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KIVONAT
A jelen munka áttekintést kíván adni a csúcsteljesítmény előállításának
lehetőségeiről és feltételeiről gázturbinás egységek segítségével. A feladat megoldása
során a felmerülő hőtechnikai kérdések mellett a gazdasági szempontokat is
messzemenően figyelembe vettük.
Bemutatjuk, hogyan módosul egy gázturbinás egység által termelt villamos energia
fajlagos költsége az indítások gyakoriságának függvényében.
Számítási eredmények valamint elméleti és tapasztalati megfontolásokon alapulva
bizonyítjuk, hogy a póttüzeléses kondenzációs kombinált körfolyamatú egység alkalmas
csúcsteljesítmény előállítására és ezt kedvezőbb gazdasági és üzemviteli feltételek mellett
teszi lehetővé egy egyenértékű kapacitást biztosító gázturbinához viszonyítva.
Részletes elemzést és következtetéseket közlünk ezen egységek tervezését, valamint
az elérhető teljesítmény többletet illetően. Továbbá, kimutattuk, hogy a póttüzelés mértéke
mellett nagyon fontos szerepet játszik a póttüzelést kezdetének hőmérséklete, a
csatornaégők helye a hőhasznosító kazánban.
Ellennyomású kombi-ciklusú fűtőerőművi egységek vizsgálata során bemutatjuk a
póttüzeléses változat hőtechnikai, üzemviteli és gazdasági előnyeit a hagyományos
póttüzelés nélküli esettel szemben. Bizonyítjuk, hogy az ellennyomású esetben a póttüzelés
javít az egységek összhatásfokán. A végzett részletes gazdasági elemzések is ezt
támasztották alá.
A levegőtározós gázturbinás csúcserőmű különböző lehetséges elrendezéseinek
hőtechnikai vizsgálatát mutatjuk be. Egy hasonló kapacitású gázturbinával valamint a
korábbiak során bemutatott technológiákkal végzett üzemviteli és gazdasági
összehasonlítás eredményeit és következtetéseit közöljük.
A szerző kutatta a hőséma számítás lehetőségeit és korlátait különös tekintettel a
körfolyamat optimalizálás indirekt problémájára. Bizonyítjuk, az eredmények szórása és a
vizsgált modell felépítése közötti kapcsolatot. A részletes elemzések során összefüggést
találtunk a célfüggvényre az egyik változó szerint előírt tűrés és a változó szórása között,
valamint, hogy erre a szórásra nincs befolyással a célfüggvényre a többi paraméter szerint
előírt tűrés.
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Köszönetnyilvánítás

Sem az eredmények, sem a jelen dolgozat, amely ezeket összefoglalja, nem
születhettek volna meg azok segítsége nélkül, akik ezen évek alatt mellettem voltak.
Mindenekelőtt köszönettel tartozom a konzulensemnek, Dr. Czinkóczky Botond
docensnek, aki diákköri munka majd doktori kutatási témavezetőként nem csak magas fokú
szakmai útmutatásain keresztül, hanem az emberileg is mindvégig segítségemre volt.
Továbbá, köszönöm Dr. Penninger Antal Professzor Tanszékvezető Úrnak a
lehetőséget, hogy lehetőségem lehetett diákköri munkákat majd doktori tanulmányaimat a
Kalorikus Gépek Tanszéken végezni, valamint azt az anyagi lehetőséget, amely nélkül a
kutatások illetve ezek kül– és belföldi nyilvános bemutatása nem történhetett volna meg.

Dr. Veres Gergely, Dr. Fülöp Zoltán valamint Könczöl Sándor jelentősen
megkönnyítették a munkámat folyamatos észrevételeikkel és kritikáikkal és segítségükkel,
köszönöm nekik.
Rengeteg hasznos – nem csak tudományos – tanácsot és segítséget nyújtott mindezen
évek alatt a Tanszék többi munkatársa valamint azok a külsős kollégák, akikkel a munkám
alatt kapcsolatban voltam.
Külön köszönettel tartozom családomnak és azoknak, akik legközelebb álltak hozzám,
mert határtalan türelmük és szeretetük nélkülözhetetlen támogatást és ösztönzést jelentett.

Köszönetnyilvánítás

1. fejezet
Bevezetés

1. BEVEZETÉS
A gázturbinás egységek utóbbi években végbement rohamos fejlődése egyre
kedvezőbb feltételeket szab erőművi alkalmazásuknak. A világ első gázturbinás
erőművének1 üzembe helyezése óta közel hét évtized telt el, ami e gépek élettartamának és
gazdaságosságának rohamos növekedését, ugyanakkor fajlagos beruházási költségük
csökkenését is hozta.
A gázturbina – mint gépegység – tökéletesítése mellett észlelhető az iparág
erőfeszítése bizonyos újszerű körfolyamat-koncepciók kifejlesztésére és alkalmazására.
Egyre inkább terjednek el azok az erőművi megoldások, amelyek ugyancsak gázturbinán
alapulnak, de a szén vagy szénhidrogének egyre hatásosabb hasznosítását teszik lehetővé.
A legismertebbek közé tartoznak a gőz-gáz kombinált ciklusok (gőz-újrahevítéssel, illetve
póttüzeléssel), a külső tüzelésű illetve elgázosított szén tüzelőanyagú gázturbinák, nedveslevegős gázturbinák, valamint a levegőtározós csúcserőművek.
Az utóbbi évtizedek során nemcsak a már említett műszaki lehetőségek terén, hanem
a villamosenergia igény jellegében is lényeges változás volt tapasztalható.

1.1. ábra, A Magyar Villamos Energia Rendszer napi terhelési görbéi legnagyobb terhelési napokon,

(forrás MVM közlemények 1999 június)

1

Neuchatel, 1934, 4 MWe csúcsteljesítmény fedezésére, [22].
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Míg Európában az ’60-’80 –as években jellemző volt a nagy energia-felhasználású,
viszonylag állandó teljesítményigényű nehézipar fellendülése, a ’90-es években ez
visszaesést mutat, és a kisebb, erősen ingadozó villamosenergia igénnyel rendelkező, nem
mérésköteles üzletágak, illetve a lakosság energiaigénye nő.

1989 január 18.

1998 december 9.

1.1 bányászat, 1.2 kohászat, 1.3 gépipar, 1.4 építőanyag-

1.1

bányászat,

1.2

feldolgozó-ipar,

ipar, 1.5 vegyipar, 1.6 könnyűipar, 1.7 élelmiszeripar, 2.

járműjavítás, 3. villamos vontatás;

50-1000kW közötti fogyasztók, 3. Vasúti és közúti

napi csúcsigény 5900MW, 17h -kor

2

vízellátás

és

vontatás; napi csúcs: 6226MW, 17h30;

1.2. ábra, A mérésköteles fogyasztók terhelése2

Megnőttek továbbá a frekvenciatartással, valamint az országos rendszerek
önállóságával szembeni követelmények, és szigorodtak a környezetvédelmi előírások, [26]
, [40].
Mindezen változások új, megoldásra váró feladatokat jelentenek az országok
villamosenergia rendszerei számára. Különösen hátrányos helyzetben vannak a volt CDU
VERE3 tagjai, de a Nyugat-Európával való gazdasági és politikai együttműködés fokozása
miatt e problémák megoldása szükséges és sürgős.
Az energetikával – mint a villamos- és hőenergia termelés iparágával – kapcsolatban
mondható, hogy üzlet, tehát a haszon maximalizálandó. A legújszerűbb azt tekinteni, hogy
a termelési folyamatok exergia felhasználása minimalizálandó. Környezetvédelmi fórumok
a CO2 és az NOx kibocsátás leszorításáért küzdenek, joggal. Általánosan érvényes elvek
ezek, de léteznek olyan helyzetek, amikor a fentiek közül egyik sem alkalmazható
2

MVM Közlemények ’89/4 illetve 91/1 számai.

3

KGST-tagországok Villamosenergia Rendszereinek Egyesülése. A mindenkori termelés és igény

különbségét import/export szaldó biztosította, és gyakorlatilag hiányoztak az emisszió határértékek.
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maradéktalanul. Nyilvánvaló ez annak, aki kötött már kényszerűségből, több szempontból
is előnytelen üzletet, pl. vásárolt már drágábban gépkocsijába üzemanyagot, mert éppen
rosszul becsülte meg járművének fogyasztását.
Az energiaiparban is számtalan ilyen példát találhatunk. Nyugat-Európa számos
országában gyakorlat a „zöld-kWh” szokatlanul magas átvételi ára. Olyan díj ez, amelyet
nem a piaci helyzet, hanem leginkább a fejlesztések költségvonzata határoz meg.
Szemléletes lehet még a csúcsenergia termelés kérdése a Magyar Villamosenergia
Rendszerben. A fejlettebb államokban is kísérleti jelleggel működő, energiatároláson
alapuló rendszerek4 beruházási költsége túlságosan magas, valamint a rendelkezésre álló
kapacitás is csekély. A gyors indíthatóság miatt, a hagyományos szenes gőzerőművek és
gázturbinás kombinált ciklusú erőművek alkalmatlanok csúcsenergia termelésre5, továbbá,
Magyarországon, a vízerőművek és víztározós csúcserőművek létesítése is akadályokba
ütközik. A fentiek figyelembe vételével, és az energiaellátás önállóságát6 szem előtt tartva,
a gázturbinás csúcserőművek telepítése szükségszerű, annak ellenére, hogy az így termelt
villamosenergia fajlagos költségei sokkal magasabbak a jelenleg érvényes energiaáraknál.
Jelen munkával a szerző néhány gázturbinás erőművi körfolyamat termodinamikai,
üzemviteli és gazdaságossági elemzésére vállalkozik.
A fentebb említett gazdaságosság fogalmát tágabb értelemben használjuk. A
termodinamikai elemzésekben használatos hatásfok jellegű mennyiség a rendszer vagy egy
alegység „jóságát” fejezi ki, emellett célszerű viszont figyelembe venni, hogy az erőművi
berendezés egy nagyobb rendszer alegysége, amellyel kölcsönhatásban van. Továbbá maga
a megrendelő/fogyasztó is szabhat olyan feltételrendszereket, amelyek igény oldalról
(biztonság, tartalék, széles üzemi tartomány), vagy beruházás oldalról döntően
befolyásolják a megfelelő műszaki megoldás kiválasztását. Ez természetesen arra enged
következtetni, hogy az erőművek esetében az energiamérlegből számítható hatásfok, és a
pénzügyi mérlegből kifejezhető gazdaságosság között nem áll fent egyértelmű
függvénykapcsolat.

4

Elem, szupravezető mágnes, lendkerék, szuperkapacitor, stb. [24], [27], [31.]

5

A forgótartalék üzemköltségeinél fogva gazdaságtalan, [24]

6

Jelenleg az import-export akár a 10% -ot is eléri egyes napszakokban, lásd 2.1. ábra. , [29]
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A kutatások során leginkább a csúcsigényeket ellátó erőművek vizsgálatára
összpontosítottam. Az egyes konstrukciók kiválasztásánál a magyarországi energiapolitika,
árrendszer, illetve gazdasági háttérből indultam ki. Ennek ellenére szem előtt tartottam,
hogy az eredményeket és az ezekből levont következtetéseket ne csak egy sajátos esetként
lehessen értelmezni.

2. CÉLKITŰZÉSEK
A hazai szakirodalom7 tanulmányozása során kiderül, hogy annak ellenére, hogy a
nyugat-európai

villamosenergia-rendszerekhez

való

csatlakozás

előírja

az

egyes

tagországok villamosenergia-rendszereinek virtuális önállóságát, a Magyar VER nem
rendelkezik megfelelő primer tartalék kapacitással. Hiányoznak továbbá a megfelelő
erőművi egységek, amelyek a csúcsenergia biztonságos és gazdaságos termelését lehetővé
tennék.

2.1. ábra, A MVER jellemző nyári illetve téli mérési napjának terhelése8

Szükségesnek látom itt a csúcsteljesítmény tágabb értelmezését: a csúcserőmű nem
(csak) a napi igények lokális maximumait, hanem általában azt a hányadot hivatott fedezni,

7

MVM közlemények, 1989.-2000. évfolyamok

8

1999. Július 21 és december 15. A Magyar Villamos Művek Rt. honlapjáról, www.MVM.hu.
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amely a mindenkori pillanatnyi fogyasztás, valamint a terhelés előrejelzett (és
megtermelhető) szintje közötti különbségként megjelenik9.
A következő témaköröket szeretném a dolgozat során megvizsgálni:
– A csúcserőművi technológiák áttekintése, a Magyar VER és energiapolitika
jellegzetességeinek figyelembe vételével,
– A gázturbinák alkalmazásának feltételei csúcsteljesítmény termelő egységként,
– Kondenzációs póttüzeléses gáz-gőz kombinált körfolyamat,
– Ellennyomású póttüzeléses gáz-gőz kombinált körfolyamat,
– Forróvíz-kazán elé kapcsolt gázturbinás fűtőmű üzemviteli elemzése,
– A levegő-tározós energiatárolás csúcserőművi alkalmazásának lehetőségei,
– A korábban tárgyalt technológiák gazdasági elemzése, összehasonlítása,
Az erőművi körfolyamatok vizsgálata során alkalmazott számítógépes modellezés
további problémákat vetett fel. A témakörrel kapcsolatban vizsgált kérdések:
– Körfolyamatok többparaméteres optimalizálásának lehetőségei és korlátai

3. HAZAI ÉS NEMZETKÖZI ELŐZMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK
3.1. Csúcserőművek fejlesztési irányai
Jelen fejezetben egy rövid áttekintést kívánok adni arról, hogyan alakult a
közelmúltban a csúcsenergia iránti igény. Ezek után összefoglalom a lehetséges, illetve a
Magyarország szempontjából szóba jöhető lehetőségeket, ezek legfontosabb előnyeit és
hátrányait.
A villamos-energia szolgáltatók számára mindig problémát jelentett a teljesítmény
kereslet és kínálatának kiegyensúlyozása a frekvencia ingadozásának elkerülése végett.

9

Úgy villamosenergia mint hő esetén, ez a hányad lehet akár negatív is.
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A világ iparilag fejlett országaiban már a ’70 –es évek végén, – a volt-szocialista
országokban a ’90 –es évek elején – időszerűvé vált a villamosenergia-ipar struktúrájának
újragondolása. Egyrészt nagy iramban nőtt az üzembe helyezett alaperőművek száma10,
ugyanakkor egyre komolyabbak lettek a frekvenciatartással szemben támasztott
követelmények. Előtérbe került a menetrendtartás, valamint az egyes rendszerek
önállóságának kérdése.
A ’70-’80 –as évek erőművi struktúrájára a gazdaságilag előnyős, nagy méretű,
többségében fosszilis vagy atomenergiával üzemeltetett gőzös erőművek voltak
jellemzőek. Ezek általában a méretezési üzemállapot közelében üzemelnek, és
menetrendtartásra, valamint villamos csúcsigények fedezésére nagyon korlátozott
mértékben alkalmasak.
Amennyiben az egyes villamosenergia rendszerek pillanatnyi teljesítmény hiányfeleslege belterjesen oldandó meg, a következő lehetőségek állnak az üzemeltetők
rendelkezésére:
– 1)

A teljesítmény-igény fogyasztó oldali befolyásolása,

– 2)

Energiatárolás, és ezzel egy időben a termelési görbe „simítása”,

– 3)

Villamos teljesítmény termelése a pillanatnyi igényeknek megfelelően.

3.1.1. Fogyasztó oldali befolyásolás
A hiány problémájának kezelése a kínálat–kereslet tervezésével, (Demand Side
Management, DSM), a nemzetgazdaság szempontjából a csúcskapacitás probléma
legelőnyösebb megoldási módja. Nem igényel többlet beruházást, hátránya viszont, hogy
nem oldja meg a tartaléktartást és rugalmatlan. Egyedüli megoldásként nem javasolható, és
gyakorlatilag sehol sem alkalmazzák kizárólagosan.
Az Országos Teherelosztó közleményei szerint az utóbbi évtizedekben kimutatható,
hogy a nehézipar százalékos részesedése a csúcsidőszak teljesítményigényéből fokozatosan
csökken. Magyarországon is főleg azok az fogyasztók jelentik a problémát, amelyek
teljesítményigénye széles határok között, és/vagy gyorsan ingadozik11. Ezek esetében az

10

Főleg nagy szén és atomenergia bázisú gőzerőművi blokkok, [32], [34], [35].

11

Lakosság, irodai munka, kis felhasználású iparágak, [29]
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igények fogyasztó oldali befolyásolásától nem remélhető nagy változás, mert egyenként
elenyészően kis igényről van szó, számuk viszont milliós nagyságrendű.
Olyan országok, ahol a vasúti forgalom nagy geodetikus szintkülönbségek közt
valósul meg gyakori az éjjeli felvontatás, majd reggeli visszatermelés a hálózatba. Ez a
módszer egyidejűleg tárolás és DSM is. Magyarországon, a vasúti forgalmon belül
megvalósítható (korlátozott mértékben) a fent említett elv, a teherforgalom és az ingázási
csúcsforgalom időbeni eltolásával.
Hasonló hatású a nagy energiafelhasználású iparágak teljesítmény-fogyasztásának
termelése, bányászat, kohászat, stb.

3.1.2. Energiatárolás
Az energiatárolás, és az ezzel összefüggő teljesítménygörbe simítása, (Loadleveling), lenne Magyarország számára a leggazdaságosabb. Ily módon lehetne a meglévő
kapacitás kihasználásával, a villamos völgyidőszakban megtermelt energia egy részét
tárolni, majd a csúcsigények megjelenésekor a hálózat rendelkezésére bocsátani.
A következő kiforrott technológiák állnak rendelkezésre:
– víztározós erőművek,
– levegő-tározós csúcserőművek,
– kinetikus energia tárolásán alapuló egységek: lendkerék,
– elektromágneses elven alapuló energiatárolás: elem, SMES, kapacitor.
Víztározós erőmű építéséhez elengedhetetlen a geodétikus szintkülönbség. Ezzel a
technológiával Magyarországon nagyon csekély kapacitás építhető, így a jelen munka
szempontjából érdektelenné válik.
A levegőtározós csúcserőművi egységek nem igényelnek semmilyen különleges
természeti adottságot, bár lényegesen csökkenthetőek a beruházási költségigények,
amennyiben föld alatti üreget sóbányában képezzük ki, vagy meglévő üregek kerülnek
hasznosításra. [14] Ezzel a technológiával a későbbiek során részletesen foglalkozunk.
Előnyei a viszonylag gyors indíthatóság, rugalmas menettartás, hátrányai a hosszú építési
időtartam és a nagy beruházási költségigény, [7], [15].
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A fenti felsorolásban következők, a kinetikus illetve eletromágneses energiatároláson
alapuló egységek közös jellegzetessége a viszonylag kis beépíthető kapacitás. Ezek
leginkább olyan alkalmazások esetén előnyösek, mint szünetmentes tápok, vészkapacitás,
gyakori, nagyon rövid időtartamú jelentős teljesítmény-igény esetén.
3.1.3. Csúcsenergia termelés
A csúcsigények fellépésekor a felmerülő kapacitáshiányt gyorsan indítható, – esetleg
forgótartalékként üzemelő – egységek hivatottak fedezni. Világszerte a legnépszerűbb
megoldásnak tekinthető. Nagy előnye a korábbiakkal szemben, hogy viszonylag önálló,
független a rendszer egészének a menetrendétől.
Könnyen belátható, hogy az ebbe a kategóriába tartozó erőművi konstrukciókra
különleges feltételrendszerek érvényesek, mint rövid indítási idő, kedvező megtérülési
feltételek, rugalmas szabályozás, maximális rendelkezésre-állás. A jelenleg legelterjedtebb
megoldások:
– forgótartalék,
– vízerőmű,
– gázturbinás erőmű,
– póttüzeléses gáz-gőz kombinált-ciklusú erőmű.
A forgótartalék gazdaságilag a legelőnytelenebb megoldás, mert bár az illető egység
üresjárati terhelésével számolhatunk, a profit illetve az üzemeltetési költség aránya nagyon
alacsony. Abban az esetben fontolandó meg, amikor a tüzelőanyag ára rendkívül alacsony,
és a berendezés leírásra került, de még élettartam tartalékkal rendelkezik.
Vízerőmű építése Magyarországon lehetséges lenne a Duna, illetve a Tisza folyón. A
Bős-Nagymaros beruházás megkezdődött, majd különböző okok miatt várhatóan hosszú
időre abbamaradt. Az említett egység kb. 500MW nagyon jól szabályozható,
csúcserőműként is használható kapacitást jelentett volna a Magyar VER számára. A
vízerőmű magas beruházási költségein túl, viszonylag alacsony üzemeltetési költséggel, és
nagyon

magas

éves

kihasználással

rendelkezik.

További

egységek

létesítését

Magyarországon nem tervezik.
A vízerőmű mellett a gázturbina a világon a leginkább elterjedt csúcsteljesítményt
termelő technológia. Előnyei mindenekelőtt a viszonylag alacsony beruházási költség,
8
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rövid építési időtartam, magas éves kihasználás és jó hatásfok, [38]. Hátránya viszont,
hogy amennyiben gyakori indításokkal kell számolni, az üzemórák száma rendkívül
lecsökken. Ennek következtében a villamosenergia árába beépülő állandó-költségek
megnőnek.
A póttüzeléses kombinált-ciklusú csúcserőmű lényege, hogy az alaperőműként bevált
kombinált ciklusú erőmű hőhasznosító kazánjába póttüzelés lehetőségét építjük be. Ezáltal
a villamos völgyidőszakban gazdaságosan működő konstrukció a villamos csúcs-igények
idején többlet teljesítmény termelésére képes a többlet hőbevitel következtében. A
növekmény teljesítményre vetítve a gázturbinánál magasabb beruházási költséggel kell
számolni, viszont a jobb hatásfok és lényegesen hosszabb élettartam alacsonyabb fajlagos
energia költséget eredményez. Ennek a technológiának az elemzésével a későbbiek során
részletesen foglalkozunk.

