
fényforrások esetében.
 A világító rendszer gazdasági értékelése.

Fényforrások, fényforrás csere – 1.

P ↓ - világítás

Fényforrások, fényforrás csere - 2.
A P1=100 W teljesítményű fényforrást energiatakarékos fényforrásra
cserélünk, így 12 %-kal csökken a rendszer energiafelhasználása.
Mennyi lesz a fényforrás-csere által elért éves megtakarítás , ha az
üzemideje t= 1000 h/év , a villamos-energia ára kv=28Ft/év.

E1 = P1∙ t = 100 W ∙ 1000 h/év = 100 kWh/év

DE = E1 ∙ 12 % = 12 kWh/év
DK = DE ∙ kv = 12kWh/év ∙ 28 Ft/kWh = 336 Ft/év

Megújulók – napelemes
energiatermelés, példa
• Egy tervezett napelemes rendszer helyszínéről a
következő adatokat ismerjük: A napsütéses órák
száma megközelítőleg évi 2050 óra. A vízszintes
felületre érkező napsugárzás mennyisége 1200
kWh/m2év.
A napsugárzás csúcsértéke nyáron, a déli órákban,
derült, tiszta égbolt esetén eléri, esetenként
meghaladja az 1100 W/m2 értéket. Mennyi az éves
nettó villamosenergia termelés négyzetméterenként,
ha a napelem hatásfoka 14%?

Megújulók – napelemes
energiatermelés, példa
• Megoldáshoz elegendő két adat:
1200 kWh/m2év * 14% =
azaz 1200 kWh/m2év *0,14 = 168 kWh/m2év
• Ebből egy könnyű kérdés:
Mennyi az éves nettó villamosenergia termelés
5 m2-en, ha a napelem hatásfoka 14%?
168 kWh/m2év *5m2 = 840 kWh/év