3.2. Gazdasági számítások modellje, peremfeltételek
A jelen kutatás során erőművi megoldásokat mutatunk be, ezek elemzésével és
összehasonlításával is foglalkozunk. Az legfontosabb szempontok egyike a csúcsenergia
előállításának termodinamikai összehasonlítását lehetővé tevő hatásfok. Nem szabad
viszont eltekintenünk a berendezések gazdasági összehasonlításáról sem. Ennek
megkönnyítésére kerestük azt a számítási modellt, ami az itt tárgyalt szakterület esetében
alkalmazható.
3.2.1. Gazdasági modell
Az energetikai beruházások területén a gazdasági értékelések alapvetően a következő
paraméterek követésén alapulnak.
–

élettartamra vetített profit,

–

megtérülési idő és az ennek lejárata után elérhető profit,

–

az előállított termék fajlagos költsége.
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Az előző kettő átfogó képet ad a berendezés „jóságáról”, valamint hosszú távú
előnyeiről. Nem, vagy csak korlátozott mértékben alkalmazható az erősen változó
peremfeltételű piaci versenyhelyzetben.
Az utóbbi tűnik számunkra a legmegfelelőbbnek, mert ez közvetlenül tartalmazza a
berendezés legtöbb lényeges paraméterének hatását. Viszonylagos hátránya ellenben, hogy
ezek összegezve jelennek meg. Úgy fogjuk ezt a problémát áthidalni, hogy megadjuk a
fajlagos költség részkomponenseit is.
A továbbiakban használt gazdasági számítások az alábbi lépéseket határozzák meg: a
bemeneti paramétereket, az egyes fajlagos költségtényezőket és végül a termelt villamosenergia eredő fajlagos költségeit, [4] irodalom alapján. Bővebben lásd A.2. függelék.
3.2.2. Peremfeltételek, energiahordozó árak
Az előző alfejezetben említett gazdasági modell mellett szükségesnek láttuk egy
egységes peremfeltétel-rendszer bevezetését a különböző megoldások jóságának
összehasonlíthatósága végett.
Mindenekelőtt az energiahordozók árainak a rögzítését látjuk célszerűnek. A Magyar
Közlöny [39] valamint az egyes ipari társaságok közlései alapján állítottuk össze az alábbi
adatsort.
Megnevezés
V. e. vásárlási ára
V. e. eladási ára

Teljesítménydíj
csúcs

12.504 Ft/kWa

9,6 Ft/kWh

völgy

8.280 Ft/kWa

6,35 Ft/kWh

csúcs

–

11,65 Ft/kWh

völgy

–

9,00 Ft/kWh

–

750 Ft/GJ

Gáz ára
Hő eladási ára

2.278Ft/kWa

700 Ft/GJ

–

219 Ft/m3

70 bar

–

2800 Ft/t

4 bar

–

2450 Ft/t

Pótvíz költség
Ipari gőz ára

Egységár
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4. GÁZTURBINA MINT CSÚCSENERGIA TERMELŐ EGYSÉG
4.1. Általánosságok
Jelen fejezet célja a gázturbinás erőművek termodinamikai, továbbá főképpen
üzemviteli és gazdasági áttekintése.
Amikor gázturbinás erőműről beszélünk, általában olyan villamos- és hőenergia
termelő egységekre utalunk, amelyek viszonylag lassú teljesítményváltoztatást és ritka
indítást/leállást1 valósítanak meg. Tekintve, hogy az említett témakör szakirodalma
meglehetősen nagy, célunk kizárólag a csúcsenergia termelésére és az ebből adódó
különleges feltételekre összpontosítani.
Az itt összefoglalt eredményekre a továbbiakban, – az egyéb csúcsenergia termelő
technológiák elemzésénél – gyakran vissza fogunk utalni.
4.2. Termodinamikai összefoglalás
A hagyományos nyílt ciklusú gázturbina legegyszerűbb, és egyben legelterjedtebb
elrendezése, az alábbi ábrán látható. Állandó fordulatszámú, az üzemórák zömében
névleges terhelésen üzemelő gépek esetében a legolcsóbb megoldás az egytengelyű,
egyszeres tüzelésű, visszahűtés nélküli kompressziós gép.

4.1. ábra, Gázturbina elvi sémája és energiafolyam-ábrája

A 4.1. ábrán szemléltettük az elvi sémát és felhasználó szempontjából legfontosabb
energiafolyamok be- és kimeneti értékeit.

1

A névleges élettartam számításoknál is használatos 1000 üzemóránkénti egy indítás, [2].
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A munkafolyamat részletes számítása nem képezi jelen kutatás tárgyát. Az irodalom
[4[, [32] bőven tartalmaz számítási eljárásokat.
Az ebben a fejezetben bemutatott adatok és számítások a Turbo Power FT-8
gázturbinájára vonatkoznak. Az említett gép névlegesen 25MWe teljesítményt ad le, 38%
hatásfok mellett, [38].

4.2. ábra, Egyszerű nyílt ciklusú gázturbina munkafolyamata T-S diagramban

Egy, az 1990 –es évek technikai színvonalát képviselő gázturbina munkafolyamata
és a fontosabb paraméterek láthatóak a fenti 4.2. ábrán. Tekintve, hogy elemzéseinket a
csúcsenergia termelés szemszögéből végezzük, elsődleges célunk egy gazdaságos,
jellemző példa kiragadása nem pedig a technológiai csúcs-színvonal bemutatása.
4.3. Gázturbinák csúcserőművi alkalmazásának üzemviteli sajátosságairól
A gázturbina rész- illetve túlterhelésére merev megkötések léteznek. Géptípustól
függően, a kompresszor első 1-4 fokozatának állólapátjai elfordíthatóak. A szállított
térfogatáram szabályozása mellett egytengelyű, állandó fordulatszámú gépeknél egyedüli
beavatkozási lehetőség a tüzelőtér hőmérsékletének a befolyásolásában van. Ezen
konstrukciók esetében üzemszerű részterhelési minimum szint a 55-70%2. Többtengelyű
gépeknél a gázgenerátor fordulatszámának szabad változtatásával kedvezőbb részterhelési

2

Amennyiben a kompresszor álló lapátsorai közül egy sem állítható ez a határ 70-75%, [4], [33].
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viszonyok érhetők el3. A részterhelés minden esetben tekintélyes hatásfokromlást
eredményez.
Sokkal merevebb korlátként jelentkezik a maximális túlterhelhetőség. Az
irodalomban, [38] közölt adatok szerint az erőművi gázturbina-típusok nagy részében a
gyártó nem enged meg üzemszerűen túlterhelést. Azokban az esetekben is, amikor igen, ez
a teljesítmény növekmény viszonylag csekély mértékű, a névleges teljesítmény ≈7-8% -a.
Egyedüli mód a túlterhelésre a turbina-előtti hőmérséklet emelése. Ennek az
időtartamkorlátja max. 2000 ü.ó. / év. A túlterhelés nem feltétlenül jár hatásfokromlással.
A környezeti paraméterek megváltozása a fenti korlátoknál lényegesen szélesebb
határok közt befolyásolhatja gázturbina üzemviteli tulajdonságait, lásd az alábbi ábrát.

4.3. ábra, A vizsgált gázturbina karakterisztikái

A fenti 4.3. ábrán az FT8 gázturbina teljesítményének, hatásfokának, szállított
levegő-tömegáramának és a füstgáz kilépő hőmérsékletének változása látható a környezeti
hőmérséklet függvényében.
Amennyiben tehát a gázturbina túlterheléséből származó többleten túl csúcsenergiát
szeretnénk előállítani, a legcélszerűbb a napi ciklus szerinti működtetés. Eszerint a
csúcsidőszakban a berendezés működik, völgyidőszakban áll. Egy ilyen gyakori indításleállításos üzemmód – ahol a gázturbina indításonként kevés órát működik, különleges
üzemviteli hátrányokat mutat. A gyakori alkatrészcseréből magas járulékos költségek
keletkeznek, valamint a megrövidült élettartam miatt a beruházási költségek éves terhe az,
amit a gazdasági számításoknál messzemenően figyelembe kell venni. Ezekhez a
becslésekhez nyújtanak segítséget a továbbiakban bemutatott élettartambecslések.
3

30-35% -os részterhelés, 30% -os relatív hatásfokromlás mellett, [2].
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Napi ciklusban működő csúcserőművi gázturbina esetében elsődleges fontosságú a
kötelező szerviz-intervallumok, valamint az egyes alkatrészek élettartamának rohamos
csökkenése. Az irodalomban Boyce, [2], Hitachi Ltd., [16] és Jordal, [18] találhatunk
utalásokat, de ezek nagy szórást mutatnak.
Először a Hitachi cég gázturbinás karbantartási útmutatójából idézzük a következő
adatokat, amelyek a közepes és nagy méretű, stabil erőművi gázturbinák esetére lehetnek
irányadóak.
Alkatrész megnevezése

Üzemórák

Indítások

Tűztér köztes darab

24000

2400

Tűztér utáni diffúzor

24000

3200

Első fokozat, álló lapátsor

32000

1600

Első fokozat, forgó lapátsor

72000

3600

Második fokozat, álló lapátsor

100000

3200

Második fokozat, forgó lapátsor

72000

5200

4.1. táblázat, Gázturbina alkatrészek becsült élettartama

A fenti táblázat értékei ekvivalens értékekre vonatkoznak. A valós üzemórák és
indítások számát az alábbi faktorok segítségével kaphatjuk meg.
Egyenértékű üzemórák, e.h. = ∑ ( A n ) ⋅ h :
−

A1- zsinórüzem, gáz = 1;

−

A2- csúcsüzem, gáz = 5;

−

A3- zsinórüzem, olaj = 1,3;

−

A4- csúcsüzem, olaj = 6,5;

Egyenértékű indítások, i.h. = ∑ ( Bn ) ⋅ i :
−

B1- normál indítás és leállás = 1;

−

B2- gyorsindítási üzemmód = 1,5;

−

B3- vészleállás = 5;
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Az előbbinél jóval pesszimisztikusabbak a Boyce által publikált adatok. Ezek is az
erőművi technikában alkalmazott esetekre adhatnak támpontot.

4.4. ábra, A szerviz és karbantartási intervallumok, élettartam

A fenti ábrán, 4.4 az irodalom [16] alapján becsülhető kötelező karbantartási és
szerviz-intervallumokat, valamint az első fokozat becsült élettartamát láthatjuk az egy
indításra eső üzemórák függvényében. Az ordinátáról leolvasható értékek egyenértékű
üzemórákként értelmezhetőek. A fenti ábra pontos használatához fontos lenne tudni, az
egy indításhoz tartozó egyenértékű üzemóra-számot is, amit a szerző nem közöl.
Végül [18]szerint az első fokozat élettartamára és árára:
– élettartam zsinórüzem = 40000 e.h.;
– élettartam köztes üzem4= 30000 e.h.;
– élettartam csúcserőművi üzemben5 = 20000 e.h.;
– első fokozat ára és csere-költsége, mono-kristály lapátok = 512MHUF;
– első fokozat ára és csere-költsége, poly-kristály lapátok = 357MHUF
Az itt bemutatott adatok pontosítása a gyártó által közölt adatok ismeretében
elvégezhető.

4

Megfelel a heti ciklusnak, miszerint a gázturbina 5 napig üzemel, 2 napig áll.

5

Napi indítás vagy heti indítás és napi csúcsra-járatás.
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4.4. Gazdasági értékelés
A 3.1 fejezetben bemutatott módon elvégezhető a gázturbinás (csúcs)erőmű
gazdasági értékelése. Az alábbiakban a 4.4. fejezetben a TurboPower FT8 típusú gépre
érvényes bemeneti adatokat adjuk meg, [43]. A 5.-8. fejezetekben viszont a GE LM6 –os
gépére is elvégzett hasonló elemzés eredményeit is használni fogjuk. A részletes számítási
algoritmus az A.3. függelékben látható. A termelt villamos energia egységköltsége
táblázatosan:
Napi 2 x 2 üzemóra

Napi 1 x 4 üzemóra

[Ft/kWh]

[Ft/kWh]

TurboPower FT 8

64,3

42,23

GE LM 6000, 50HZ

56,62

37,07

4.2. táblázat, A termelt villamos energia fajlagos költségeinek összehasonlítása

4.5. Összefoglalás
A gázturbina kiforrott hőerőgép. Olyan technológia, amely mind termodinamikai,
mind pedig üzemviteli és üzembiztonsági szempontból alkalmas csúcsenergia termelésére.
Vizsgálatainkat csak két géptípusra (FT8, LM6) és két menetrendre (1x4h/nap,
2x2h/nap) végeztük el. Az elemzett géptípusok minőségileg és beruházási költség
szempontjából is jellemzőek az 1990 –es évek végének technológiai színvonalára.
A bemutatott gazdasági számítás alátámasztja, hogy annak ellenére, hogy a piacon
kapható gázturbinás egységek fajlagos költségei alacsonyak és termikus hatásfokuk magas,
a megtermelhető villamos csúcsteljesítmény költsége viszonylag nagy. Ennek oka a
gyakori

indítások

miatti

élettartam-csökkenésben

illetve

karbantartási

költség

növekedésében keresendő. Részletesen a 4.3. fejezetben mutattuk be ezeket az
összefüggéseket.
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5. PÓTTÜZELÉSES KONDENZÁCIÓS KOMBINÁLT CIKLUSÚ ERŐMŰ
5.1. Bevezetés
A kombinált ciklusú erőművek hőhasznosító kazánjában leggyakrabban azért
alkalmaznak póttüzelést, hogy az egység kihasználását, illetve a teljesítménysűrűséget
növeljék [3], [8], [12], [22], [42].
Az itt vizsgált esetekben először azzal az esettel fogunk foglalkozni, amikor a
póttüzelést mint a körfolyamat túlterhelési lehetőségét alkalmazzuk. Ezáltal válik, a
különben

viszonylag

olcsó

villamos

energiát

termelő

alaperőmű,

időszakosan

csúcsenergiát is termelni képes egységgé.
A későbbiekben egy olyan fűtőerőművi megoldást vizsgálunk, amikor az éves
kihasználás nagy mértékű növelése az elsődleges cél. A szükséges vészleállási tartalék,
valamint a technológiai csúcsigények biztonságos ellátása végett az igények által
meghatározott üzemi tartomány igen széles. Egy erősen túlméretezett – és az év túlnyomó
részében részterhelésen működő – egységhez képest sokkal előnyösebb üzemvitelű a
túlterhelhető, magas éves kihasználású megoldás.

5.1. ábra, Gáz-gőz kombinált körfolyamat energiafolyam-ábrája.

Általában a hőhasznosító kazánba való póttüzelés csökkenti az erőmű összhatásfokát
[3], [4], [21], stb., de az értékesíthető többlet hő, gőz vagy villamos energia mégis
gazdaságilag előnyösebbé teheti. Ezt az esetet azért kell külön vizsgálni, mert a póttüzelés
hatására a kondenzátor hővesztesége természetesen megnő, de a füstgázzal távozó
hőveszteség csökken.
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5.2. ábra, Póttüzeléses gáz-gőz kombinált körfolyamat energiafolyam-ábrája.

Részletes hőtechnikai, üzemviteli és gazdasási elemzéseket végzünk csúcs hő- és
villamos energiát termelő erőművi megoldásokra.

5.2. Célkitűzések
Elsősorban a következő kérdések megválaszolására törekszünk:
– A füstgáz újrahevítésének a véghőmérséklete mellett milyen további hatása van
csatornaégők beépítési helyének a rendszer egészére?
– Megvizsgálandó, hogy létezik-e optimális póttüzelés-kezdeti füstgázhőmérséklet,
– Amennyiben igen, milyen paraméterektől függ ez?
– Továbbá, létezik az egyes csatornaégő helyekhez tartozó maximális újrahevítési
hőmérséklet?
– Melyek az egyes póttüzelési helyekhez tartozó, megvalósítható teljesítménynövekmények, illetve az elért hatásfokromlások?
Végül gazdasági összehasonlítást végzünk a póttüzeléses kombinált ciklussal, illetve
a gázturbinával történő csúcsenergia termelés között?
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5.3. Általánosságok
Egy olyan korszerű erőművi konstrukció kialakítására törekszünk, amely
általánosítható eredményeket szolgáltat. Fontosnak tekintjük továbbá, hogy a méret, a
technológiai színvonal, valamint az egyes szabad paraméterek megválasztása üzemviteli,
illetve tartaléktartási szempontból indokolt legyen.
Első lépésként a fenti szempontrendszernek megfelelő alaperőmű modellt alkottunk.
A következőkben – a célkitűzésekben megfogalmazottak vizsgálatára – a
hőhasznosító kazánban póttüzelés lehetőségét biztosító csatornaégők beépítését is
modelleztük. A póttüzelés véghőmérsékletére a 650°C –os határt szabtuk meg1. Az ebben a
fejezetben bemutatott eredmények esetében a beépített póttüzelési helyek csatornaégői
közül egyidejűleg csak egy működik, amennyiben erre külön nem utalunk.

5.3. ábra, Póttüzeléses kombinált ciklusú erőmű elvi sémája.

A modellek megalkotása után részletes hőtechnikai és üzemviteli számításokat
végeztünk, aminek kettős célja, egyrészt a méretezés pontosítása és a tesztelés, másrészt a
rendszer viselkedésének tanulmányozása.

1

Az említett hőmérséklet fölött az ausztenites acélok és membránfalas tűzteres drágább kivitel

szükséges, nem hőcserélő jellegű kivitel kellene.
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Tekintve, hogy az itt – 5. fejezet – vizsgált és bemutatott konstrukciók mindenekelőtt
csúcsigényeket hivatottak ellátni, az ezekkel szemben támasztott követelmények is
specifikusak:
– Egy olyan megoldásról van szó, amely évi 7500h –t működik alaperőműként,
majd a póttüzelés során túlterhelt üzemállapotban 1000h/a, tehát döntő lehet az
alaperőmű összhatásfokának csökkenése.
– Fontos paraméter a póttüzeléses üzemmódban rendelkezésre álló teljesítménytöbblet, valamint a hatásfok, amivel a rendszer ezt megtermeli.
– A csúcsidőszaki túlterhelésből fakadó összhatásfok csökkenés jelentősége
másodrendű.
Gazdasági elemzések elvégzését is szükségszerűnek találtuk az összehasonlítás
megkönnyítése végett.

5.4. A vizsgált elrendezés modelljének leírása
Az Deggins [41], illetve a GTW Handbook [38] által közölt adatokból kiindulva egy
kondenzációs kombinált ciklusú erőművet vettünk alapul. Névlegesen 160MWe villamos
teljesítményt termel nettó 50% hatásfok mellett. Két GT8C2 ABB gyártmányú gázturbina
(névlegesen 2x50MWe) füstgázát kétnyomású (120/10bar) hőhasznosító kazánokban
hűtjük le, a termelt gőzt pedig egy újrahevítéses-kondenzációs turbinában expandáltatjuk.
A póttüzelés hatásának vizsgálatára a hőhasznosító kazánon belül a következő
hőcserélő felületek elé2 épített csatornaégőkkel számolunk:
– gázturbina után, első nagynyomású túlhevítő elé, 520°C, 1. cs.é. hely,
– második nagynyomású túlhevítő elé, 470°C, 2. cs.é. hely,
– nagynyomású elgőzölögtető elé, 425°C, 3. cs.é. hely,
– az első nagynyomású tápvíz-előmelegítő elé, 350°C, 4. cs.é. hely.

2

A továbbiakban, a póttüzelés helyének megnevezését a füstgáz haladási irányának megfelelően

tesszük.
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5.4. ábra, A kiindulásul használt kombi-ciklusú alaperőmű füstgáz-lehűlési görbéje, a vizsgált
csatornaégő- helyek megjelölésével.

Póttüzelést alacsonyabb hőmérsékletről indítani termodinamikai és gazdasági
szempontból is előnytelen, mint azt a későbbiek során bizonyítjuk – itt ez a határ 380°400°.
A fenti felsorolásban említett hőmérsékletek az illető csatornaégő helyén levő
füstgázhőmérsékletet jelöli, póttüzelés nélküli üzemállapotban. A jelen fejezetben (5.), a
könnyebb összehasonlíthatóság miatt, a póttüzelés felső határának minden esetre a 650°C –
ot határoztuk meg a modellek megalkotása során.
A gőzturbina gőznyelését a névleges térfogatáram fölé csak minimális mértékben
lehet növelni3 [33]. A méretezés során figyelembe kell tehát venni, hogy amennyiben a
póttüzelés során a gőzturbinában expandáló gőz térfogatárama a névleges érték 105% -nál
nagyobb, ezt a gépet (vagy gépcsoportot) a maximális gőzmennyiségre kell méretezni.
Vizsgálataink kimutatták, hogy az ebből a túlméretezésből eredő veszteségek viszonylag
jelentős teljesítmény-tartalék4 beépítése esetén mérsékeltek, az alap-körfolyamat
teljesítményének 1,5% –át teszi ki.

3

Lásd a Stodola féle törvényt. Csúszónyomású szabályozás alkalmazása esetén is ez a határ

maximálisan 10-12% lehet.
4

Az erőmű névleges teljesítményének 25% -os, a gőzkörfolyamat 70% -os túlterhelése.
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A gőzturbinához hasonlóan a kondenzátoron átfolyó gőzáram sem vehet fel nagyobb
értéket a névlegesnél. A méretezés során ezt úgy vettük figyelembe, hogy a kondenzátort a
maximális mértékű póttüzeléskor előforduló gőz-tömegáramra méreteztük.
5.5. Az eredmények bemutatása
A továbbiakban bemutatott grafikonok a berendezés legfontosabb paramétereinek
változását ábrázolják a póttüzelés mértékének függvényében.
Az ábrák egyes görbéi a különböző csatornaégő helyeket szimbolizálják, vagyis
különböző elrendezéseket jelölnek. A korábban említett görbék abszcisszája – hőmérséklet
koordináta – minden esetben az illető csatornaégő helyén levő hőmérséklet póttüzelés
nélküli üzemállapotban. A póttüzelés véghőmérsékletének felső határa minden esetben,
650°C. Az eredmények könnyebb összehasonlíthatósága miatt választottuk ugyanazt a
határértéket.

5.5. ábra, A póttüzelés helyének és véghőmérsékletének a hatása a termelt összteljesítményre

A fenti ábrán az erőmű összteljesítményének az alakulását láthatjuk a póttüzelés
hőmérsékletének függvényében. Független paraméter a csatornaégők helye.
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Amint az a grafikonon látható, a hőhasznosító kazánban történő többlet hőbevitel
hatására jelentős növekmény-teljesítmény5 termelésére van lehetőség.
Könnyen belátható, hogy a póttüzelés kezdetének hőmérsékletével fordítottan
arányos a rendelkezésre álló teljesítmény-többlet. Ennek a beépíthető növekménynek az
értéke csak a hőmérsékleti vagy oxigén korlátig növelhető. Abban az esetben, ha a
póttüzelés véghőmérsékletére ugyanazt az értéket írjuk elő, a beépíthető teljesítménytöbblet növekedésének határt szab a nagy mértékben növekvő nyomásveszteség6, lásd 4.
égő hely.
Az alábbi ábra a további értékelések során előforduló jelölések és magyarázatok
megértését hivatott megkönnyíteni. A két – általában külön használatos – diagram
összerajzolása szemléletesebbé teszi a továbbiakban a hatásfokok alakulását értelmező
magyarázatokat.

5.6. ábra, A gázturbina munkafolyamatának t-s, valamint a füstgáz lehűlésének t-q diagramja

A

fenti

ábrán

megjelöltük

a

gáz-gőz

kombinált

körfolyamat

fontosabb

sarokpontjainak hőmérsékleteit, valamint az egyes hőközlések átlagos hőmérsékletszintjeit.

5

30 MWe (az alaperőmű teljesítményének 16% -a) amennyiben az 1. égő-helyen, illetve 40MWe

(25%) ha a 3. égő helyen tüzelünk be.
6

A gőz tömegárama a tárgyalt esetben durván kétszeresére növekszik.
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Erőmű összhatásfoka:
ηCC =

PGT + PST
;
&
&
QGT + Q
póttüz

(1)

5.7. ábra, Az erőmű összhatásfokának alakulása a póttüzelés során.

A fenti ábrán az erőmű összhatásfokának alakulását láthatjuk a póttüzelés
hőmérsékletének függvényében. Független paraméter a csatornaégők helye.
A gőzturbina és a kondenzátor túlméretezése folytán (lásd 5.4. fejezet) a berendezés
póttüzelés nélkül is bizonyos mértékben rosszabb hatásfokkal rendelkezik az alapul vett –
pusztán alaperőműként üzemeltethető – kombinált ciklusú erőműhöz viszonyítva.
Az alaperőmű teljesítmény-csökkenése a túlméretezésből eredendően:

Pelmaradás = Palap _ körfolyamat − Pcc 0

(2)

Ez a hatásfokcsökkenés (illetve teljesítményhiány7) egyenesen arányos a beépített
teljesítmény-tartalékkal. Emiatt a kisebb hőmérsékletről induló póttüzelés esetében
nagyobb teljesítmény-hiánnyal kell számolnunk.

7

Korábban (2) egyenlettel definiáltuk. Konkrét értékére, és ennek gazdasági hatására a későbbiekben

még visszatérünk.
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Az erőmű összhatásfokának gradiense mindig negatív, és értéke egyenesen
arányosan csökken a póttüzelés kezdetének hőmérsékletével. Ennek magyarázata a
hőközlések

átlagos

hőmérsékletszintjeinek

gázturbinát

feltételezve,

a

Joule

viszonylagos

munkafolyamatban

helyzetében
történő

van.

hőközlés

Adott
átlagos

hőmérsékletszintje állandó, itt kb. 760°C, lásd az 5.6. ábra. Amennyiben a póttüzelés
maximális hőmérséklete 650°C, azt jelenti, hogy bármekkora füstgázhőmérsékletről
indulhat a póttüzelés, az átlagos hőmérséklete soha sem közelítheti meg a 650°C –ot, tehát
jóval a 760°C szint alatt marad.
Korábbi vizsgálatok alkalmával számításokat végeztünk a lényegesen magasabb
póttüzelési véghőmérsékletet lehetővé tevő kazános változatra is. Ekkor a közel 1100°C
póttüzelés véghőmérséklet mellett a rendszer hatásfoka emelkedett a növekvő hőbevitel
révén. Lásd még 7. fejezet, kazán és gázturbina együttműködése.
Az előbbi gondolatmenethez hasonlóan magyarázható a gőzös körfolyamat
hatásfokának alakulása a csatornaégő helyének függvényében. A (3) –mal definiált
paraméter, azt mutatja, hogy a gáz-gőz kombinált körfolyamat hőhasznosító kazánjába a
gázturbina füstgáza és a póttüzelés által bevitt hő mekkora hatásfokkal alakul át a
gőzturbina tengelyén leadott teljesítménnyé.
Gőzös körfolyamat hatásfoka:
ηgőzös _ ciklus =

PST
;
&
&
Q póttüz + Q
hulladékhő

(3)
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5.8. ábra, Az erőmű gőzös részének a hatásfoka a csatornaégő helyének függvényében

A fenti ábrán a körfolyamat gőzös részének a hatásfokát láthatjuk a póttüzelés
mértékének függvényében. A szabad paraméter a csatornaégők helye.
Tanulságos és szemléletes a gőzös rész hatásfokának alakulása a csatornaégő
helyének függvényében. Az 1. csatornaégő helyen az ηgőz kezdetben nagyobb, aztán
csökkenő meredekséggel nő. A 2. és a 3. helyen enyhén növekvő, illetve közel állandó
ηgőz –t tapasztalhatunk. A 4. helyen pedig egyre növekvő meredekséggel csökken a gőzös

rész hatásfoka.
A nevezett paraméter alakulására – a korábban elemzett összhatásfokhoz hasonlóan –
a hőközlések átlagos hőmérsékletszintjei adnak magyarázatot, lásd 5.6. ábra. Mindegyik
csatornaégő hely esetében a póttüzelés átlaghőmérséklete magasabb a hőhasznosító
kazánban történő hőátadásénál. A 4. csatornaégő helynél tapasztalható rohamos
hatásfokcsökkenésre a magyarázat az, hogy a többi esettel ellentétben a póttüzelés ennél a
csatornaégő helynél többnyire az alacsonynyomású gőzfejlesztésre van hatással. Ebből
következik, hogy annak ellenére, hogy a füstgáz hevítése elegendően magas
átlaghőmérsékleten történik, a tulajdonképpeni munkaközeg felé történő hőátadás
átlaghőmérséklete ennél jóval alacsonyabb8.
A póttüzelés mértékének növelése a gőzös rész hatásfokára is negatív hatással van.
Ennek

oka

elsősorban

a

megnőtt

gőzáramok

miatti

rohamosan

növekvő

nyomásveszteségek.
Az előbb tárgyalt két paraméter (az összhatásfok és a gőzös körfolyamat
hatásfokának) vizsgálatából következik, hogy a póttüzelés csak akkor javít az erőmű
összhatásfokán, ha a füstgáz az így közölt hőt a gázturbinában történő hőközlés átlagos
hőmérsékletszintjénél magasabb átlagos hőmérsékleten veszi fel. Feltétel, ami az igen
alacsony póttüzelés-véghőmérséklet következtében az itt tárgyalt esetben nem áll fenn.
Vizsgáltuk még a növekmény teljesítmény hatásfokának alakulását, (3). A póttüzelés
következtében termelt teljesítmény-többlet hatásfoka:
ηnövekmény =

8

PST − PST 0
;
&
Q
póttüz

(3)

A kisnyomású elgőzölögtetés hőmérséklete 175°C.
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Ez a paraméter a rendszerbe póttüzeléssel bevitt hő teljesítményé alakulásának
„jóságát” fejezi ki. A nevezett paraméter változását a csatornaégő helyének, illetve a
póttüzelés hőmérsékletének függvényében az alábbi grafikon szemlélteti.

5.9. ábra, A növekmény-teljesítmény hatásfokának változása

A növekmény-teljesítmény hatásfokának változása a póttüzelés hőmérsékletének
függvényében nagymértékben függ a növekvő veszteségektől, tehát a többlet hőbevitel
mértékével fordítottan arányosan csökken.
Az említett paraméter változása a csatornaégő helyétől pedig a gőzös rész Carnotfaktorának függvénye, mint azt korábban a rendszer összhatásfokának, illetve a gőzös rész
hatásfokának elemzésénél láthattuk. Elméleti megfontolásokból is könnyen belátható, hogy
a póttüzelés következtében rendelkezésre álló teljesítmény-növekmény hatásfoka
fordítottan arányos a póttüzelés kezdetének hőmérsékletével.
Ami igazán érdekes lehet, az nem a fenti paraméter változása, hanem ennek értéke. A
grafikonból leolvasható, hogy amennyiben elegendően magas hőmérsékletről indul a
póttüzelés, – 1., 2. és 3. csatornaégő helyek – az illető teljesítménytöbbletet meglehetősen
magas, egy hasonló teljesítményű gázturbináéval összevethető hatásfokkal termelhetjük
meg.
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5.6. Gazdasági számítások

5.6.1. Az éves fajlagos költségek számítása
A gazdasági számításokat a jelen fejezet esetében is a 3.1. fejezetben leírt modell
szerint fogjuk elvégezni, azzal a különbséggel, hogy itt nem egy, hanem a korábbiakban
egy-egy égő hellyel jellemzett eset egy-egy külön berendezést jelöl. Ennek következtében
a vizsgálatok négy külön számítást igényelnek. Tekintve, hogy az egyedüli különbséget
néhány bemeneti adat valamint az eredmények jelentik, azt a megoldást választjuk, hogy
egy esetre, az 1. égő helyre, megadjuk a számítás menetét, majd végezetül diagramokon
mutatjuk be a legfontosabb eredmények alakulását modellek szerint. A számítás részletes
algoritmusa az A.4. függelékben található.
5.6.2. Összehasonlítás
A fent bemutatott algoritmus szerint végeztük el a többi esetre is a fajlagos költségek
számítását. Az alábbiakban először a póttüzeléssel termelt eseteket hasonlítjuk össze.

5.10. Az éves fajlagos költségek összehasonlítása

A fenti ábrán az összes fajlagos költségek egyes tételeinek alakulását láthatjuk a
csatornaégő helyének függvényében. Lényeges különbség csak a megtermelhető kapacitás-
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tartalékkal arányos teljesítményelmaradás illetve a hatásfokkal fordítottan arányos
tüzelőanyag-költségnél jelentkezik.

5.11. A termelt villamos energia fajlagos költsége és a hatásfok összehasonlítása

Az összehasonlításhoz elengedhetetlen az 5.11. ábrán látható teljesítmény és a
termelt villamos csúcsteljesítmény együttes ábrázolása.

5.12. Az éves fajlagos költségek összehasonlítása más erőművi technológiákkal

A részletesen bemutatott póttüzeléses kombinált ciklussal illetve a 4. fejezetben
tárgyalt hagyományos nyíltciklusú gázturbinával termelt csúcsteljesítmény fajlagos
költségeit láthatjuk az alábbi ábrán, 5.12. ábra. A két vizsgált gázturbina 25 illetve 40MWe
–os, ami a kisebb teljesítménytartalékot jelentő 1. illetve a nagyobb teljesítménytartalékot
jelentő 4. csatornaégő hely esetnek felel meg.
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A fenti 5.12. ábrán összehasonlításként megadtuk az évi 7500h működő
kondenzációs kombinált ciklusú alaperőmű9 azonos adatait.
Végezetül az alábbi diagramon a termelt villamos teljesítmény fajlagos költségeinek
összehasonlítása látható.

5.13. A termelt villamos energia fajlagos költségének összehasonlítása

A korábban a 3. fejezetben megadott peremfeltételekkel a leginkább jellemző
esetekre fenti eredményeket kaptuk. A leggazdaságosabb 1. csatornaégő hely eset is több
mint 2,5 –szer drágábban termeli a villamos energiát mint a kondenzációs erőmű. A
legdrágábban az azonos teljesítményű FT8 gázturbina termeli meg (napi 2x2h).
5.7. Összefoglalás

A korábbiak során elemeztük a póttüzeléses kombinált ciklusú erőmű üzemviteli
tulajdonságait akkor, amikor a póttüzeléses túlterheléssel csúcsteljesítményt szeretnénk
előállítani.
Számításokkal alátámasztottuk, hogy a póttüzelés kezdetének hőmérséklete döntően
befolyásolja a rendszer egészének üzemvitelét; a rendszer túlterhelhetősége fordítottan
arányos, míg a rendszer összhatásfoka, illetve a növekmény-teljesítmény előállításának
hatásfoka egyenesen arányos a póttüzelés kezdetének füstgáz-hőmérsékletével.[§5.5]
9

360MWe névleges teljesítmény 49,5% névleges hatásfok mellett Fazekas [11].
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Megállapítható, hogy a teljesítmény-többlet „mennyisége” és előállításának
„hatásfoka” más-más helyen a legnagyobb. Kizárólag hőtechnikai megfontolásokat véve
alapul tehát, optimális csatornaégő hely nem értelmezhető. Gazdasági elemzések
hivatottak eldönteni a legelőnyösebb megoldást.[§5.6.]

A továbbiakban a leginkább népszerű csúcserőművi technológiával – nyíltciklusú
gázturbinás egységgel – való összehasonlítást végeztük el. A termodinamikai elemzésen
túlmenően gazdasági szempontok szerint is.
Elméleti megfontolásokra és számítási eredményekre alapozva igazoltam, hogy a
póttüzelés megfelelően megválasztott paraméterei mellett, a póttüzelés segítségével egy
kondenzációs gáz-gőz kombinált munkafolyamatú egységből termelhető növekmény
teljesítmény kedvezőbb üzemviteli és gazdasági feltételek mellett alkalmas villamos
csúcsenergia termelésére, mint egy azonos teljesítményű gázturbinás egység. [§5.6]

Az egyes vizsgált esetekre az éves fajlagos költségeket, valamint a termelt villamos
energia fajlagos költségeit fejeztük ki.
Meg kell továbbá említenünk, hogy az itt bemutatott technológia feltételezi egy
kombinált ciklusú alaperőmű meglétét, vagy zöldmezős beruházás esetén a völgyidőszaki
villamos energiát.
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6. GÁZTURBINA ÉS PÓTTÜZELÉSES HŐHASZNOSÍTÓ KAZÁNBÓL ÁLLÓ
FŰTŐERŐMŰ
6.1. Általánosságok
Az irodalom – Büki [4], [5], stb., szerint a fajlagos kapcsolt villamos energia
termelési mutató:
σ=

P
;
&
Q

(1)

ahol P és Q a beépített maximálisan kiadható villamos-, illetve hőteljesítmény.
A gyakorlatban előfordulhatnak

olyan esetek, amikor a létesítendő fűtőerőművel

szembeni hő-, illetve villamos-energia igények szokatlanul kis σ -t eredményeznek, annak
ellenére, hogy a kisebb fajlagos kapcsolt villamosenergia termelési mutató implicit
nagyobb beruházási költségre vetített profitot is jelent [3], [6].
Ennek mindenekelőtt gazdasági okai lehetnek. Például, a beépített maximális
hőkiadási-kapacitás többszöröse a tényleges, legnagyobb gyakorisággal fellépő igénynek,
mert a befektető mindenekelőtt a piaci feltételek bizonytalansága miatt nem szándékszik,
vagy nem teheti meg, hogy a belső fogyasztási igényeken túlmenően villamos-energiát
termeljen, illetve árampiaci liberalizáció esetén várható a beruházási költségek
„befagyása”.
A létesítendő beruházás tehát, már tervezéskor ennek a szempontnak lesz alávetve.
Itt főleg a gázturbina méretének megválasztására, valamint a gőzturbina és a hőhasznosító
kazán kialakítására utalunk1.
Jelen fejezetben egy olyan valós esetet mutatunk be, amikor a megrendelő által
megadott ipari gőz, hő és villamos-energia tényszerű igényei a következők voltak:
Paraméter
Villamos teljesítmény
Nagyny. ipari gőz ,
70 bar / 390°C

1

Mértékegység

Téli max.

MW

Nyári max.

Vészleállás

Cca. 13 MW

t/h

70

70

56

MW

61

61

49

Kondenzációs elvételes gőzturbina helyett ellennyomású fűtőturbina. A hőhasznosító kazán esetében

a gőzparaméterek célszerű megválasztása, illetve a póttüzelés lehetőségének biztosítása. Ez esetben a
póttüzelés hatására kondenzátor hőveszteség nem léphet fel, a füstgázveszteség pedig csökken.
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Kisny. Ipari gőz,
4 bar / 200°C

Távhő

Hőkiadás összesen

t/h

60

43

43

MW

50

36

36

°C

130°

80°

130°

Kg/s

260

150

260

MW

60

9

60

MW

170

106

145

6.1. táblázat, Az erőművel szemben támasztott villamos energia és hő igények2

Egy hagyományos, póttüzelés nélküli gáz-gőz kombinált körfolyamat esetén, a fent
említett σ tényező termodinamikai elméleti minimuma korszerű gépekre σmin = 0,78÷ 0,83.
Amennyiben az említett peremfeltételekhez gázturbinát szeretnénk választani, ennek
teljesítménye durván:

& + 1 P );
PGT = σ min ⋅ (Q
ST
ηST
ahol:

(2)

& a maximális beépítendő hőteljesítmény-igény,
– Q
– ηST a Witte-diagram szerint meghatározható (ηST = 0,88÷0,92),
– a gyakorlatban PST = (0 ÷ 0,53) PGT ;

Ebből következik, hogy az említett igények ellátására legalább 130MWe
teljesítményosztályú gázturbina jöhet számításba. A megadott adat gőzturbina és póttüzelés
nélküli esetre igaz, de ilyenkor a változó igények ellátása, csak hőtárolással lenne
lehetséges. A valóságban4 viszont, inkább 150MWe névleges teljesítményű gép jöhet
számításba, ahol az igények csökkenésekor a felesleges gőzt turbinában5 expandáltatjuk.
A fentiek szerint feltételezett gázturbina teljesítménye egy nagyságrenddel nagyobb a
fellépő villamos energia igénynél (≈13MWe). Amennyiben a megtermelt villamos energia
hányad előnytelen feltételekkel értékesíthető más, külső piaci szereplők felé, a berendezés
gazdaságossága, – különösképpen a megtérülése – nagymértékben csökkenhet.
Megemlítenénk továbbá azt a tényt, hogy az 1. táblázatban megadott értékek maximális
2

Az Ajkai Erőmű RT. által megadott adatok, 1998, [6].

3

Ebben az esetben a hőhasznosító kazánban vízoldalon felvett hő csak hőkiadásra fordítódik, PST = 0.

4

Ekkor a hőigényekből kiadódó legkisebb gőzturbina: PST ≈ 20MWe.

5

Elvételes, kondenzációs gőzturbina. A legkisebb beruházási költség akkor adódik, amikor a frissgőz

paraméterei a nagynyomású gőzigénnyel, az elvétel pedig a kisnyomásúval egyeznek meg.
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igényeket takarnak, és ezek egyidejűségének valószínűsége elenyésző. Ezért a valós éves
kihasználás, és ezáltal a bevétel is lényegesen csökken.
Összegezve az itt bemutatott esetre: a rendkívül alacsony éves kihasználás és a piaci
tényezőktől való túlzott függőség miatt kombinált ciklusú erőmű gazdaságossága hosszú
távú és előnyös átvételi szerződések hiányában nem biztosított.
Póttüzeléssel, a gázturbina füstgázába történő többlet hőbevitel miatt, lényegesen
megváltozik a maximálisan kiadható hő-, és villamos teljesítmény aránya. Ezáltal könnyen
szabályozható, és lényegesen szélesebb σ−tartományt lefedő megoldást kapunk. Lényege,
a becsülhető legkisebb-, vagy leggyakoribb előforduló igényekre méretezett gázturbina. A
megváltozott igények – általában hő – pedig az egy vagy több lépcsős, változtatható
mértékű póttüzelés segítségével elégíthetőek ki.

6.2. Célkitűzések

Az előző alfejezetben közöltekből kiindulva célul tűztük ki:
−

Egy olyan csökkentett beruházási költségű fűtőerőmű tervezését, melynek

kihasználtsága a lehető legnagyobb, ugyanakkor rendelkezik a megfelelő tartalékkapacitással,
−

Valamint a fentieknek megfelelő konstrukció hőtechnikai, üzemviteli és

gazdasági elemzését.
6.3. A vizsgált modell bemutatása

A vizsgálandó berendezés tervezésénél, a beruházási költség minimalizálására
törekedtünk, abból kiindulva, hogy a jelenlegi energiapolitikai helyzet kedvezőtlen az új,
nagy méretű beruházások létesítése szempontjából. Ezért, ipari profilú vállalatok számára
nem célszerű a többlet energia eladásából származó profitra számítani és ebből
következően a termelt villamos energia mennyiségét maximalizálni.
Az előírt hőigények biztosítását célszerű irányadónak tekinteni a tervezés során.
A fűtőerőmű nem tartalmaz gőzturbinát, így a szükséges gázturbina mérete a
legkisebb, lásd 6.1. fejezet.
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A blokkok száma kettő. Ezek egymástól teljesen függetlenek, így a szükséges
tartaléktartás megoldott abban az esetben is, ha az egyik gázturbina üzemzavar, vagy bármi
más okból leállni kényszerül.
Az alábbi konstrukciót találtuk leginkább megfelelőnek:

6.1. ábra, A fűtőerőmű egyszerűsített kapcsolási rajza

A gázturbina méretének kiválasztásánál abból indultunk ki, hogy mindkét egység
üzemelhessen a legkisebb hőigény fellépésekor is. Ezáltal maximalizálható az éves
üzemórák száma. Minden ennél nagyobb hőigény fedezése a póttüzelés mértékének
növelésével érhető el. A választásunk a Turbo Power FT8 –as típusú gázturbinájára esett.
Névleges teljesítménye 25MWe, névleges hatásfoka 38%, füstgázának kilépő hőmérséklete
455°C, tömegárama 85kg/s, [38].
Ez a gép jelen munka során több helyen is az elemzések tárgya, 4. Fejezet, 5.6.
fejezet, stb.
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6.2. ábra, A hőhasznosító kazán füstgázlehűlési görbéje

Kétszeres póttüzelés segítségével a gőz- és hő igényeket, 1 táblázat, minden
környezeti hőmérsékletre ki lehet elégíteni, lásd 6.4 fejezet. Továbbá, egyik egység
üzemzavari kiesésénél, maximális 650°/650°C –os póttüzelés igénybevételével biztosítani
lehet a maximális ellátási színvonalat.
A hőhasznosító kazán tervezésénél szem előtt tartottuk, hogy:
−

a megnőtt gőzáramok következtében, a füstgáz hőmérséklete ne csökkenjen

harmatpont alá;
−

az első csatornaégő sor utáni O2 koncentráció legalább 12%, a második

égősor után legalább 3% legyen6, [12], [13];
−

a maximális póttüzelésnél se csökkenhessen a gőz nyomása az elvárt szint alá.

6.4. Az eredmények bemutatása

Az alábbi jellemző üzemállapotokra végeztünk számításokat:
Téli maximum, –15°, téli átlag és vészleállás, 0°C külső hőmérséklet;
Nyári minimum +30°, átlag és vészleállás, 15°C külső hőmérséklet.
6

Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek gyulladási és láng stabilitási problémákkal lehet

számolni.
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Megjegyeznénk, hogy vészleállási üzemállapotoknál a két iker blokk közül csak az
egyik hivatott az igényeket fedezni.
A

továbbiakban

diagramokon

keresztül

mutatjuk

be

a

fűtőerőmű

főbb

paramétereinek alakulását a fent említett terhelési állapotokra.

üzemmenet

6.3. ábra, Az erőmű által termelt ipari gőz, távhő és villamos energia
üzemmenet

A fenti ábra a valóságban megtermelt hő és villamos energia mennyiségeket
szemlélteti a legfontosabb terhelési állapotokban. Ez az ábrázolásmód segít az egyes
energia fajták egyidejűségének becslésére, továbbá grafikus interpolációt tesz lehetővé a
köztes állapotok igényeinek meghatározásához.
Észrevehető, hogy az igényként fellépő energia-mennyiségek mindegyike különkülön széles határok között változik. Továbbá, annak ellenére, hogy szoros korreláció nem
állítható fel közöttük, ezek összege figyelemre méltó igény tartományt jelent a berendezés
számára.
Továbbá, a korábban 6.1. táblázatban megadott igényeket egy viszonylag kevesebb
hulladék-hővel rendelkező, kisebb méretű gázturbina is maradéktalanul tudja teljesíteni –
6.2. ábra –, amennyiben a hőhasznosító kazánban póttüzelést alkalmazunk. Fontos korlát
viszont a füstgáz hőmérsékletének felső határa, 650°C, amit a megfelelő és legkisebb
gázturbina kiválasztásánál figyelembe kell venni.
Itt utalunk arra, hogy a hazánkban eddig megvalósított kombinált ciklusú erőművi
egységek (7 db.) egyikében sem alkalmaztak póttüzelést, azaz mindenütt a lehetséges
legnagyobb

méretű

gázturbinát

építették

be.

Ajka

városfűtés

és

Timföldgyár

gőzellátásához a maximális lehetségesnél (130-150MWe) sokkal kisebb (50MWe)
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gázturbinát és kétszeres póttüzelést hoztunk ki gazdaságosabbnak, hasonlóan ahhoz a
megoldáshoz, amit a Siemens AG. A Drezdai Nossener Brücke fűtőerőműnél alkalmazott.

üzemmenet

6.4. ábra, A póttüzelés véghőmérséklete különböző terhelési állapotokra

Ennek alátámasztásához mutatjuk be a 6.4. ábrán az egyes üzemállapotokra
vonatkozó szükséges póttüzelési hőmérsékletet. Az ábrából leolvasható, hogy a jelen
gázturbina megválasztásával a maximális mértékű póttüzelésre csak az egyik egység
üzemzavari leállásakor van szükség.

üzemmenet

6.5. ábra, A hőhasznosító kazán hatásfoka és gázfogyasztása

A korábbiaknak megfelelően a hőhasznosító kazán az üzemév során széles üzemi
tartományt fed le. Célszerű lehet megbecsülni a kazán hatásfokának, valamint tüzelőanyag
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fogyasztásának alakulását. Az itt vizsgált esetben az igények által meghatározott
üzemállapotokban kapott eredmények láthatók a 6.3. ábrán.

6.5. Összehasonlító vizsgálat, póttüzeléses illetve hagyományos KC erőmű

Ebben a fejezetben azt elemezzük, hogy milyen feltételek mellett lehetne a
termelendő hőt (és villamos-energiát) egy póttüzelés nélküli kombinált ciklusból kiadni.
A cél az, hogy összehasonlítsuk az előzőekben tárgyalt póttüzeléses kombinált
körfolyamatot a Magyarországon leginkább népszerű hagyományos, póttüzelés nélküli,
kondenzációs elvételes gőzturbinával rendelkező fűtőerőművel.
A (2) –nél lényegesen pontosabb eredmények kaphatók a beépítendő gázturbina
kiválasztásához:
A legkisebb gőzturbinát feltételezve, a hőhasznosító kazán vízoldalon felvett hőjének
maximális értéke mint a kiadandó hőigény és a gőzturbina hőfogyasztásának összegeként
értelmezhető:
& =Q
&
& h HP − h LP ;
Q
ki
hőigény + Q LP
h LP

(3)

ahol, a fenti hőmennyiségek a maximális igényként megadott mennyiségek.
Adott Qki hőigényt biztosító gázturbina villamos teljesítménye:
&
P=Q
ki
Az

ηGT TfgGT − Treferencia
1
⋅
⋅
;
1 − ηGT TfgGT − Tfgkazán ηkazán

entalpiaszámításhoz

referenciaként

(4)
használt

hőmérséklet

általában

a

környezetihez közeli érték, legyen ez a Treferencia ≈273K. A legcélszerűbb ezért áttérni az
abszolút hőmérsékletről a Celsius skálára, és így a treferencia = 0. A hőigény alakját (3)
behelyettesítve a (4) –be:

&
&
P = (Q
hőigény + Q LP

t fgGT
h HP − h LP ηGT
1
)
⋅
⋅
h LP
1 − ηGT t fgGT − t fgkazán ηkazán

(5)

ahol a szükséges adatok:
hHP = 3125 kJ/kg, hLP = 2860 kJ/kg,
&
&
Q
hőigény = 176 MW, Q LP = 50MW,
ηGT = 38,5%, ηkazán = 90%, tfgGT = 520°C, tfgkazán = 110°C;
Az fenti paraméterek mellett:
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P = 142,5MWe.
A gázturbina katalógusból a legközelebbi nagyobb teljesítményű gépet választottuk.
Ez az ABB cég GT13E2 típusú, 147MWe, 36% hatásfokú gázturbinája.
Véletlenszerű, üzemzavari kieséssel számolva egy vagy két egység sem tudná
fedezni az előírt igényeket. Figyelembe véve a fontos peremfeltételként tekinthető
kötelezően előírt tartaléktartást három blokkból álló egység létesítését javasoljuk.
Ezek a gépek célszerűen azonos típusúak, az előnyösebb szerződési feltételek miatt.
Választásunk a Westinghouse Electric 251B12 típusú gépére esett. Névleges teljesítménye
49,2MWe, 32,7% -os hatásfok mellett. Ára 4,16MrdFt. Két nyomású, kondenzációs
kombinált ciklusú blokként is megvásárolható, így névleges teljesítménye 3x71,5MWe,
hatásfoka 48,3% és ára 3x16,32MrdFt. A hőigényeket elvételről fogja fedezni.
Elvégeztük az ellenőrző számításokat a legfontosabb terhelési állapotokra.

üzemmenet

6.6. ábra, Póttüzeléses és hagyományos KC erőmű összehasonlítása

Az előbbi ábrán szemléltettük azonos igények fedezésére tervezett póttüzeléses és
hagyományos kombinált ciklusú erőművek hőkiadását7, illetve tüzelőanyag fogyasztását. A
póttüzeléses eset, a korábban említettekkel összhangban (6.1. fejezet) durván kétszer
kisebb tüzelőanyag fogyasztást és látványosan rugalmasabb hő- illetve villamos energia
termelést tesz lehetővé.
7

A póttüzeléses erőműnél a mindenkori igényekkel megegyező, míg a hagyományos KC -nál a

maximálisan kiadható hőmennyiség.
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A hagyományos KC erőmű viszont nagyságrendileg 100 MW teljesítménytöbbletet
termel. Az alábbiakban ezt figyelembe véve, a mennyiségi hatásfokkal jellemzett
paramétert ábrázoltuk:
ηm =

& +P
Q
;
&ü
Q

(6)

üzemmenet

6.7. ábra, A vizsgált fűtőerőművek mennyiségi hatásfoka

A mennyiségi hatásfok alakulása szerint termodinamikai szempontból a póttüzeléses
fűtőerőmű bizonyul jobbnak.
Tekintve, hogy a villamos energiának és a hőnek nem azonos az „értéke”,
szükségesnek találtuk bevezetni az egyes kapcsoltan termelt energiaformákra a termelés
fajlagos tüzelőhő felhasználást, amit az alábbiak szerint definiálunk [4]:
Hőtermelésre:
q Qkp =

& − P⋅q
Q
ü
KE
;
&
Q

(7)

Villamos energiára:
q Pkp =

& −Q
& ⋅q
Q
ü
FM
;
P

(8)

41

6. fejezet
Gázturbina és póttüzeléses hőhasznosító kazánból álló fűtőerőmű

üzemmenet

6.8. ábra, A fajlagos tüzelőhő-felhasználás alakulása

A fentebb bemutatott összehasonlító grafikonok szemléletesen mutatják, hogy
energetikailag a póttüzeléses fűtőerőmű létesítése előnyösebbnek mutatkozik mindkét
esetben, amennyiben a kapcsolt energiatermelés teljes hasznát a villamos-energia javára,
illetve a hő javára írjuk.
Kivételként tekinthetőek a vészleállás esetei és a maximális hőigényeket előidéző téli
maximum. Ezek esetében a méretezési üzemállapottól való túlzott távolodás miatt a
berendezés mindkét mutatója nagymértékben leromlik. A továbbiakban ezektől az
összehasonlításkor eltekinthetünk, mert előfordulásuk éves valószínűsége elenyésző.
6.6. Gazdasági értékelés és összehasonlítás

Az előbbi fejezet után következtetésként levonható, hogy pusztán termodinamikai
szempontból a póttüzeléses eset előnyösebb, energetikailag viszont egyik megoldás javára
sem lehet biztonsággal dönteni.
Ezért, mint azt a korábbiak során is tettük, gazdaságilag is megvizsgáljuk az itt
tárgyalt eseteket.
Tekintve, hogy ebben az esetben az elsődleges cél a hőigények biztonságos ellátása,
ezért a korábbiakban használt elemzési algoritmust – amely a termelt villamos energia
költségét fejezte ki – nem célszerű használni. A beruházás költségterhe, a járulékos állandó
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és változó költségek levonása utáni éves profit kifejezése, majd összehasonlítása mellett
döntöttünk.
A könnyebb összehasonlítás végett célszerűnek látjuk a legfontosabb paraméterek
táblázatos összehasonlítását, amit a 6.6. fejezet végén, 2. táblázat közlünk. A gazdasági
számítások részletes eredményei az A.4. függelékben található.
Az alábbi táblázatban a legfontosabb paraméterek összefoglalása látható. A
Beruházási költségek és az Éves szaldó rovatokban zárójelben megadjuk a póttüzeléses

eset illető paraméterének százalékos értékét a póttüzelés nélküli eset azonos paraméterének
százalékos értékeként.
Mennyiség

Egység

Póttüzeléses KC

Hagyományos KC

P villamos

MWe

51,3

215

Beruházási költség

109 HUF

9,921 (20,2%)

48,94 (100%)

Éves költségek

109 HUF / a

5,07

16,66

Bevétel v. e. –ból

109 HUF / a

4,028

16,45

Bevétel gőzből

109 HUF / a

2,165

Bevétel távhőből

109 HUF / a

0,334

Bevétel összesen

109 HUF / a

6,53

18,95

Éves szaldó

109 HUF / a

1,456 (63,6%)

2,286 (100%)

Becsült megtérülés

évek

7,12 (31,8%)

22,37 (100%)

6.2. táblázat, Gazdasági paraméterek összehasonlító táblázata

Észrevehető, hogy míg a beruházási költségek aránya durván 20 a 100 -hoz, addig az
éves profitok (szaldók) aránya lényegesen megváltozik, 64 a 100 –hoz. Így szemléletesen,
a gazdasági számítások segítségével is alátámasztható a jobb éves kihasználás előnye. A
két vizsgált berendezés esetén a póttüzeléses fűtőerőmű sokkal rövidebb idő, 7,12 év alatt
térül meg.
6.7. Összefoglalás

Az Ajkai Erőmű közeljövőben esedékes leállítása kapcsán, tanulmányoztuk egy
olyan fűtőerőmű konstrukció megvalósíthatóságát, amely az Ajkai Timföldgyár Rt.
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villamos-energia és két nyomásszintű gőz igényét, valamint Ajka város távfűtését látná el.
A hőigények csúcsteljesítménye ≈170MW, míg az átlag hőigények ≈90MW.
Ezekre a többszörösen összetett, egymástól független és széles határok között változó
igényszintek ellátására a leginkább egy – a legnagyobb hőigényekre méretezett –
kombinált ciklusú, fűtőturbinás gáz-gőz erőmű felelne meg.
Javaslatunk szerint egy csökkentett beruházási költség igényű változat lehetne a két,
iker gázturbinás (2x25MWe), kétszeres póttüzeléses, kétnyomású hőhasznosító kazános
blokk, gőzturbina nélkül. A méretezés a minimális igényekre történik, az ennél nagyobb
hőteljesítmény kiadása póttüzeléssel fedezhető.
Üzemzavari leálláskor a működő egység rendelkezik az előírt vésztartalékkapacitással.
Amennyiben póttüzelés nélküli kombinált-ciklusú egységgel szeretnénk a fenti
igényszinteket biztosítani három, iker blokk létesítése szükséges. A gázturbinák
teljesítménye 3x48MWe, a darabszámot a szükséges tartaléktartás indokolja.
Számításokkal alátámasztottam, hogy ellennyomású gáz-gőz kombinált körfolyamatú
egységek esetén a kétszeres póttüzelés helyének és mértékének célszerű megválasztása a
csúcs-hőteljesítmény igények ellátását messzemenően gazdaságosabbá teszi, egy az
ugyanerre az igényszintre méretezett póttüzelés nélküli kombinált ciklusú erőműnél. [§6.6]

A póttüzeléses egységek éves kihasználása sokkal jobb azáltal, hogy ipari gőztermelő
ciklusban a fogyasztási csúcsok időtartamára lehetőség nyílik a névleges gőzmennyiség
felett jelentős hőteljesítmény egyidejű, vagy nyomásszintek szerint differenciált kiadására.
Továbbá, a kapcsoltan termelt hő- valamint villamos energia fajlagos tüzelőanyag
felhasználása is alacsonyabb az üzemév túlnyomó részében. Kivétel ez alól a maximális
póttüzeléshez közeli üzemállapotok, a vészleállás és a téli maximális hőigények időszaka.
Az elméleti megfontolások, valamint a termodinamikai számítások mellett a
gazdasági elemzések is alátámasztották, hogy a póttüzelés alkalmazásával előnyösebb
megoldást kapunk. A gazdasági összehasonlítás mérőszáma ezúttal a beruházás becsült
megtérülése volt. A póttüzelés alkalmazása kisebb beruházási költségű megoldást
eredményez, amely megtérülési ideje durván harmada a hagyományos kombinált ciklusú
fűtőerőműnek.
44

6. fejezet
Gázturbina és póttüzeléses hőhasznosító kazánból álló fűtőerőmű

6. Gázturbina és póttüzeléses hőhasznosító kazánból álló fűtőerőmű

32

6.1. Általánosságok

32

6.2. Célkitűzések

34

6.3. A vizsgált modell bemutatása

34

6.4. Az eredmények bemutatása

36

6.5. Összehasonlító vizsgálat, póttüzeléses illetve hagyományos KC erőmű

39

6.6. Gazdasági értékelés és összehasonlítás

42

6.7. Összefoglalás

43

45

7. fejezet
Gázturbina és vízcsöves forróvíz-kazánból álló fűtőerőmű

7. GÁZTURBINA ÉS VÍZCSÖVES FORRÓVÍZ–KAZÁNBÓL ÁLLÓ
FŰTŐERŐMŰ
7.1. Általánosságok
A távolsági hőellátást a fűtőművek illetve a fűtőerőművek hivatottak biztosítani. A
lakossági hőigények jó közelítéssel a környezeti hőmérséklet csökkenésével lineárisan
nőnek.

7.1. ábra, A távhő igény változása a környezeti átlaghőmérséklet függvényében

A fűtési igény szempontjából irányadó hónapokat kiragadjuk, és az ilyenkor kiadott
napi átlag hőteljesítményt ábrázoljuk, lásd 7.2. ábra. Az itt látható hónapok jelentik az
átlag fűtési- (tél), átlag fűtés nélküli idényt (nyár). Április tekinthető Magyarországon az
éves átlagos hőigényeket jelentő tavaszi-őszi időszaknak.

7.2. ábra, Jellemző téli, tavaszi és nyári hónapok hőfogyasztása1

1

Egy Budapesti fűtőmű adatai, 1998. -ban. Az [19] után.
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További vizsgálatainkhoz egy konkrét, Magyarországon nagy számban található
PTVM-50 típusú forróvíz-kazánt tekintünk. Ez a szovjet gyártmányú vízcsöves forróvízkazán fűtési hőteljesítménye névlegesen 58MW. Tüzelőanyaga lehet gáz (soros üzemben),
vagy olaj (párhuzamos üzemben). 12 égővel rendelkezik, amelyből 4 alap, 8 pedig
mellékégő, [5].
Teljesítménye az égők ki-be kapcsolásával fokozatosan csökkenthető 100%
terheléstől 0% -ig. A legkisebb nullánál nagyobb terhelési szintet a 2 égős üzem határozza
meg. E fölött az alapégők önmagukban is, a mellékégők csak működő alapégővel együtt
indíthatók be, [5]. Ebben az üzemállapotban a kazán hőteljesítménye ≈10MW, durván 90%
kazánhatásfok mellett. Az említett üzemállapot ≈17% -os részterhelést jelent, [19].
Az alábbi ábrán is a már említett hőigény változását követhetjük nyomon, de ezúttal
ennek előfordulási gyakoriságának függvényében. Nemcsak a hazai, hanem általában a
mérsékelt kontinentális éghajlatra minőségileg irányadónak tekinthető.

7.3. ábra, Tipikus példa hőigény tartamdiagramra2,

A veszteségektől eltekintve ez a hőmennyiség télen a fűtési és a használati
melegvízből, míg nyári időszakban csak használati melegvízből tevődik össze.
Magyarországon a fűtési idény 12°C alatti külső hőmérsékletnél értelmezett.
A fenti hőigény tartamdiagramot tekintve, feltűnik a beépített teljesítmény és a nyári
csökkentett hőigényű időszak átlagos hőkiadásának aránya. Jól bevált ökölszabálynak
tekinthető, hogy minimális hőigényű napok átlag hőigénye legfeljebb 13-15% -át teszi ki a
leghidegebb

napok

csúcshőigényének,

ami

megegyezik

a

beépített

csúcs-

hőteljesítménnyel.

2

A Budapesti körülményeket minőségileg tükrözi. Az [19] nyomán.
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Amennyiben viszont összevetjük a kazánoldalról kielégíthető minimumot és a
fogyasztói oldalról igényelt hőmennyiséget, feltűnik, hogy a nyári időszakban a kazán
legkisebb terhelése esetén is hőenergia többletet termel.
Hőtárolással az itt említett probléma nem oldható meg, mert a nyári időszakban a
külső hőmérséklet ingadozása nem hozhat gyorsan növekvő igényeket, és így egy ilyen
jellegű befektetés nem lenne kifizetődő.
A legegyszerűbb megoldásnak a kazán ki-be kapcsolásos üzeme tűnhet. Ebben az
esetben viszont számolni kell a következő hátrányokkal:
−

Fokozott hőfeszültségek és elektrolitikus korrózióból adódó élettartam
csökkenés,

−

Hőveszteség, illetve gázveszteség az indításokkor,

−

A termelés kimaradásából eredő bevétel elmaradás;

Egy olyan megoldás mutatkozik a leggazdaságosabbnak, ami a meglévő kazánparkot
és segédberendezéseket felhasználva olyan bővítést eredményez, amely szükség esetén a
névleges terhelés biztosítása mellett (téli üzem) a minimális hőigényű időszakokat is
leállás nélkül tudja fedezni (nyári üzem).
A kazán elé kapcsolt gázturbina hulladékhőjének hasznosításával kiterjeszthető a
korábban említett forróvíz-kazán üzemi tartománya. További legfontosabb előnyök
lennének a hő- és villamos energia gazdaságosabb, kapcsolt termelése, illetve a nagyobb
éves profit.
Egy kis méretű gázturbina csatlakoztatása az említett kazánhoz viszonylag csekély
beruházási igény mellett megoldható. A módosítások leginkább a kémlelőnyílás körüli
átalakításokat jelentik, a nyomástartó részek érintetlenek maradhatnak [19].
7.2. Célkitűzések
Az előző paragrafusban említett probléma megoldását a következő lépéseken
keresztül valósítjuk meg.
−

A forróvíz-kazán és az elé kapcsolt gázturbinából álló fűtőerőmű illesztése a
létező igényekhez

−

A fűtőerőmű üzemviteli elemzése,

−

Gazdasági vizsgálat és összehasonlítás a jelenlegi üzemvitellel;
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7.3. A berendezés vizsgálati modelljének bemutatása
A korábban, a 7.1. fejezetben, elmondottakkal összhangban az illető célra
legelőnyösebb megoldás, a kazán elé kapcsolt gázturbina füstgázát a forróvíz-kazánba
vezetni. Ezáltal a gázturbina és kazánból álló együttes által kielégíthető hőigények üzemi
tartománya szélesebb lesz.
Amennyiben a kazánban nem történik tüzelés, és a vizet egyedül a gázturbina
füstgázából elvont hő melegíti, a részterhelés mértéke elérheti a 6-8 MW –ot, a gázturbina
hulladékhőjének függvényében, (lásd még 6.1., 6.3.-6.6. fejezeteket). Ez a terhelési szint a
kazán 10% -os részterhelését jelenti, ekkor nem működik egyik égő sem.

7.4. ábra, A kazán elé kapcsolt gázturbinás fűtőerőmű kapcsolási rajza

A minimális hőigények által meghatározott terhelési szint fölött a kazán által kiadott
hő fokozatosan növelhető ≈75MW –ig. Ez a terhelési szint a kazán ≈125% -os túlterhelését
jelenti3, ekkor 12 égő működik. A maximális hőteljesítmény a gázturbina paramétereitől is
függ.
A szükséges hőteljesítmények biztosítása mellett, fontos peremfeltétel gázturbina
választásánál, hogy 100°C visszatérő vízhőmérséklet mellett se csökkenhessen a füstgáz
kilépő hőmérséklete 105-110°C alá, (tüzelőanyagnak a földgázt tekintjük).
Következő lépésként több stratégia követhető: 1) a lehető legkisebb gázturbinát
választjuk, amelyik a téli névleges hőigényeket a korábbi peremfeltételek mellett teljesíti,
(mini változat); 2) olyan gázturbinát választunk, amelyik a legkisebb napi-átlag
3

A túlterhelés ezen maximális mértékekor 110% az égők által, 15% a GT füstgáza által bevitt hő.
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igényszintnek megfelelő hőteljesítmény kiadására képes, (midi); 3) a gázturbina
hulladékhője a nyári átlagos hőigényt fedezi, és ez alatti igényszinteknél a kazán ki-be
kapcsolásos, vagy külső hűtéses üzemvitel mellett működik, (maxi).
Az első eset a legkisebb beruházási költség-igényű, de legkisebb profitot is jelentő
változat, ami a megtérülési viszonyokat is lerontja, annak ellenére, hogy a legnagyobb
kihasználású megoldás.
A harmadik eset eredményezi a legnagyobb profitot, de nem oldja meg a
kulcskérdést, ami a berendezés éves kihasználására irányul. Ezért a megtérülés
szempontjából ez a változat is előnytelen.
A továbbiakban részletesen a 2, a midi változattal foglalkozunk. Ez a megoldás mind
a profit mind pedig a kihasználás szempontjából optimális.

Gázturbina típus

Névl. telj.

T víz kilépő

Min. hőtelj.

F.g. kilépő hőm.

Listaár

MWe

°C

MW

°C

M USD

3,515

113,9

5,51

116,34

1,56

Typhoon 4,35

4,343

114,7

6,75

117,99

1,794

Centaur 50

4,35

114,8

6,86

118,22

1,81

Typhoon 4,7

4,64

114,9

7,00

118,43

1,832

Taurus 60 S

5

115,2

7,43

118,75

1,99

PGT 5

5,22

116,9

9,80

121,43

2,14

M7A-01

5,72

116,9

9,79

121,8

2,488

Centaur 40

7.1. táblázat, Üzemviteli részeredmények különböző gázturbinák esetére4

A fenti táblázat a néhány, alkalmazható gázturbina típusra végzett előzetes számítás
eredményét összesíti.
A kazán teljesítménye az eredeti tápvíz-előmelegítőkkel közel állandó marad a
gázturbina elékapcsolása során. Ezért, a kiválasztás szempontjából irányadó üzemállapot a
nyári minimum volt, a fenti eredmények 25°C környezeti hőmérséklet mellett értendők.
A vizsgált kazán, valamint a kitűzött célok meghatározzák a beépíthető gázturbina
méretét. A füstgáz tömegáram, valamint a termelendő forró víz paramétereiből kiindulva
4

A gázturbinára vonatkozó adatok a [38] és [43] irodalomból, a számítások a szerző sajátjai.
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elmondható, hogy egy 3,7-6,0MWe körüli névleges teljesítményű gázturbina jöhet
számításba. A kiválasztásnál legfontosabb szerepet – az üzemviteli-hőtechnikai feltételek
mellett – a gázturbina fajlagos beruházási költsége játssza.
A PTVM-50 kazántípus „párhuzamos üzemére” végeztünk számításokat, mert a
hőcserélő felületek „soros üzemre” jellemző bonyolultabb kapcsolása felesleges
nehézségeket jelentett volna a modellek megalkotásakor.
Első lépésként az irodalomban [5] megadott adatsor segítségével előállítottuk a
vizsgálandó kazán számítási modelljét, majd a további vizsgálatok célja a [19]
irodalomban közölt adatokkal ellenőrizni ennek részterhelési üzemviszonyait.
A következő lépés a leginkább megfelelő gázturbina kiválasztása. A korábban
említett szempontrendszer szerint “legalkalmasabb” gép kiválasztása nem vihető véghez
analitikusan, hanem iteratívan, próbaszámításokon keresztül (lásd 1 táblázat). Túl kis gép
esetén a téli névleges terheléskor szükséges szekunder levegő olyan sok, hogy az így
keletkezett füstgáz tömegárama több a kéményben megengedettnél. A tűztér, a
hidrosztatikus huzat megszűnése miatt túlnyomásossá válik. A nagyobb gázturbinák esetén
a minimális hőkiadás szükségtelenül nagy lehet, (>8MW), illetve a gép ára indokolatlanul
megnő.
A SOLAR cég által gyártott Taurus 60S típusjelű gázturbinát választottuk. Ennek
oka a kedvező fajlagos ár 398USD/kW, valamint a megfelelő hőkiadás, 7,43MW, szint
nyári üzemben, amikor a kazán tűzterében nincs póttüzelés. Ez a gép névlegesen 5,0MWe
teljesítményt ad le, 30,3% hatásfokkal, 21,2kg/s légnyelés mellett. Túlterhelhető 5,47MWe
–ig, max. 2000h/év időtartammal. Ára 1,99MSUD. A nevezett listaár tartalmazza a
gépalapot, generátort, be– és kivezető csonkokat, hangcsillapító dobot, standard vezérlő és
indító rendszert, illetve a tüzelőanyag ellátó rendszert.
Amennyiben a villamos energia eladás megoldható, vagy létezik az igény erre a
többletenergia mennyiségre, további gazdaságos megoldások alakíthatók ki a következő
két géptípussal is, (Typhoon 4,7, illetve Centaur 50) lásd mellékelt táblázat.

50

7. fejezet
Gázturbina és vízcsöves forróvíz-kazánból álló fűtőerőmű

7.4. Az üzemviteli számítások eredményei
Az ebben a fejezetben bemutatott számítási eredményekhez a következőket vettük
alapul. A fűtőerőmű idényenként állandó tömegáramú előremenő ággal rendelkezik.
Nyáron 170kg/s, télen 340kg/s. Továbbá, a hőigények a környezeti hőmérséklettel
lineárisan

változnak, és

a

vezetékrendszer

hőveszteségei

arányosak

a

kiadott

hőteljesítménnyel.
A kazán hatásfoka alatt a berendezés, tüzelőanyagra vetített hőteljesítményét értjük:

ηkazán =

& kiadott
Q
& tüzelőanyag
Q

(1)

A berendezés mennyiségi hatásfoka alatt a villamos- és hőenergia összegét értjük a
tüzelőanyagra vetítve:
ηmennyiségi =

& kiadott
P+Q
& tüzelőanyag
Q

(2)

Frisslevegős üzemnek nevezzük a gázturbinás bővítés előtti állapotot, amikor a kazán
frisslevegős szívó üzemben működött.

7.5. ábra, A fűtőközeg paramétereinek alakulása a környezeti hőmérséklet függvényében

A fenti grafikonon ábrázolt paraméterek a fejezet további számításaihoz
kiindulópontként szolgáltak.
A részletes üzemviteli elemzésekhez fontos adat lehet a Magyarországon mért havi
átlaghőmérsékletek alakulása.
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7.6. ábra, Havi átlaghőmérséklet Magyarországon5

Vizsgálatainkat

a

fentebb,

havi

átlaghőmérsékletként

megadott

környezeti

hőmérsékletre végezzük. A gázturbina illesztéséhez elengedhetetlen számításokat végezni
a berendezés további jellemző üzemállapotaira is. Ezek a fűtési maximum (-15°), fűtési
idény átlaga (5°), éves átlag (11°), nyári átlag (18°) és a hőigény minimuma (30°).
Szükségesnek látjuk külön ábrákon megadni a berendezés ezen eredményeit is, mivel ezek
elengedhetetlenek a gazdasági számításokhoz.
A korábbi fejezetekhez hasonlóan grafikonokon mutatjuk be az eredményeket az
átláthatóbb és szemléletesebb ábrázolás végett.

7.7. ábra, A kiadott hő és villamos energia éves lefutása,
a)havi átlagos, b) jellemző üzemállapotok

A termelt hő és villamos energia hozzávetőleg párhuzamosan fut azokban az
üzemállapotokban, amikor a kazánban döntően hulladékhő hasznosítás történik6. Ha az

5

Forrás www.fph.hu/bphome/dbp/kultura/turizmus, 1999 –es adatok.

6

Amikor a Qki igény meghaladja a 7,5-8,5MW –ot.
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igények meghaladják a gázturbina füstgázából kivonható hőteljesítmény szintjét, akkor
esedékes a kazánégők segítségével történő hőbevitel. Az ábrán látható, hogy a kazánt az
elékapcsolt gázturbina rugalmasabbá tette.
Meg kell itt említenünk, hogy a gázturbina füstgázából kivonható hő csak t0 = 30°C
esetén egyenlő a korábban, 7.1 táblázatban megadott 7,43 MW –al. A t0 változása
érzékenyen befolyásolja a gázturbinák füstgázának entalpiájának értékét, lásd még 4.4
fejezet. (Q2(-20°) = 1,05Q2(15°), illetve Q2(35°) = 0,92Q2(15°))

7.8. ábra, A tüzelőanyag felhasználás és a hatásfokok alakulása,
a)havi átlagos, b) jellemző üzemállapotok

Amennyiben nem használjuk ki a gázturbina rész- vagy túlterhelhetőségét, az egész
évben zsinórüzemben működik. Ekkor a gázturbinába bevezetett hőmennyiség közel
állandó, 18-19MW. A kazánba bevitt hőteljesítmény többlet a növekvő hőigények
fedezését hivatott fedezni, ennek mennyisége tehát fordítottan arányos a környezeti
hőmérséklettel.
Ellentétben az eredeti (frisslevegős) üzemmel az (1), (2) egyenletekkel definiált
kazánhatásfok és a mennyiségi hatásfok a maximális terhelésnél a legnagyobb. A
gázturbina kazán elé kapcsolása – közepes és nagy terhelésen – a hatásfok csekély mértékű
javulását eredményezi, azáltal hogy megemeli égési levegő hőmérsékletét és ezzel a
hőátadás átlagos hőmérsékletét. Hőhasznosító kazán üzemben a kazánhatásfok értéke,
nagyon alacsony, ennek ellenére a fajlagos tüzelőanyag fogyasztás értéke minden terhelési
szinten előnyösebb az eredeti frisslevegős üzemnél.
Az előzőekben elmondottak módosulnának, amennyiben a füstgáz kilépő
hőmérséklete túlzott mértékben növekedne. A füstgáz kilépő hőmérséklet növekedésének
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visszaszorításáért szükséges a tápvíz-előmelegítő felületének növelése. Az itt bemutatott
számításoknál, a tápvíz-előmelegítő felületét ≈1100m2 –el megnöveltük.

7.9. ábra, A PTVM 50 fajlagos tüzelőhő-felhasználása eredetileg, majd a gázturbinás bővítés után

A korábbiak során a kazán gázturbinás együttműködésének több üzemviteli előnyét
bizonyítottuk. Az előző 6. fejezethez hasonlóan most ki szeretnénk fejezni a kapcsolt
energiatermelés mutatói segítségével is az egyes energiaformák átalakításának „jóságát”.
Az elméleti háttér megadása nélkül, az alábbi diagramokban ábrázoljuk a kapcsolt hőilletve villamos energia termelés fajlagos tüzelőanyag felhasználását, lásd még 6.5 fejezet.
Ebben az esetben is, qKE=6000kJ/kWh, qFM=4235kJ/kWh7.

7.10. ábra, A kapcsolt energiatermelés fajlagos tüzelőhő-felhasználása
a)havi átlagos, b) jellemző üzemállapotok

7

Ami 60% -os KE hatásfokot illetve 85% fűtőmű hatásfokot feltételez.
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A viszonylag csekély villamos energia termelés miatt a nagy hőigények idején a qQkp
alig változik és hozzávetőleg egyenlő a fűtőmű fajlagos hőfelhasználásával. Elméletileg
elvárható lenne, hogy a nyári, csökkent hőigényű időszakban a villamos energia előtérbe
kerülése során a qQkp növekszik. Az eredmények igazolták ezeket az elméleti
megfontolásokat, de a kis hőterhelésnél nagymértékben leromló kazán-hatásfok miatt ez a
javulás alig érvényesül.
A villamos energia termelés fajlagos tüzelőanyag-felhasználása erősen függ a
termelendő hő hányadától. Azokban az üzemállapotokban, amikor a fűtőerőmű a termelt
villamos energiánál durván egy nagyságrenddel több hőt ad ki, a qPkp rendkívűl alacsony
értéket vesz fel, ≈900kJ/kWh. Növekvő villamos-teljesítmény hő-teljesítmény aránynál a
qPkp aszimptotikusan tart a 6000kJ/kWh értékhez, amit egy mai technológiai színvonalú
kondenzációs gáz-gőz kombinált erőműben meg lehet termelni.

7.5. Gazdasági számítások

A korábban bemutatott részeredmények (7.4-7.10. ábrák) segítségével végezhetjük el
a kiválasztott rendszer-együttes megtérülésének a vizsgálatát.
8000 üzemórát tekintettünk éves működési intervallumnak, a következő lebontásban:
-4000 üzemóra téli átlagos terhelés mellett,
-4000 üzemóra nyári átlagos terhelés mellett.
Megemlítenénk, hogy az itt alapul vett éves kihasználás pesszimisztikus becslés.
Amennyiben a gázturbinát úgy választjuk meg, hogy a termelt minimális hőteljesítmény
nem haladja meg a nyári minimális igényt, a valóságban nagy valószínűséggel csak a
karbantartás és felújítás miatti leállással kell számolnunk.
Ebben az esetben a bővítés többletköltségeit elemezzük. Abból indulunk ki, hogy a
beruházásnak kamatokkal együtt meg kell térülnie a kazán élettartamának lejárata alatt.
A kazán élettartamában levő bizonytalanságok miatt, a berendezés-együttes
élettartamát és egyúttal a megtérülési időtartamot 10évben adtuk meg. Pesszimisztikus
adat, tekintve, hogy zsinórüzemben a gázturbina élettartama ≈15évre8 tehető.

8

100000 ekvivalens üzemórára tehető.
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Pbr = 5MWe, Qw.h. = 7,2MW, η = 30,3%, a szivattyúzási teljesítmény Psziv =500kW.
A gázturbina és ennek segédberendezései, a generátor és a szabályozóegységekkel együtt
1,99MUSD, [44] szerint. A gazdasági peremfeltételek a 3. fejezet szerint. A részletes
számítások megtalálhatóak az A.5. függelékben.

7.6. Összefoglalás

A hő- és villamosenergia kapcsolt termelésével költségek takaríthatók meg, továbbá
tüzelőanyag fogyasztást és ezzel egyidejűleg a károsanyag kibocsátást is csökkenteni lehet.
Nem utolsó sorban pedig a máskülönben nagyon szerény profitot jelentő távhőszolgáltatás
is egyre inkább gazdaságossá tehető.
Egy, a Magyarországon is nagy számban található forróvíz-kazán típust9 tekintve
igazolható, hogy a fogyasztói hőigények szélesebb tartományban változnak, mint azt a
kazán fedezni tudná. A forróvíz-kazán elé kapcsolt gázturbina egyrészt kapcsoltan
termelhetne az év túlnyomó részében hőt és villamos-energiát, továbbá kiszélesítené a
korábbi egység üzemi tartományát.
Az említett irodalom tanulmányozása után, egy konkrét hazai forróvíz-kazán
lehetséges gázturbinás bővítésének hőtechnikai, gazdasági és üzemviteli vizsgálata során:
Meghatároztam és igazoltam egy vízcsöves kazán és az elé kapcsolt gázturbinából
álló fűtőerőművi egység üzemviteli és gazdasági előnyeit a hagyományos, forróvíz kazános
fűtőművi egységgel szemben. [§7.4]

A gazdasági elemzések során a gázturbinás bővítés utáni többlet profitot fejeztem ki.
Azt a becsült éves profitot is amelyet a villamosenergia termeléséből eredő többlet bevétel
illetve

költségelmaradás

eredményez.

Figyelembe

vettem a

beruházási

költség

megtérülését – kamatokkal együtt – a becsült élettartamon10 belül.

9

A szovjet gyártmányú PTVM-50.

10

Vizsgálatainkhoz a 10, 15, 20 valamint 25éves élettartammal kalkuláltunk, ekkor a becsült éves

profit 36,6-72,1 MFT/év, a szerző számításai.
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A gázturbina után kapcsolt vízcsöves kazán értelmezhető úgy is, mint egy
póttüzeléses ellennyomású kombinált körfolyamat. Tekintve, hogy a kazán-konstrukció – a
hőcserélő típusú – hőhasznosító kazánoknál magasabb elért hőközlés-átlaghőmérsékletet
valósít meg póttüzeléssel, elmondható, hogy ebben az esetben a rendszer hatásfokának
romlása a póttüzelés növekvő mértékével nem szükségszerű. Ennek vizsgálata indokolt.
Bizonyítottam,

hogy

ellennyomású

gőz-gáz

kombinált

körfolyamat

esetén

amennyiben a póttüzeléssel közölt hő átlaghőmérséklete magasabb a gázturbinába bevitt
hő átlaghőmérsékleténél a berendezés eredő hatásfoka javul. 7.8.-7.9. ábrák, [§7.4]

A forróvíz kazánból és a kazán elé kapcsolt gázturbinából álló fűtőerőművek
területén előzményként tekinthetőek Fülöp [30], Deggim [42] munkák.
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8. SŰRÍTETT LEVEGŐS ENERGIATÁROLÁS ALKALMAZÁSA
GÁZTURBINÁS CSÚCSERŐMŰVEKBEN
8.1. A levegőtározós energiatárolásról általában
A sűrített levegős energiatárolás alatt azt értjük, hogy egy tározót nagy nyomású
levegővel töltünk meg azért, hogy a későbbiek során az igények fellépésekor koncentrált
energiaforrásként rendelkezésre álljon.
A levegőtározós energiatárolás első nagyméretű ipari alkalmazása sűrített levegő
igényt elégített ki Striberg bányában, Svédország 1910-ben. [14], A későbbiek során
számos más igen eltérő célra is felhasználták ezt a technológiát [10], [14], [31].
Kezdetben különböző sztochasztikusan megjelenő ipari sűrített levegő igények
kielégítésére alkalmazták. A későbbiek során bizonyos rövid ideig tartó, viszonylag nagy
mechanikai teljesítmény igények ellátására is hasznosították, például a légkalapács, fúrás,
fegyver, torpedó meghajtása. Nagy sebességű áramlás előállítására is ezt választották az
Elygtekniska kísérleti superszónikus szélcsatornájához, Svédország, 1955 (itt depressziós
rendszert találhatunk1).
Viszonylag új és még nem eléggé elterjedt alkalmazási területe az energetika, azon
belül a levegőtározós gázturbinás csúcserőmű. Előnyös csúcserőművi megoldás ott, ahol a
földrajzi adottságok nem teszik lehetővé a víztározós erőművek építését. A tárolás miatt
nemcsak gazdaságos, hanem szerepet játszik a villamos energia rendszerek fogyasztási
görbéjének simításában is [15], [23], [31], [34].
8.2. A levegőtározós gázturbinás csúcserőmű
A sűrített levegős energiatárolás erőművi alkalmazásának lényege az, hogy a
gázturbinás munkafolyamat sűrítése és expanziója időben eltolt. A sűrítés a villamos
völgyidőszakban, míg az expanzió a villamos csúcsidőszakban történik. A rendelkezésre
álló nagy tömegű, a környezetnél lényegesen magasabb nyomású (50-70 bar) közeg
felhevítés után egy turbinában expandál, és ezzel villamos energiát termel.

1

Ugyanakkora nyomásviszony sokkal kisebb levegőszállítás mellett valósítható meg.
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8.1. ábra, A levegőtározós csúcserőmű elvi sémája

A rendszer bonyolultságából fakadóan elkerülhetetlen az áramlási- és hőveszteségek
növekedése. Ellensúlyozzák viszont más jól meghatározott pozitívumok. Itt csak említést
teszünk róluk, majd a következőkben (8.5-8.6. alfejezetek) bővebben tárgyaljuk és
eredményekkel is alátámasztjuk ezeket.
A levegőtározós gázturbinás erőművekben használatos többszörösen visszahűtött,
kvázi-izotermikus kompresszió fajlagos munkaigénye sokkal kevesebb a hagyományos
nyílt

ciklusú

gázturbináknál

szokásos

politropikus

kompresszió

fajlagos

energiaszükségénél.
Üzemviteli előnyei abból fakadnak, hogy a tüzelőtérből és turbinából álló expanziós
részegység viszonylag jól szabályozható. Gyorsabban indítható, élettartama hosszabb, mint
a gázturbináé hasonló üzemvitel mellett. A kompresszor elpiszkolódása vagy off-line
mosás2 miatti leállása sem befolyásolja a csúcsenergia termelést.
Gazdaságilag az teszi előnyössé, hogy a kompresszió energiaszükséglete olcsó
villamos energiával vagy az expanziós gép részterhelésével fedezhető3. Továbbá, a
kompresszió/expanzió időtartamai τ arányának megfelelően a sűrítést végző gépegység
teljesítmény-igénye és mérete is kisebb.
A τ töltési tényező definiálható mint:
τ=

∑t
∑t

exp anzió

kompresszió

h
=   = [ – ];
h

(1)

2

Ilyenkor a kompresszort le kell állítani, majd ennek felbontása és tisztítása történik.

3

Magyarországon a v.-e. csúcs- illetve völgyidőszaki árának aránya <2. Az EU –ban 2-5, [23].
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ahol 1 ciklus a tározó két egymás utáni teljesen feltöltött állapota közti idő:
−

Σtexpanzió = egy ciklus alatti kompressziók időtartamának összege, [h];

−

Σtkompresszió = egy ciklus alatti expanziók időtartamának összege, [h];

A hagyományos gázturbina esetén a kompresszor a csúcsidőszakban működik, és
ennek teljesítményigénye az expanziós gép által leadott teljesítmény 2/3 –a. A fentieket
összefoglalva, a máskülönben tekintélyes üzemköltséget jelentő kompresszió olcsóbbá
tehető.
A tározó „kisütött” állapotban is jelentős túlnyomással rendelkezik, illetve szükség
esetén működhetne a kompresszor egyszerre a turbinával is. Ez azt jelenti, hogy bármelyik
időpillanatban az expanzió és villamos energia termelés meg valósítható. Számolhatunk
tehát egy jelentős tartalékkapacitással, ami nem elhanyagolható szempont egy modern
energetikai rendszer esetében.
Az első ilyen jellegű berendezés Németország észak-nyugati részén Huntorfban
létesült [1], [37]. Amióta a huntorfi erőművet üzembe állították, 1977-ben, több villamos
energia szolgáltató és beruházó cég készített felméréseket ilyen berendezések építésének
lehetőségéről.

1. turbina házai, 2. tüzelőterek, 3. motor/generátor, 4. kompresszor kisnyomású háza, 5. kompresszor nagynyomású házai, 6. közbenső
hűtés hőcserélői, 7. utóhűtés hőcserélője, 8. automatikus tengelykapcsolók; a) állandó nyomású tározó, b) állandó térfogatú tározó;

7.2. ábra, A huntorfi levegőtározós erőmű kapcsolási rajza
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Az irodalomban fellelhető több létező vagy tervezés alatt álló vagy megvalósított
erőmű (Németország-, USA-, Japán-, Luxembourg-, és Svédországban) részletes leírása a
tervezéstől a beüzemelésig valamint számtalan cikk, tanulmány a technológia fejlesztéséről
valamint konkrét megvalósítási lehetőségekről. Ez azt bizonyítja, hogy a sűrített-levegős
energiatározás erős konkurenciát jelent a víztározós, akkumulátoros, szupervezető
mágneses terű energiatározás vagy a hagyományos gázturbinás csúcserőműveknek.[10],
[23], [24], [25].

8.3. A vizsgálat célja

A levegőtározós gázturbinás csúcserőmű témakörben a termodinamikai, üzemviteli
és gazdasági elemzéseket megelőzően részletes tervezési munka előzte meg.
Tekintve, hogy a kompressziós és az expanziós alegység gyakorlatilag üzemviteli
szempontból független egymástól, a szokásosnál több szabadságfok állt rendelkezésünkre.
Ezért szükségessé válik a különböző elrendezések előzetes elemzése. Ezek a kompenzált
tározó (állandó tározó-nyomás), a csúszónyomású változat (állandó tározó-térfogatú)
valamint az utóbbi fojtásos szabályozású esete.

8.4. A vizsgált modellek bemutatása

8.4.1. Kiindulási szempontok az erőmű tervezéséhez
Ameddig a korábban bemutatott csúcs(fűtő)erőművi konstrukcióknál az éves
kihasználási óraszám az igények által volt meghatározott, addig az itt tárgyalt technológia
esetén létezik egy maximális óraszám, amelyben a berendezés villamos energiát termelhet
[7]. Ez az elméleti maximum jól behatárolt a gépek légnyelésétől, illetve a tervezéskor
meghatározott sűrítés/expanzió aránytól. Tipikus példának vehető a τ = 20/56, vagy τ =
4/10 [h/h]4. Ezekben az esetekben ha a berendezés folyamatosan 8760h/a időtartamban is
működne, az éves kihasználás maximuma ≈3500h. A gyakorlatban viszont ennél sokkal

4

Az előbbi a heti ciklus, τ = 0,357, utóbbi pedig a napi ciklus τ = 0,4.
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kevesebb ≈1000h/a, az előre nem látható többlet igények esetén 1100h/a vehető
irányadónak.
A fentiekből következően az itt bemutatott technológia kizárólag csúcserőműként
jöhet számításba. Alaperőműként egyrészről csak nagyon korlátozott időtartamig
működtethető, másrészt gazdaságtalan lenne. Amennyiben viszont a korábban becsült éves
üzemóraszámot tekintjük elmondható, hogy a levegőtározós gázturbinás erőmű termikus
hatásfoka várhatóan nem vethető össze a korábban bemutatottakkal, 4.-7. fejezet, de ez a
szempont más tényezők miatt másodlagos jelentőségű. Az üzemviteli és gazdasági
elemzéseken keresztül bizonyítjuk ezt.
8.4.2. Az erőmű részfolyamatainak és részegységeinek megválasztása
Az erőmű mérete

A levegőtározós csúcserőművek elméletileg széles teljesítményhatárok között
építhetők. Mint azt már korábban említettük az expanzió ideje alatt a turbina által leadott
teljesítmény a segédberendezések teljesítményigénye valamint a veszteségek levonása után
teljes mértékben hasznosítható. Ezért, a mindenkori gázturbinás gyakorlatban bevált gépek
teljesítményének 2-2,5 –szerese, 500-600MWe az a határ, amit a sorozatgyártott gépek
technológiai

szintjén

megoldható.

Villamos-energiára

vetített

fajlagos

tüzelőhő

felhasználás 9750-10550kJ/kWh, [10], [25].
Működési stratégia

Az erőmű működési stratégiája alatt elsősorban a tározó feltöltési illetve kisütési
időtartamainak viszonyát értjük. Meghatározandó továbbá a ciklus hossza, valamint az,
hogy a kompresszió mikor, milyen időbeosztásban és milyen hajtással történjék.
Az irodalomkutatás és az elővizsgálataink során nagyon változatos stratégiákkal
találkoztunk. Általában a következő sűrítés/expanzió beosztások a legnépszerűbbek:
−

napi ciklus, éjjel 8-10h töltés, nappal 2 x 2-3h expanzió,

−

heti ciklus, minden éjjel 8-10h sűrítés, munkanapokon 2 x 2-3h expanzió,

−

szezonális, az előző kettő kombinációja.

A továbbiakban az előző kettővel kívánunk foglalkozni.
További, általunk fontosnak tartott kérdések: a tüzelőterek száma, a töltési arány (τ),
az üreg típusa, valamint a hővisszanyerés mértéke.
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A tározó

A vizsgálat szempontjából meghatározó jelentőségű a tározó típusának rögzítése. El
kell tehát dönteni, hogy állandó nyomású, vagy állandó térfogatú tározó áll rendelkezésre
(lásd 8.2. ábra), illetve kerül megépítésre.
Az állandó nyomású üreget kemény kőzetben képezik ki fúrással, majd a felszínen
levő víztározó vizével, egy függőleges csatornán keresztül kompenzálják, 8.2.a ábrarészlet.
Ahogy az üregben fogy a levegő, folyamatosan áramlik be helyette víz a felszínen
elhelyezkedő tóból. Ha elhanyagoljuk a tó szintjének változását, a nyomás állandónak
tekinthető, és egyenlő a vízoszlop súlyából adódó hidrosztatikai nyomással. Előnyei:
−

azonos névleges kapacitáshoz ≈1,5 –ször kisebb üreg szükséges, [34]

−

a kompresszorok mindig a névleges és legmagasabb hatásfokú munkapont
közelében működnek,

−

a turbina belépő nyomása állandó, így az expanzió során a teljesítmény
állandó értéken tartásához nem kell fojtást alkalmazni,

−

az előző kettőből következően kisebb fajlagos hőfelhasználás,

−

egyszerűbb szabályozás.

Az állandó térfogatú üreget általában sóban oldják ki, 8.2.b ábrarészlet. Ennek
kialakítása időigényes – 2-3év –, így a beruházás időtartamának nagy részét az üreg
kialakítása adja. Legfontosabb előnyei:
−

megvalósítása egyszerűbb és olcsóbb,

−

az üreg létrehozása után az üzemeltetés nem igényel víztározót.

A tárolás maximális nyomásszintje

A lehető legnagyobb energiatárolási koncentrációt szeretnénk megvalósítani. Ez
viszont természetesen a lehető legnagyobb sűrítési végnyomáson érhető el. Továbbá,
állandó térfogatú tározás és azonos arányú nyomáscsökkenést feltételezve, nagyobb
expanzió kezdeti nyomáshoz nagyobb expandált levegő mennyiség és így több kiadható
villamos energia tartozik. A gyakorlatban viszont valamilyen felső határt kell szabni a
kompresszió végnyomásnak.
Ennek elsősorban szerkezeti és ésszerűségi okai vannak. Egyrészt a kompresszor
nagynyomású házának és a csővezetékek kialakítása, illetve az elszállítandó hő
mennyisége, másrészt a tüzelés kérdése a 40-50 bar –os tartomány fölött problémát jelent.
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A megvalósított vagy tervezett levegőtározós erőművek esetére az általánosan
preferált tárolási nyomás intervallum a 40-75 bar. Kompenzált üreg esetén 45-50 bar [10],
[31].
A kompresszorok

A levegő sűrítését végzik, a környezeti nyomásról a változó-, vagy a kompenzált
üreg esetében állandó ellennyomású tározó nyomásszintjéig.
Amennyiben a tározó az olcsóbb, az állandó térfogatú változat, a gépcsoport
kulcsfontosságú a berendezés egészének szempontjából. Ilyenkor a már korábban említett
τ töltési viszony határozza meg a kompresszorok méretét, a szállított összes levegő
tömegáramot. A nyomásszinteket viszont, amelyek között a berendezés üzemel, a
kompresszor-karakterisztika határozza meg.

8.3. ábra, Kompresszor karakterisztika

Minél szélesebb a lefedhető fajlagos nyomásviszony tartomány, annál nagyobb az
expandáltatható levegő mennyisége, tehát az eladható villamos energia.
A kompresszorok gyakorlatilag mindig részterhelésen üzemelnek, távol a
méretezései munkaponttól, ezért kiválasztásuk és illesztésük különös figyelmet igényel.
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A

nagy

nyomásviszonyú

és/vagy

sok

fokozatból

álló

kompresszorok5

nyomásviszony felépülésére az ú.n. lavina-effektus érvényes. Eszerint az első fokozatok
közel a méretezési ponthoz üzemelnek, míg az utolsók feladata a változó ellennyomásnak
megfelelő munkapontra történő beállás.
További fontos szempont a kompresszió izoterma felé történő eltolása. Eszerint a
visszahűtések illetve a házak számának megválasztása fontos szempont.

8.4. ábra, A különböző kompresszió módjainak összehasonlítása

A fenti ábráról leolvasható a többszörös visszahűtés nyilvánvaló termodinamikai
előnye. A fent látható esetben a nyomásviszony viszonylag magas, Π ≈ 85. Annak ellenére,
hogy az izotermikus kompresszió műszakilag nem valósítható meg, az ábrán szemléltetett
eredmények szerint a háromszoros visszahűtés tekintélyes kompresszió-munka igény
csökkenéshez vezet. A négynél több házra való bontással jelentős javulás már nem érhető
el.
Az előbb elmondottak miatt a kompresszor kiválasztásánál célszerű a közép- és
nagynyomású részeket radiális átömlésűnek választani azért, mert így egy fokozatban
megvalósítható a két visszahűtés közötti 2,5-2,8 –as nyomásviszony.
A

továbbiakban

vizsgált

esetre,

a

négyházas

kompressziót

tartottuk

legelőnyösebbnek, vö. 8.2. ábra. Nyomásszintek szerint a kisnyomású (LP) ház

5

Itt főleg a „meredek” karakterisztikájú gépekre utalunk, Π > 8-10. Ebben az esetben a részterhelésen

a szállított tömegáram gyakorlatilag konstans.
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nyomásviszonyai Π = 5; a két középnyomású ( IP) ház Π = 2,5 illetve 2,5; a nagynyomású
(HP) ház Π = 2,7.
A vizsgált alesetek: csúszó tározónyomás, változó tározó nyomás. Az előbbiben a
nyomás 47-77 bar között változik, míg az utóbbiban konstans 55 bar.
Az utóhűtés elengedhetetlen a tározóban, a közeg hűlése miatt bekövetkező
nyomáscsökkenésének elkerülése végett.
A visszahűtés és az utóhűtés minden esetben vízzel történik, 75% hatásosságú
hőcserélőkben. A viszonylag nagy szivattyúzási munkát mint többlet energiafogyasztást
figyelembe vettük.
A szállított névleges tömegáram a töltési számból τ = 4/8 és a turbinák légnyeléséből
fejezhető ki, 40kg/s.
A turbinák

A 8.2 ábrához hasonlóan, az expanzió izotermikus irányban eltolt. A nagynyomású
levegő miután elhagyta az üreget, egy rekuperátorban előhevül, ≈350°C –ra, majd belép a
nagynyomású tüzelőtérbe, ahol a hőmérséklete 550°C –ig emelkedik, majd a HP
turbinában névlegesen 22 bar –ig expandál. Ezek után a kisnyomású tüzelőtérben ≈1200°C
–ig hevül és az LP turbinaházban a környezeti nyomásig expandál, és a füstgáz-hulladékhő
egy részének hasznosítása a már említett rekuperátorban történik.

8.5. ábra, Az expanzió t-s diagramja maximális terhelési állapoton

A nyomásviszonyok megosztásakor a piacon kapható [38] – és az irodalom [31],
szerint már beszállítóként ismert – Dresser Rand DR61GPLUS típusú gázturbináját vettük
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alapul. Ennek legfőbb oka, hogy ez már méretezett gép, amelynek optimalizált tüzelőtere,
turbinarésze, hűtőlevegő, kenési és egyéb segédberendezései tökéletesen alkalmazhatóak a
jelen esetben.
Az expanziós gépek névleges légnyelése ezáltal meghatározott, 82kg/s.
A csúszónyomású esetre a HP tüzelőtérbe belépő közeg nyomása 75-45 bar között
változik. Ez 112% -os túlterhelés, illetve 73% -os részterhelések által meghatározott
tartomány.
8.5. Az eredmények bemutatása

A következő három esetet vizsgáltuk:
−

kompenzált, állandó nyomású tározó,

−

nem kompenzált, állandó térfogatú tározó,

−

nem kompenzált tározó, expanziókor fojtás az állandó teljesítmény érdekében.

Az említett esetek üzemviteli elemzéseinek eredményeit ennek megfelelően különkülön mutatjuk be.
8.5.1. Kompenzált tározós eset
A korábbiaknak megfelelően ptározó = 52 bar. A nyomásveszteségek miatt a
kompresszió tehát állandó ≈55bar –on ér végett, míg az expanzió ≈50 bar –ról indul.
Amennyiben az expanzió hosszát és a termelendő villamos energiát a későbbi nem
kompenzált esetekkel közel állandónak tekintjük a tározó térfogata becsülhető.
Nem követünk el nagy hibát, ha az általános gáztörvényből az alábbi módon
számoljuk:
Vtározó =

R levegő ⋅ Ttározó ⋅ m levegő
p tározó

=

287kJ / kgK ⋅ 323K ⋅ 82kg / s ⋅ 4h ⋅ 3600s / h
;
52 ⋅ 10000Pa

Vtározó = 21050m3

(2)

Ebben az esetben a tárolt levegő tömegének minimális értéke az expanzió időtartama
alatt szükséges közegmennyiségnek felel meg.
Szállított tömegáram:

40

kg/s,

Bruttó teljesítményigény:

21,1

MW,
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Nettó termelt villamos teljesítmény: 74,8

MW,

Tüzelőhő-teljesítmény igény:

91,5

MW

Levegő tömegárama:

82

kg/s,

Expanzió időtartama:

2 x 2h/nap,

Kompresszió időtartama:

82kg / s ⋅ 4h / nap
=8,2h/nap,
40kg / s

Kompresszió-munka igény:

164,8

MWh/nap,

Nettó termelt villamos energia:

299,2

MWh/nap,

Tüzelőhő igény:

366,2

MWh/nap,

Mennyiségi hatásfok:

( 299,2 − 164,8)
=36,7%
366,2

8.5.2. Állandó térfogatú tározó
Ebben az esetben a tározó nyomása széles korlátok közt ingadozik. A korábban –
8.4. fejezet – elmondottak alapján az alsó és a felső nyomáskorlátok, a 47, illetve a 77 bar.
A tározó nyomásának változása nagymértékben befolyásolja a rendszer viselkedését.

8.6. ábra, a) A kompresszor által szállított levegő tömegáram és a kompresszió teljesítményigénye, b) a
turbina légnyelése és kiadott teljesítménye a tározó nyomása függvényében

A csúszónyomású tározó becsült térfogata a fentiek felhasználásával:
Vtározó =

R levegő ⋅ Ttározó ⋅ m levegő
∆p tározó

Vtározó ≈ 35000m3

=

287kJ / kgK ⋅ 323K ⋅ 80kg / s ⋅ 4h ⋅ 3600s / h
;
30 ⋅ 10000Pa
(3)
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Az így már teljesen meghatározott berendezésre végzett üzemviteli számítások
eredményei a következő ábrákon követhetők.

8.7. ábra, A tárolóban levő levegő nyomása és a tárolt levegő mennyisége a kompresszió illetve az expanzió
időtartama alatt, τ = 4/8 –as töltési tényezőnél

A korábbiaknak megfelelően ptár = 47-77 bar. A nyomásveszteségek miatt a
kompresszor ellennyomása 49-80 bar, míg a HP tüzelőtér belépő nyomása 45-75 bar.

8.8. ábra, a) A kompresszor által szállított levegő tömegáram és a kompresszió teljesítményigénye, b) a
turbina légnyelése és kiadott teljesítménye az idő függvényében

A tüzelőterekbe bevitt hőteljesítmény alakulása lényeges kiindulópont a további
üzemviteli elemzésekhez.
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8.9 ábra, A tüzelőterekbe bevitt hőteljesítmény, illetve az összes bevitt hőteljesítmény alakulása

Az egyes üzemviteli paraméterek ebben az esetben csak tartományként adhatók meg.
Bruttó teljesítmény igény:

20,8-22,5

MW,

Szállított tömegáram:

37,2-41

kg/s

Nettó termelt villamos teljesítmény: 57-100

MW,

Tüzelőhő-teljesítmény igény:

65-119

MW

Levegő tömegárama:

60-100

kg/s,

Expanzió időtartama:

2 x 2h/nap,

Az korábbi ábrákon (8.7.-8.9. ábrák), bemutatott üzemviteli paraméterek numerikus
integrálása során kaptuk az alábbi részeredményeket.
Kompresszió időtartama:

8,0 h/nap,

Kompresszió-munka igény:

171,34

MWh/nap,

Nettó termelt villamos energia:

294,85

MWh/nap,

Tüzelőhő igény:

360,7

MWh/nap,

Mennyiségi hatásfok:

( 294,85 − 171,34)
=34,2%
360,7
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8.5.3. Állandó térfogatú tározó, fojtásos üzemvitel
Az ebben a fejezetben leírt üzemviteli eset az előző, 8.5.2. fejezetben leírt, nem –
kompenzált esettel egyenértékű a berendezés szempontjából. Eltérés ahhoz viszonyítva az,
hogy amennyiben nem engedhető meg az expanzió során tapasztalható monoton
teljesítménycsökkenés, úgy elemezni kell azt az esetet is, amikor a kiadott teljesítményszint szabályozásához a tározóból jövő levegő fojtására kényszerülünk.
A fojtással elért állandó teljesítmény szintje lehet a legkisebb tározó-nyomáshoz
tartozó minimális teljesítmény, illetve figyelembe véve, hogy napi két csúcsidőszakkal
számolhatunk, lásd még 2. fejezet, 2h/nap egy köztes érték, majd további 2h/nap az előbb
említett minimális érték.6
A nem-kompenzált tározós eset fojtásos üzemvitelére kapott egyes üzemviteli
paraméterek:
Bruttó teljesítmény igény:

20,85-22,44 MW,

Szállított tömegáram:

37,8-41

kg/s,

Nettó termelt villamos teljesítmény: 55,7 / 72,9

MW,

Tüzelőhő-teljesítmény igény:

69,3-89,3

MW,

Levegő tömegárama:

78 / 63

kg/s,

Expanzió időtartama:

2 x 2h/nap,

Az korábbi ábrákban (8.7.-8.9. ábrák) bemutatott üzemviteli paraméterek numerikus
integrálása során kaptuk az alábbi részeredményeket.
Kompresszió időtartama:

6,9 h/nap,

Kompresszió-munka igény:

148,85

MWh/nap,

Nettó termelt villamos-energia:

258,32

MWh/nap,

Tüzelőhő igény:

318,46

MWh/nap,

Mennyiségi hatásfok:

( 258,32 − 148,85)
=34,4%
318,459

6

A 8.6. ábrából kiolvasható ≈53MW, illetve ≈73MW.
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8.6. Gazdasági számítások

Ez esetben is a 3.1. fejezetben leírtaknak megfelelően végezzük el a korábbiakban
bemutatott berendezések gazdasági számításait. Célszerűnek láttuk mindhárom vizsgált
modellre úgy a napi 2x2 órás, mint a 1x4 órás termelés figyelembe vételét.
Tekintve, hogy a villamos energia termelése és a kompresszió nem egyidejű, be
kellett vezetnünk egy ekvivalens teljesítményt, Pe . Azért volt erre szükség, mert a
beruházási költségek a termelt teljesítménnyel, a személyzeti és a karbantartási költségek
viszont a gép méretével arányosak. Így elkerülhetőek a fent említett tételek indokolatlanul
magas értékei. A nevezett ekvivalens teljesítmény egyenlő a kompresszor illetve a turbina
részekből összeállítható fiktív gázturbina teljesítményével, hagyományos nyíltciklusú
működés esetén.
Az állandó nyomású esetben teljesítmény értékekkel, mindkét állandó térfogatú
tárolóval, csúszó nyomás mellett működő esetre pedig energia értékek segítségével
számoltunk.
A beruházási költségek értéke az irodalomban [31], [34] közölt bkompenzált = 700$/kW,
bnem_kompenzált = 600$/kW. Részletes gazdasági számítások megtalálhatóak az A.6.
függelékben.
8.6.2. A gazdasági számítások eredményeinek áttekintése
Az előbbi paragrafusban bemutatott gazdasági számításokat a többi vizsgált esetre is
megismételtük. A következő grafikonokon a mindhárom elrendezésre (kompenzált,
csúszónyomású és fojtásos) valamint két menetrendre (1x4h/nap, 2x2h/nap) kapott
eredményeket összesítettük.
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8.10. ábra, Az egyes berendezések fajlagos költségeinek összehasonlítása

A fenti ábrán a villamos csúcsteljesítmény termelésének fajlagos költségeit láthatjuk,
a már említett hat esetre. Látható, hogy az éves fajlagos költségeket döntően három
tényező befolyásolja, az indítások gyakorisága, a beruházási valamint a karbantartási
költségek. Az egy-egy menetrendhez (napi 1, illetve 2 indítás) tartozó fajlagos költség
értékek viszonylag kis ≈20% eltérést mutatnak.

8.11. ábra, A termelt villamos energia fajlagos költsége, valamint a kiadható teljesítmény

A fenti ábrán a két legfontosabb paramétert ábrázoltuk ugyanabban a diagramban,
ezek a termelt villamos energia egységköltsége és a kiadható teljesítmény.
Tekintve, hogy a jobb hatásfokú kompenzált tározós eset beruházási egységköltsége
magasabb, a 3. Fejezetben megadott gazdasági peremfeltételek mellett nem értelmezhető
optimális megoldás.
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A legnépszerűbb csúcserőművi technológiával a nyíltciklusú gázturbinás egységgel
való összehasonlítást elvégeztük. Így alkalom nyílik arra, hogy a két merőben más költségstruktúrával rendelkező technológiákat elemezzük.

8.12. ábra, A fajlagos költségek összehasonlítása más technológiákkal

A fenti ábrán a már korábban megismert FT8 és LM6 gázturbinák, a csúszónyomású
levegőtározós eset, valamint a hagyományos kondenzációs kombinált ciklusú alaperőművi
egységek éves fajlagos költségeit láthatjuk.
A levegőtározós egységnél – csúszónyomású eset – beruházás éves terhe
összevethető a gázturbinás egységekével. A lényeges előny a sokkal kisebb karbantartási
és tüzelőanyag költségeknek köszönhető.

8.13. ábra, A termelt villamos energia fajlagos költségének összehasonlítása más technológiákkal
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A fenti 8.13. ábrán a termelt villamos energia egységköltségét láthatjuk a négy
gázturbinás esetre, a csúszónyomású levegőtározós valamint a kondenzációs alaperőműre.
A korábbi 8.12. ábrához hasonló észrevételek fogalmazhatók meg, azzal a hozzáfűzéssel,
hogy mind a napi 1, mind pedig a 2 indításos menetrendek esetében a levegőtározós
egységek gazdaságosabb csúcserőművi egységeknek tekinthetők.

8.7. Összefoglalás

A levegőtározós energiatárolás elve és ipari alkalmazása nagy múlttal rendelkezik7,
és a gázturbinás technológia fejlődésével a ’70 -es évek második felében már az első
levegőtározós, csúcserőmű megépítésére8 is sor került.
A levegőtározós gázturbinás erőmű lényege az időben szétválasztott kompresszió és
expanzió közzé illesztett energiatárolás. Azáltal, hogy így kisebb és olcsóbb energiaigényű
sűrítés valósítható meg, olyan csúcsenergia termelő egységet kaphatunk, amely jól
szabályozható, gyorsan indítható és a gázturbinához viszonyítva alacsonyabb költségű
csúcsenergia előállítására alkalmas.
Az utóbbi két évtized alatt viszonylag kevés további erőmű épült ezzel a
technológiával. A gázturbinák technológiai fejlődése, valamint a fosszilis tüzelőanyagok és
a csúcsenergia árának növekedése viszont a jövőben egyre gazdaságosabbá teheti ezt az
erőmű típust.
Fontosnak tekintettem ennek a csúcserőművi technológiának a részletesebb
elemzését. Különböző tározó típusokat (állandó nyomású illetve állandó térfogatú),
menetrendet (1 indítás/nap 4üh, 2 indítás/nap 4üh), valamint a csúszó-nyomásos és a
lépcsősen fojtott szabályozási eseteket elemeztem.
Megadtam azokat a tervezési és üzemviteli szempontokat, amelyek kiindulópontként
szolgálhatnak egy levegőtározós gázturbinás csúcserőművi egység tervezésekor. [§8.4]

7

Legelőszőr a Striberg bányában hasznosították (Svédország, 1910), [31].

8

Huntorf, Németország, 1978. –ban helyezték üzembe, kiadott teljesítménye 290MWe, [37].
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Az egyes részegységek illesztése és az üzemviteli számítások elvégzése mellett
összehasonlítottam a levegő tározós és a hagyományos gázturbinás csúcserőművi
egységekkel termelt villamos teljesítmény fajlagos költségét.
Részletes számításokkal igazoltam, hogy a levegőtározós gázturbinás egységek
előnyösebb üzemviteli és gazdasági feltételek mellett teszik lehetővé a villamos
csúcsteljesítmény termelését a hagyományos nyíltciklusú gázturbinás egységekhez
viszonyítva. [§8.6]

76

8. fejezet
Sűrített levegős energiatárolás alkalmazása gázturbinás csúcserőművekben

8. Sűrített levegős energiatárolás alkalmazása Gázturbinás csúcserőművekben

58

8.1. A levegőtározós energiatárolásról általában

58

8.2. A levegőtározós gázturbinás csúcserőmű

58

8.3. A vizsgálat célja

61

8.4. A vizsgált modellek bemutatása

61

8.4.1. Kiindulási szempontok az erőmű tervezéséhez

61

8.4.2. Az erőmű részfolyamatainak és részegységeinek megválasztása

62

8.5. Az eredmények bemutatása

67

8.5.1. Kompenzált tározós eset

67

8.5.2. Állandó térfogatú tározó

68

8.5.3. Állandó térfogatú tározó, fojtásos üzemvitel

71

8.6. Gazdasági számítások
8.6.2. A gazdasági számítások eredményeinek áttekintése
8.7. Összefoglalás

72
72
75

77

9. fejezet
Erőművi körfolyamatok számítógéppel segített modellezése, vizsgálata és optimalizálása

9.

ERŐMŰVI

KÖRFOLYAMATOK

SZÁMÍTÓGÉPPEL

SEGÍTETT

MODELLEZÉSE, VIZSGÁLATA ÉS OPTIMALIZÁLÁSA
9.1. Áramlástani és termodinamikai rendszerek modellezéséről általában
9.1.1. Történelmi áttekintés
A világ számos kutatóintézetében már az 1950 –es években felmerült a számítások
gépesítésének szükségessége. Az akkori informatikai technológiai szint viszont sem
anyagilag, sem időráfordítás szempontjából nem volt széles területen alkalmazható.
A 60’ –as évektől a digitális számítógépek egyre nagyobb teret hódítottak. Ekkor
még

leginkább

számítástechnikai

kutatóintézetekben

és

egyetemeken

voltak

megtalálhatóak és bizonyos nagyszabású, fokozott számításigényű feladatokat voltak
hivatottak ellátni.
A tervezési feladatok során a mérnökök is gyakran ütköztek olyan feladatokba,
amelyeknél a nagy műveleti sebességet (és/vagy pontosságot) lehetővé tevő gépi számolás
hiánya korlátot jelentett. A csillagászat, a kibernetika és a mérnöki tervezés voltak a
leginkább érintettek.
Ugyanekkor feltevődött a kísérleti kutatómunka idő- és költségigényének
csökkentése azáltal, hogy a vizsgálandó jelenségeket virtuálisan modellezték, szimulálták.
A fizikai törvényszerűségek lejátszódó folyamatok és peremfeltételek ilyenkor
összefüggésekkel írhatók le. Természetesen ez a kvázi-empírikus mód alkalmazhatósága
döntően függ a beépített modellek bonyolultságától, tehát implicit függvénye a mindenkori
informatikai színvonalnak.
Nagy áttörést az informatika rohamos elterjedése hozott, az IBM cég személyi
számítógép (PC) programjának elindításával, a ’80 –as évek elején.
Ettől a ponttól a számítógépek teljesítménye rövid idő alatt elérte, sőt sokszorosan
meghaladta a korábbi központi gépekét, miközben a PC –k ára és mérete lehetővé tette,
hogy a 90’ –es évek elején már minden munkahelyen telepíthetőek legyenek.
A szoftvergyártó cégek is felismerték, hogy ugyancsak az idő- és pénzráfordítás
csökkentése miatt egyre nagyobb a kereslet a számítógéppel segített tervezés iránt. A
mérnöki tevékenységek segítésére legelőször a rajzolás/gyártás valamint szilárdságtani és
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áramlástani

végeselem-vizsgálatokra

készültek

cél-specifikus

kereskedelmi

programcsomagok. Legismertebbek az AutoCAD, Unigraphics, ArchiCAD, Fluent,
ScamT, Answer. Később megjelentek és egyre inkább elterjedtek a termodinamikai
(erőművi, vegyipari, stb.) rendszerek tervezését és számítását lehetővé tevő szimulációs
programcsomagok is.

9.1.2. A körfolyamat modellező szoftverek
Ezek a programcsomagok részben elméleti, részben empirikus és numerikus
eszközök együtteseként foghatók fel. Céljuk adott bemeneti adatokhoz eredményt
hozzárendelni egyenletrendszerek megoldásával. Az egyenletek az egyes alrendszerek
anyag és energiaáramai közti összefüggések valamint gépegységek üzemviteli viselkedését
leíró függvények.
A megoldás módja minden esetben iteráció. Konvergencia határ hivatott megállítani
a számolást, mind az egyes alrendszerekre, mind pedig a körfolyamat egészére.
Legismertebbek a GateCycle, Thermoflow, Aspen, Wäschere, IPSE.
A körfolyamat modellező szoftverek felépítése legtöbbször modulrendszerű. A
tervezés során a munkalapra helyezzük az alrendszer(ek) ikonját. Majd az egyes ikonok
közti anyag- és energia áramlás szimbolikus „vezetékek” segítségével történik. Szerepük a
logikai kapcsolatok megadása, fizikailag semmilyen mennyiségi befolyást nem
gyakorolnak

a

rajtuk

áthaladó

közegekre.

Csövek

ellenállásainak

és/vagy

hőtranszportjának modellezésének külön módja van.
A bemeneti adatokra, peremfeltételekre és egyéb paraméterekre elméletileg csak
matematikai korlát létezik. Értékük fizikai és műszaki realitásáról a felhasználónak kell
gondoskodnia. Többlet programozási feladat megalkotni azokat a szubrutinokat, makrókat,
amelyek a korlátfüggvényeket előírják a rendszernek. Például a rendszerek szabályozási
algoritmusainak megadása.
Alapvetően két lépésre lehet tagolni a tervezést.
–

a

gépegységek

illetve

a

rendszer

egészének

geometriai

adatainak

meghatározása és megadása, design mód,
–

a megalkotott rendszer vizsgálata megváltozott körülmények között a
méretezésitől eltérő üzemállapotokban, off-design mód.
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Megfelelő magyar elnevezés hiányában a továbbiakban az angol megnevezést fogjuk
használni. (design mód: a méretezés módja; off-design mód: futtatások a tervezési
állapottól különböző feltételek melletti üzemállapotban)
Design mód
Elsősorban a geometriai adatok meghatározására szolgál. A megadott feltételek
teljesülése mellett tervezésként fogható fel.
Tekintve, hogy a matematikai korlátokon kívül viszonylag teljes a mozgásszabadság,
a tervező feladata minden pillanatban figyelemmel kísérni az alrendszerek geometriai
adatainak valószerűségét.
Nagy segítséget jelenthet egy már meglévő rendszer vizsgálata, mert ilyenkor a
geometriai adatok többsége ismert és így közvetlenül megadható.
Off-design mód
Ebben a számítási módban a geometriai adatok egy adott, korábban már létrehozott
design módban levő rendszerével egyeznek meg. Megváltoztatásuk itt nem lehetséges,
csak az illető design módban levő berendezés behívásával. A többi bemeneti adatot a
felhasználó megváltoztathatja amennyiben műszakilag lehetséges. Ezek általában az
üzemvitelre, nem pedig a rendszerre jellemző adatok.
Egyazon off-design számításon belül az egyes alrendszereknek nem kell feltétlenül
ugyanahhoz a design modellhez tartozniuk. Például retrofit esetében egy már meglévő
gőzturbina vagy kazán újbóli lemodellezése felesleges.
Az off-design módban a számítások konvergenciája nem garantált. Mindenekelőtt a
kompresszorok karakterisztikái, fázisátalakulásos hőcserélők tömegáramai, turbinák
maximális közegáramai, alrendszerek megváltozott tulajdonságai rész- vagy túlterhelésen
csak néhány azok a műszaki korlátok közül, amelyeket a számításkor figyelembe kell
venni. Amennyiben a megadott feltételek mellett a berendezés nem működhet, a
számítások nem konvergálnak, illetve az eredmények nem összetartozó értékek.
A körfolyamatok számítógéppel segített vizsgálata lehetővé teszi tehát, hogy egy
megvalósított vagy modellezett berendezésre az igényoldali, a környezeti, valamint az
alrendszerek állapotának változását messzemenően figyelembe vegye.
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9.2. A GateCycle
9.2.1. Általánosságok
A fent nevezett szoftver rugalmas, felhasználóbarát és magas szintű vizsgálatok
elvégzésére alkalmas eszköz. A gyártó az Enter Software Inc.
Amint azt a neve is mutatja1 főleg gázturbinák, kombi ciklusok, kompresszorok, és
gőzturbinás rendszerek modellezésére fejlesztették ki.
Felépítési és számítási koncepcióját tekintve, teljesen megegyezik a korábbi, 9.1.2.
fejezetben leírtakkal.
Többletként meg kell említenünk, hogy lehetőség van a CycleLink (≈összekötő) rutin
segítségével arra, hogy bizonyos adatokat táblázatkezelő szoftverből (MS Excel)
olvastassunk be, végezzük el a számításokat, majd bizonyos eredményeket írjunk újra
vissza táblázatkezelőbe.
Felépítését és működését tekintve, ez a segédprogram viszont csak a felhasználó által
kiadott és csak egyszeri futtatást tesz lehetővé.
Különös figyelmet igényel (off-design módban) a megváltozott körülmények
vizsgálata akkor, ha bizonyos paramétereket nagy lépésekben változtatunk. Ilyenkor a
számítás instabillá válik, minek következtében az adatbázisok rengeteg – a felhasználó
számára nem felülírható – hibás adatot fognak tartalmazni. A paraméter régi értékének
visszaállítása sem mindig oldja meg ezt a problémát. Ekkor az illető modell adatbázisát le
kell cserélni a korábbi biztonsági másolatra.

1

A Gate betűszó jelentése Gas Turbine (Systems’) Evaluation ≈ gázturbina vizsgálat.
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9.1. A GateCycle munkalapja design módban, gáz-gőz kombinált körfolyamat egynyomású hőhasznosító
kazánnal. (oldalt néhány alrendszer ikonja látható, beszúrás előtt)

9.2.2. Továbbfejlesztési lehetőségek
Célszerűnek láttuk a korábban említett program-együttes továbbfejlesztését a
lehetőségek feltérképezésével kezdeni.
Bár elméleti lehetőség van a CycleLink vagy a GateCycle –t bővítő rutinok írására,
nem ezt az utat választottuk.
Táblázatkezelőn belül könnyen megoldhatóak az adat ki- és bevitel (akár más
programokkal való adatcserék) a logikai döntések és az egyes feladatok automatizálása. A
CycleLinknek köszönhetően a GateCycle számításai is elvégeztethetők.
Mindezt figyelembe véve lehetőség van tehát, automatikussá tenni az adatok
mozgatását, külső program futtatását vezérelni és logikai műveleteket elvégeztetni. Ezért
választottuk ezt az utat, az MS Excel –en belüli makró-programozást, mind
továbbfejlesztési lehetőséget.
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9.3. Célkitűzések
Elsősorban azt tűztük ki célul, hogy a nagy időigényű és sokszor hibaforrást jelentő
adatmozgatást és/vagy adatbázis generálásra készítsünk automatikus és programozható
eszközt. Ezek után egy olyan eszköz fejlesztésébe fogtunk, amely segítségével a 2- vagy
többparaméteres optimalizálás véghezvihető.
A megvalósított segédprogramok tesztelése során viszont több alkalommal
alkalmazhatósági korlátokba ütköztünk. Ezért vált szükségessé annak részletesebb
elemzése, hogy a körfolyamatok számítógéppel segített vizsgálatának és optimalizálásának
melyek az elméleti illetve gyakorlati korlátai.
Továbbá, azt is megfogalmaztuk milyen összefüggések állnak fent a relatív hibák és
a számított berendezés és/vagy a vizsgált üzemi jellemzők között.

9.4. Az elkészített makrók bemutatása

9.2. Az adatmozgatás vázlatos útja

A fenti 9.2 ábrán az adatok útjának vázlatos bemutatását láthatjuk. A felhasználó
feladata a bemeneti paraméterek megadása, illetve a makrók elindítása.
A makrók irányítják a CycleLinket, amely a táblázatkezelőből kiolvasott adatokat
beírja a GateCycle input-adatbázisába. Ezek után lefut az első számítás. A számítás
konvergálása és befejezése után a CycleLink kiolvassa a szükséges eredményeket a
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GateCycle output-adatbázisából és beírja azokat az Excel –be. Ekkor következik a megírt
makrók feladata, hogy az éppen elvégzett számítások eredményeit tárolja és az előző
bemeneti adatokat újakkal felülírja. Mindez elvégzése után egy további számítási ciklus a
fenti algoritmus szerint újraismétlődik.
A táblázatkezelőben rendelkezésre álló eredményekből aztán a felhasználó
automatikusan vagy kézzel vezérelt módon grafikonokat vagy adatbázist generálhat.
Aszerint, hogy adatbázis-generálási vagy optimalizálási feladatot szeretnénk
elvégezni két program áll rendelkezésre
–

„parameter”,

–

„optimal”,

9.4.1. Paraméter-változtatás
Szerepe az adatbázis-generálás automatizálása. Ez az eszköz nagy segítséget nyújt,
amennyiben egy rendszer viselkedését szeretnénk vizsgálni egy vagy több paraméter
szerint. Tipikus példa erre egy rendszer napi (heti) ciklusának elemzése, ahol bár az egyes
bemeneti adatok hatása közelítő függvényekkel leírható, de több paraméter egyidejű
változása részletesebb vizsgálatot igényel. Ilyenkor más-más bemeneti adatokkal
rendelkező üzemállapotok sorával van dolgunk.
A korábban, 9.4. fejezet bevezetőjében elmondottak erre az esetre is érvényesek,
azzal a hozzáfűzéssel, hogy a mindenkor soron következő adatok képzése algoritmus
szerint történik.
A mindenkori „új” érték a „korábbi” és egy „n” lépésköz összege:
An+1 = An + k;
ahol:

(1)

A, az első paraméter az A÷D (4db.) közül,
An, az A paraméter bemeneti értéke az „n” –edik ciklusban,
k, lépésköz, minden paraméterre más.

Más adatgenerálási algoritmusokkal is próbálkoztunk, de ez vált be leginkább.
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9.4.2. Szélsőérték-keresés
Azokban az esetekben, amikor a fizikai jelenség egységes zárt analitikai alakban
függvénnyel

leírható

a

szélsőérték-keresés

differenciál-

vagy

variációszámítási

módszerekkel, matematikailag megoldható.
Többszörösen összetett, vagy analitikusan nem leírható folyamatok szélsőérték
keresésének legelterjedtebb módja a numerikus optimalizálás.
Az egy paraméter szerinti szélsőérték keresésnek leggyorsabb módja a már korábban
említett numerikus adatbázis generálás, majd a max/min érték grafoanalitikus
meghatározása. Kettő vagy több paraméter szerint viszont már kimondottan előnyössé
válik a digitális, automatizálható döntéshozás, és ennek következtében a numerikus
optimalizálás2.

9.3. A két paraméter szerinti szélsőérték keresés numerikus algoritmus segítségével3

A szukcesszív szélsőérték keresés elvét választottuk a programozáshoz. Ez az
algoritmus szerint a több paraméter szerinti maximum/minimum az egyes paraméterek

2

Tapasztalataink szerint 4 –nél több paraméter szerinti numerikus optimalizálásnak nincs meg a

gyakorlati realitása. A körfolyamatok iteratív számításából eredő hiba a paraméterek számával hatványosan
nő.
3

[45], Jaluria Yogesh, Design and Optimisation of Thermal Systems, McGraw-Hill, Singapore, 1998.
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szerinti maximum/minimum sorozatos megtalálása során elérhető. A fenti 9.3. ábra
vázlatosan ezt ábrázolja.
A megalkotott illesztő szoftver működése rendkívül egyszerű. Az A÷D betűk jelzik
az egyes paramétereket, amelyek szerint szélsőértéket keresünk, 0., 1., stb. arab sorszámok
jelzik az egyes iterációk számát.
A makró a kiinduló adatsor felhasználásával számítást végeztet el. Ezek után a
korábban bemutatott módon (9.4.1. alfejezet) megváltoztatja az A. paramétert. A 0.
értéktől jobbra és balra is egy lépésköznyi távolságra végez egy-egy számítást. Majd az
eredményeket összehasonlítja és megtartja a nagyobbat/kisebbet attól függően, hogy
maximumot vagy minimumot keresünk. Az algoritmus addig ismétlődik, ameddig ezen A.
paraméter szerinti szélsőérték megvan. A felhasználó által megadott (paraméterenként
más-más) tűrés hivatott megállítani a számítást.
Ezek után a B. paraméter szerint is megismétlődik az előbb bemutatott algoritmus,
amennyiben a lépésköz nem nulla. Miután a B. paraméter szerinti szélsőérték megvan, a
legutolsó érték tárolódik, és a C. majd a D. paraméter szerinti maximum-/minimum keresés
is megtörténik.
Az utolsó D. paraméter szerinti szélsőérték-keresés után a második számítási
ciklusban újra az A. majd a B. stb. következik. A ciklusokra megadott határérték elérése
esetén a program leáll.
Az egyes paraméterek változtatása során az összes többi paraméter legutolsó értéke
marad érvényben.
A szoftver a lépésközt automatikusan felezi, amikor:
–

a korábbi lépésköz hozzáadásával/kivonásával a paraméter a megadott
értéktartományon kívülre esne,

–

a célfüggvény parciális deriváltja az illető paraméter szerint előjelet váltott.

A fentebb leírtakon túlmenően mindkét makró igény szerint tovább bővíthető.
Például az integrált számítást és adatbázis kezelést lehetővé tevő Mathcad –del való
kapcsolat megengedné a bemeneti adatok rugalmasabb változtatását. A Mathcad képes
magasabb

fokú

matematikai

számítások

elvégzésére,

iterációs

megoldás

révén

transzcendens-, differenciálegyenletek megoldására, stb.
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9.5. Próbaszámítások és azok eredményei, következtetések
Ebben a fejezetben bemutatott eredmények érdekessége nem a termodinamikai vagy
üzemviteli újdonságukban van. Itt arról szeretnénk képet adni, hogyan történhet, milyen
előnyökkel illetve milyen hátrányokkal kell számolni a körfolyamatok ilyen módon történő
elemzése során.
9.5.1. Paraméter vizsgálat
Az egyes rendszerek vizsgálata egy-egy paraméter változásának hatásának
követésével az egyik legelterjedtebb kutatási módszer. Problémát a számos futtatás (mérés)
előtt és után esedékes adatbevitel-kiolvasás majd mozgatása illetve tárolása okozhat.
Tekintve, hogy ez egy hosszadalmas de rutinszerű feladat, a korábban már
bemutatott makró segítségével, 9.4.1. fejezet, ez a probléma megoldható.
A korábbi fejezetek során már az ily módon végzett paramétervizsgálatok
eredményeit láthatjuk, 3.-8. fejezet. Akkor is ezt a módszert használtuk, ha a cél csak egy
paraméter több értékére sorozatos számítást végezni. A feladat bonyolultságával viszont
egyre nagyobb segítséget jelenthet az, hogy ha 2–3 adat megváltoztatása során adódó 50
vagy több futtatás helyett, a felhasználónak 3–4 –szer kell a megadott parancssort
lefuttatnia.
A továbbiakban az egyszerű egytengelyes gázturbinánál a nyomásviszony és turbina
előtti hőmérsékletének a hatását vizsgáljuk. Állandó 400kg/s tömegáramot tekintettünk, az
eredmények könnyebb összehasonlíthatósága miatt. Beszívási illetve a kémény
nyomásveszteségi tényezője 1-1%, a tűztér nyomásvesztesége 5%. Először nincs hűtés.
Azért választottuk ezt, mert ezen a szemléletes és átlátható példán keresztül a
programok működéséről fontos következtetéseket vonhatunk le.
Ebben az esetben csak a nyomásviszonyt jelölő 1. Változó lépésköze nem 0, (9.4.
ábra). Ez azt jelenti, hogy a futtatás során csak a nyomásviszony változtatása történik, az 5
kezdőértéktől 3 lépésközzel 11 cikluson keresztül. Figyelem, a nem változtatott
paraméterek értékeinek kiolvasása ebből a területből történik, tehát ezek az állandó értékek
lesznek a bemenő adatok mind a 11 számolás esetén.
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9.4., A paramétervizsgálatot végző makró érintkezési felülete, változtatható bemeneti adatok
1) nyomásviszony, 2) tűztér utáni hőmérséklet, 3) tűztér nyomásveszteségi tényezője, 4) be- illetve
kilépési nyomásveszteségi tényező

Minden sorozat után a bemeneti és a kimeneti adatok is egy tömbben kigyűjtve
láthatók. A fenti bemeneti adatokhoz a következő automatikusan generált eredmény-tábla
tartozik:

9.5., A paramétervizsgálatot végző makró kimeneti adatai, 1 futtatás után

A fentieket megismételve majd grafikusan ábrázolva a következőket kaphatjuk.

9.6., Gázturbina teljesítménye és hatásfoka a nyomásviszony függvényében, hűtés nélkül
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A továbbiakban, amennyiben a modellünk ezt megengedi, viszonylag könnyen és
gyorsan ugyanezek a számítások megismételhetőek hűtött esetre is. Az általunk előírt
esetben a feltétel az állólapát maximális fémhőmérséklete 850°C.

9.7., Gázturbina teljesítménye és hatásfoka a nyomásviszony függvényében, hűtéssel

Annak ellenére, hogy a célunk nem a gázturbina hűtési kérdéseinek vizsgálata,
felhívjuk a figyelmet azokra a lényeges hatásokra, amelyeket így is ki tudtunk mutatni. A
hűtés a teljesítmény illetve a hatásfok változásának jellegét és számértékét tekintve is
jelentősen befolyásolta.
Észrevehető továbbá, hogy jelentősen nőtt mindkét görbesereg meredeksége, és a
hűtés miatt a teljesítmény-maximumhoz tartozó nyomásviszony értéke csökken.
A hatásfok-görbék pedig az 1300°C –os tűztér utáni hőmérséklet kivételével az
ábrázolt tartományban maximumot mutatnak.
Vizsgáljuk meg azt is, hogyan alakul a teljesítményből származó éves profit illetve a
tüzelőanyag-költségek különbsége ezekben az esetekben. A gép 6000h/a –t működik. A
gáz ára a 3. fejezetben már megadott 2,71Ft/kWh, a villamos energia éves átvételi átlagára
pedig először 8Ft/kWh majd 12Ft/kWh. Azért végzünk két vizsgálatot, hogy láthatóvá
tegyük egy gazdasági paraméter nem elhanyagolható hatását is.
Független változók ugyancsak a nyomásviszony és a turbina előtti hőmérséklet.
Az alábbi ábrákon, 9.8.-9.9., a baloldali eset a meztelen gázturbinás esetre, a jobb
pedig arra az esetre vonatkozik, amikor a GT hulladékhőjét egy után kapcsolt Rankine
körfolyamatban hasznosítjuk.
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9.8., A villamos energia eladásából szerzett bevétel és a tüzelőanyag költségek különbsége,
a)csak a GT, b) a gázturbina hulladék-hője hasznosul egy Rankine körfolyamatban, kve=12Ft/kWh

9.9., A villamos energia eladásából szerzett bevétel és a tüzelőanyag költségek különbsége, a) csak GT, b) a
gázturbina hulladék-hője hasznosul egy Rankine körfolyamatban, kve=8Ft/kWh

Megfigyelhető, hogy minden korábban felsorolt tényező4 érzékenyen érinti a
választandó nyomásviszony értékét. Ezért, egy „optimális” konstrukció kiválasztása
pusztán elméleti vagy gazdasági megfontolások alapján nem végezhető el.
A példa kedvéért választottuk ezt a viszonylag egyszerű problémát. A célunk az volt,
hogy az itt kapott eredmények összehasonlítási alapul szolgáljanak az optimalizáláshoz,
9.5.2 fejezet.

4

A tűztér, a be- és kilépő nyomásveszteségi tényező, a lapáthűtés, a hő-hasznosítás illetve nem utolsó

sorban a villamos energia eladási ára.
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9.5.2. Szélsőérték keresés
A korábban bemutatott paramétervizsgálat lényegileg megelőzheti a szélsőérték
(optimum) keresést. Támpontot adhat a valóságban előforduló bonyolult esetekben a
lényeges paraméterek kiválasztásában.
Tekintsük például a korábban 9.5.1. fejezetben is említett hűtött gázturbinát.
Feltevődik a kérdés, mely nyomásviszony mellett lesz egy adott tűztér utáni hőmérséklet
esetén maximális a teljesítmény illetve a hatásfok. Független paraméterek az állólapát
megengedhető fémhőmérséklete, a hűtés típusa, a hűtőközeg, a nyomásveszteségi
tényezők, környezeti hőmérséklet, stb.
A továbbiakban ezek közül csak a nyomásviszony és a tűztér utáni hőmérsékletet
tekintjük változónak.
A tűztér utáni hőmérsékletre elvégezni a korábbi vizsgálatot értelmetlen, hiszen
köztudott, hogy mind a teljesítménysűrűség mind pedig a hatásfok szigorúan monoton
függvények. (lásd Carnot faktor)
Mindkét fent látható esetben a 9.10. ábra kiinduló adatai érvényesek. Ellenőrzésként
is felhasználható a paraméterváltoztatás során kapott diagram-együttes. Jól látható, a 9.7.
ábrán levő eredményekkel teljesen összhangban van az automatikus módon kapott
eredmény.
Az „optimal” makró és a számítások bemeneti adatai:

9.10., Bemeneti adatok az optimalizáláshoz, az egyes paraméterek 1.-4. mint 9.4. ábra

Hasonlóan a paramétervizsgálatnál leírtakhoz, itt is látható a kezdőérték a lépésköz és
ciklusszám. Itt azonban a lépésköz állandóan csökken a számítások során, a ciklusszám
pedig a többparaméter szerinti szélsőérték keresésnél szükséges ciklusok maximális értékét
jelenti.
További fontos korlátok a változók minimuma és maximuma. Értelemszerűen a
fizikailag nem értelmezhető tartományokat ki kell iktatni.
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9.11., Az optimumkeresés eredménye a nyomásviszony változtatásával
a) teljesítményre Π = 11,8, b) hatásfokra Π = 31,9

Látható, ahogy a program automatikusan változtatta az bemeneti adatot
(nyomásviszony) A0=10 –es értékről az A1=17 –re. Majd érzékelte, hogy kisebb értéket
eredményezett és visszatért A2=A0=10-re. A következő lépésköz már l2=7/2, tehát
A3=13,5. Ezek után ugyancsak az előbbi dupla keresés és összehasonlítás megtörténik,
majd egy következő lépésköz-felezés l5=7/(2*2), stb. Az eredmény közelében a mellékelt
ábra léptékéből kifolyólag nem látható „adat-felhő” jött létre.
A folyamat során minden egyes „összehasonlításból” megtartott adat és eredmény
együttest a program megtart. Értelemszerűen a legutolsók felelnek meg az eredménynek.
Annak ellenére, hogy az ott látható görbét is viszonylag kis lépésközzel kaptuk, az
utóbbi módon jóval pontosabb értéket kaphattunk.
A továbbiakban nézzük azt az esetet, amikor célfüggvény összetett függvény, például
az előző alfejezetben már említett bevétel és tüzelőanyag költségek különbsége.

9.12., Összetett célfüggvény szélsőértéke egy paraméter szerint
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Bonyolult célfüggvény esetére is látható, hogy a program könnyen és stabil utat
bejárva találta meg a maximumot. Megjegyezzük, hogy a célfüggvény tartalmazhat logikai
függvényeket is.
Vizsgáljuk meg végül, az optimalizáló eszköz működését 2 paraméter szerint. Ez
esetben keressük a bevétel – tüzelőanyag költség maximális értékét úgy, hogy egyidejűleg
a nyomásviszonyt és a tűztér utáni hőmérsékletet is változtatjuk. A tűztér utáni
hőmérséklet kezdő lépésköze 125°C.

9.13., A célfüggvény változása az egyes paraméterek szerint

A baloldali ábrán a program által a nyomásviszonyra kényszerített értékeket
láthatjuk. Itt kétszer ismétlődik meg az optimálás tekintve, hogy a célfüggvény A szerinti
optimuma implicit függvénye a B –nek is. Először a tűztér utáni hőmérséklet kiinduló
értékére B0=1125°C az A=16,87 –es értéket kapjuk.
Ezután – jobb oldali grafikon – a folyamat során a tűztér utáni hőmérsékletre
kényszerített bemeneti értékeket láthatjuk. A korábbi, 9.5.1. fejezet során bemutatott 9.8.
grafikonból kiolvashattuk, hogy a célfüggvény5 a tűztér utáni hőmérséklettől monoton
függ.
Végül – megint bal grafikon – miután a program megtalálta az értelmezési
tartományban (1000°-1300°C) az optimális tűztér utáni hőmérsékletet (1300°), megint a
nyomásviszonyt változtatja a célfüggvény maximumának megtalálása érdekében. Ezúttal a
B=1300°C –ra kapott értéke A=20,9.

5

Villamos energia eladásából származó bevétel és a tüzelőanyag-költségek különbsége.
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Véletlenszerű, az iterációs számításból és/vagy a GateCycle –on belüli makrókból
eredendően véletlenszerű kiugró értékek jelenhetnek meg. Lásd 9.13. grafikon jobb oldal.
Itt számuk csekély és ebből kifolyólag egy-két döntési ciklus után a program kiszűri őket.
Bonyolultabb modelleknél problémát okoznak azért, mert véletlenszerűen, gyakran, és
minden paraméter szerint előfordulnak.

9.14., A célfüggvény alakulása időben

A fenti ábrán a célfüggvény értékének alakulását láthatjuk a számítások során. Itt az
első paraméter szerinti második maximum-keresésnél (≈32. pont) jelentkező ugrások
normális keresési folyamat eredményei.
9.6. Következtetések
Korábban, 3.-9. fejezetek során túlnyomórészt egy-egy paraméter hatásának
vizsgálatához

is

az

itt

bemutatott

adatbázis

generáló

eszközt

használtuk.

A

paraméterváltoztatást könnyűvé és pontossá tette az általunk megírt „parameter” makró
illetve az adott szoftvercsomagok. A jelen, 9. fejezetben elvégzett számítások és az azok
eredményeit összesítő grafikonok arra szolgáltak, hogy a külön alfejezetként megjelenő
optimalizáláshoz adjanak viszonyítási alapot. Korlátok egyelőre az egyidejűleg
változtatható paraméterek száma, és a változtatás algoritmusa. Mint ezt már említettük ez
további fejlesztés segítségével áthidalható.
A 9.5.2. fejezetben viszonylag egyszerűbb modellen és paraméter-célfüggvény
rendszereken keresztül mutattuk be az általunk megalkotott optimalizálási eszközt. Amint
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azt a részeredmények és az ezeket ábrázoló grafikonok is mutatták, megbízható, könnyen
kezelhető programokról van szó.
Az optimum illetve a szélsőérték keresés során általában a korábban már említett
fordított probléma a megfogalmazott feladat. Nem a célfüggvény értéke az, ami a
legfontosabb, hanem a célfüggvény keresett (optimális) értékéhez tartozó bemeneti adathalmaz értéke. Ebből a szempontból nem mellékes az, hogy milyen hatással van a
célfüggvénynek egy-egy paraméter szerint előírható tűrése, a majdan eredményként
kapható eredmény szórásával.

9.15., A célfüggvény tűrése és a változó szórása közti összefüggés

A fenti ábra ennek a függésnek az elvi vázlata. Látható, hogy általában semmilyen
következtetés nem vonható le a célfüggvény egy paraméter szerinti tűrése és a paraméter
szórása között. A gyakorlatban előforduló esetekben6 viszont célfüggvénynek adott
paraméterre előírt tűrése mindig kisebb az illető paraméter szórásánál.
Sorozatos számításokkal meghatároztuk az említett modellnél és célfüggvénynél a
számszerű összefüggést tűrés és szórások közt, lásd 9.16. ábra. A az első, B a második
paraméter amelyik szerint a fenti célfüggvény maximumát kerestük.

6

Úgy nevezett „lapos” célfüggvény görbék esetén. Itt a célfüggvény adott paraméter szerinti

másodrendű parciális deriváltja a maximum/minimum környezetében nagyon kicsi.
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9.16., A számolással kapott tűrés-szórás közti összefüggés, tB a célfüggvényre B szerint előírt tűrés

Két nagyon fontos észrevétel fogalmazható meg eszerint:
–

a célfüggvényre a lehető legkisebb tűrés előírása célszerű,7

–

az „A” paraméter szórására nincs befolyással a célfüggvény „B” szerinti
tűrése.

Korábbi vizsgálatok alátámasztották, hogy a modellek bonyolultságával az egyes
paraméterek szórására elérhető minimális érték korlátozott. Ennek oka magának az
iterációs megoldásnak a pontatlansága, illetve a GateCycle –on és az alrendszereken belüli
iteratív számítások tűréseinek/szórásainak halmozódása. Ekkor célszerű leegyszerűsített
alrendszerek modelljeit megalkotni és ezeken elvégezni a kívánt vizsgálatokat.

9.7. Összefoglalás
A kutatások során felmerült az igény a kifejezetten időigényes paraméter-vizsgálat
illetve optimalizálás8 automatizálása iránt. Bizonyos rutinszerű feladatok, mint algoritmus
szerinti adatmódosítás és adatmozgatás, számítások lefuttatásának automatikus vezérlése,
összehasonlítás és döntéshozatal, valamint a gazdasági modellt leíró algoritmus
programozhatóak.
7

A tűrés csökkentésének következményeként a számítási idő hatványos növekedése várható.

8

Itt főként a két vagy több paraméter, illetve összetett célfüggvény szerint történő optimalizálás.
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Erre a célra illesztő programok készültek a Kalorikus Gépek Tanszéken, amelyek
lehetővé tették a modellezett erőművi körfolyamatok paraméter-vizsgálatát illetve
optimalizálását.
Mind a matematikai, mind pedig a számítástechnikai és logikai háttér hibáit ki tudtuk
küszöbölni, használatuk során mégis bizonyos problémákat észleltünk.
Bizonyítottam, hogy fokozott bonyolultságú9 körfolyamatok esetén a rendszerek
numerikus optimalizálásának fordított problémája10 nem alkalmazható általánosan. A
kapott eredmények pontossága nem befolyásolható, és megengedhetetlen nagy relatív
hibák fordulnak elő. §9.5
A rendszerre előírt tűrések csökkentésének a számítások konvergencia szab határt.
Megadtam a probléma előfordulási feltételeit és javaslatokat tettem a kiküszöbölésére.
Kiterjedt paramétervizsgálat segítségével kimutattam, hogy a célfüggvény egyes
paraméterek szerinti gradiensei meghatározóak a szélsőérték keresésnél előírható
minimális tűrés értékére, minek eredményeképpen az inverz probléma esetén döntően
befolyásolják a végeredmény pontosságát. §9.5-9.6.
A szerző a fentiekkel alátámasztja, hogy az igen elterjedt gyakorlattal ellentétben
megállapítható, hogy az általános és leegyszerűsített modellek nagy pontosságú
elemzésénél jóval több és hasznosabb eredményeket kaphatunk a valóságot megközelítő
bonyolultságú modellek kisebb pontosságú vizsgálatával.

9

Bár ezt a határt meghatározni lehetetlen, a szabályozó jellegű elemek számára irányelvként

tekinthető a 10. Ezek a gázturbina, gőzturbina, gőzfejlesztő, kondenzátor, gáztalanító, kompresszor, stb.)
10

Amely

során

egy

paraméter-rendszer

azon

értékét

keressük,

amelyre

egy

adott

célfüggvény(rendszer) szélsőértéket vesz fel.
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Összefoglalás

ÖSSZEFOGLALÁS
Beszámoltunk a csúcsteljesítmény előállításának lehetőségeiről és feltételeiről
gázturbinás egységek segítségével. Hőséma számítás alkalmazásával valamint irodalmi
adatok, tapasztalati és elméleti megfontolások felhasználásával oldottuk meg a kitűzött
feladatot.
A munka aktualitását az adja, hogy sok országban – ez alól Magyarország a
legkevésbé sem kivétel – egyre inkább előtérbe kerül a villamos/hő energia csúcsigények
ellátásának problémája. Rugalmasabb és gazdaságosabb megoldásokra van igény, valamint
a műszaki kérdések (hőtechnika, üzemvitel, stb.) mellett egyre nagyobb hangsúlyt kell
fektetni a gazdasági elemzésre is. Ennek oka, hogy a csúcsteljesítményt termelő egységek
esetén bizonyítható, hogy azonos technológiai „jóságú” berendezések gazdaságilag igen
eltérőek lehetnek.
A tagoltságot az indokolta, hogy elemzéseinket bár hasonló célra tervezett, de
különböző elrendezéseken végeztük el. Ezek egy-egy fejezetben kerültek bemutatásra.
Rendszerint rövid bevezetést követően a hőtechnikai, üzemviteli, legvégül pedig gazdasági
szempontok szerinti elemzések eredményeit adjuk meg. Az egyes fejezetek végén, az
összefoglalás tartalmazza az illető témakörben elért újszerű eredményeket és téziseket.
Röviden bemutatjuk azt a csúcsüzemű gázturbinás egységek üzemvitelére jellemző
néhány fontos szempontot, amely a továbbiak során viszonyítási alapul fog szolgálni.
A kondenzációs póttüzeléses kombinált ciklusú gáz-gőz erőmű vizsgálatainak
részletes eredményeit közöljük, különös tekintettel a tervezési sajátosságokra (gázturbina
kiválasztása, póttüzelés helye, mértéke, gőz körfolyamat/hőhasznosító kazán paraméterei,
stb.) valamint gazdasági szempontokra.
További elemzéseket és ezek eredményeit mutatjuk be ellennyomású póttüzeléses
kombinált körfolyamatú egységre. Elemeztük azt az esetet, amikor nem a villamos, hanem
a hőteljesítmény csúcsok gazdaságos és biztonságos ellátása a cél. Itt az összehasonlítás
alapja a hagyományos kombi-ciklusú fűtőerőművi egység. Egy alesetként a vízcsöves
kazán és egy elékapcsolt gázturbina együttműködését is vizsgáltuk.
Végül az egyik legvitatottabb csúcsteljesítmény termelő technológia, a levegőtározós
gázturbinás csúcserőmű részletes vizsgálatára vállalkoztunk. Az egyes fontosnak tekintett
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konstrukciós és tervezési részletek mellett, kiterjedt hőtechnikai, üzemviteli majd
gazdasági aspektusok feltérképezését végeztük el.
A munka befejező részét a körfolyamatok vizsgálatával és optimalizálásával
kapcsolatos észrevételek alkotják.
A függelék tartalmazza a részletes gazdasági számításokat, amelyekre a korábbiak
során csak utalunk. Ugyancsak a függelékben találhatóak a tézisek összefoglalója, a szerző
által a tézisek témakörében publikált cikkeinek jegyzéke. A dolgozatot a tézisek és a
dolgozat összefoglalásának angol fordítása zárja.
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Függelék
A. A munkában vizsgált berendezések részletes gazdasági számításai

A. A MUNKÁBAN IDÉZETT GAZDASÁGI SZÁMÍTÁSOK JEGYZÉKE
A.1. A kiindulásul vett gazdasági modell – általános bemutatása
Az itt bemutatott modell a [4] irodalom alapján készült, és az egyes berendezések
jellegénél fogva módosul, ahogyan azt a továbbiakban A.2-A.7. láthatjuk:
A bemeneti adatokat a 3 fejezet vagy az éppen aktuális modell hőtechnikai
számításainak eredményei szolgáltatják.
Élettartam években:
n=

Ét
,
üév

[év]

(1)

ahol: – Ét, [üh], az élettartam ekvivalens üzemórákban,
– üév [üh / év], az egy évi üzemórák száma,
Az aktualizált beruházási költség:
B0 =

0

∑B

z

z=−m

1
,
(1 + p) z

[Ft]

(2)

ahol: – m, [ – ], a beruházás építésének időtartama,
Kamatos leírási tényező:
αl =

p ⋅ (1 + p) n
,
(1 + p) n − 1

[–]

(3)

[Ft / kWa]

(4)

[Ft / a]

(5)

A beruházás állandó éves terhe:

cl =

αl ⋅ B0
,
Pbr

Cl = cl Pbr ,

Karbantartási költségek éves átlaga1:

1

A számításoknál figyelembe vesszük majd az alkatrészek üzemvitelből eredő élettartam-csökkenését

is.

I

Függelék
A. A munkában vizsgált berendezések részletes gazdasági számításai

ck [Ft / kWa], az irodalom alapján becsülhető, [xxx],
Ck = ck Pbr ,

[Ft / a]

(6)

Személyzeti költségek éves hányada2:
csz [Ft / kWa], az irodalom alapján becsülhető, [xxx],
Csz = csz Pbr ,

[Ft / a]

(7)

ca = cl + ck + csz ,

[Ft / kWa]

(8)

Ca = Cl + Ck + Csz ,

[Ft / a]

(9)

[Ft / kWa]

(10)

[Ft / a]

(11)

cössz = ca + cü ,

[Ft / kWa]

(12)

Cössz = Ca + Cü ,

[Ft / a]

(13)

Állandó költségek összegezve3:

Éves tüzelőanyag-költségek:
cü = üév pü

1
,
η

Cü = cü Pbr,
Összesített éves költség:

A termelt villamosenergia fajlagos költsége:

k=

Pbr ⋅ c össz
,
Pnetto ⋅ üév

[Ft / kWh]

(14)

2

A személyzet jövedelmével együtt.

3

A valóságban a karbantartási költségek és a beruházás éves költségterhe az aktuális élettartam és így

implicit az üzemvitel függvényei.
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A.2. Nyílt ciklusú gázturbinás egység gazdasági elemzése, az indítások gyakoriságának
figyelembe vételével

Csak a TurboPower FT8 típusú gépre érvényes bemeneti adatokat adjuk meg, [43]. A
GE LM6000 gázturbina esetén csak az eredmények számértékei módosulnak.
A.2.1. FT8, napi 4 órás működés 1 indítás mellett
Pbr = 25600kW, Pnet = 25000kW, η = 38,1%
Ét = 100000üh, üév = 1000üh,
eigép = 20 üh/ind, i = 300 ind/üév,
B = 3,52 MrdFt, p = 0,08, pü = 2,71 Ft/kWh
Becsült karbantartási költségek [16] szerinti alkatrész élettartam4 és [18] szerinti
alkatrész beszerzési ár mellett (lásd 4.2 fejezet) ck = 15000 Ft/kWa.
Becsült személyzeti költségek Fazekas, [11] szerint, csz = 1500 Ft/kWa.
Élettartam években:
n :=

Ét
üév + eigép⋅ i

n = 14.286 év

Kamatláb:
p := 0.08
A beruházási költség:
B := 3.52 ⋅ 10 9Ft
Az aktualizált beruházási költség:
z := −2 , −1 .. 0
Bz :=
B ⋅ 0.1
B ⋅ 0.65
B ⋅ 0.25

4

Bz =
3.52·10 8
2.288·10 9
8.8·10 8

Ft

Számításaink szerint az első fokozat fúvókasorát 4 –szer, forgólapát-sorát, valamint a második

fokozatot 2 –szer kell a gázturbina élettartama alatt cserélni.
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0

B0 :=

∑
z

Bz⋅

= −2

1
( 1 + p) z

B0 = 3.762 × 10 9 Ft

Kamatos leírási tényezõ:
α l :=

p ⋅ ( 1 + p) n
n

( 1 + p) − 1

α l = 0.12

A beruházás éves költségterhe:
Cl = 4.512 × 10 8 Ft

Cl := α l⋅ B0
cl :=

Cl

cl = 1.763 × 10 4

Pbr

Ft
kW

A karbantartási költségek éves átlaga:
ck := 15000

Ft
kW

Ck = 3.84 × 10 8 Ft

Ck := Pbr ⋅ ck
Éves személyzeti költségek:

csz := 1500

Ft
kW

Csz := Pbr ⋅ csz
Összes állandó költségek:
Ft
kW

ca := cl + ck + csz

ca = 3.413 × 10 4

Ca := Cl + Ck + Csz

Ca = 8.736 × 10 8 Ft

Éves tüzelõanyag költségek:
pü := 2.71

Ft
kW⋅ h

cü := üév ⋅ pü⋅

1
η

cü = 7.113 × 10 3

Ft
kW

Cü := Pbr ⋅ cü

Cü = 1.821 × 10 8 Ft

cösszes := ca + cü

cösszes = 4.124 × 10 4

Cösszes := Ca + Cü

Cösszes = 1.056 × 10 9 Ft

Ft
kW
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A termelt villamos energia fajlagos költsége:
k :=

Pbr ⋅ cösszes

k = 42.228

Pnetto⋅ üév

Ft
kW⋅ h

A.2.2. FT8, napi 4 órás működés és 2 indítás mellett
Pbr = 25600kW, Pnet = 25000kW, η = 38,1%
Ét = 100000üh, üév = 1000üh,
eigép = 20 üh/ind, i = 600 ind/üév,
B = 3,52 MrdFt, p = 0,08, pü = 2,71 Ft/kWh
Becsült karbantartási költségek a 4.2 fejezet és a megduplázódott éves indítások
számával ck = 27860 Ft/kWa.
Becsült személyzeti költségek [11] szerint, csz = 1500 Ft/kWa.
Élettartam években:
n :=

Ét
üév + eigép⋅ i

n = 7.692 év

Kamatláb:
p := 0.08
A beruházási költség:
B := 3.52 ⋅ 10 9Ft
Az aktualizált beruházási költség:
z := −2 , −1 .. 0
Bz :=

Bz =

B ⋅ 0.1
B ⋅ 0.65
B ⋅ 0.25

3.52·10 8
2.288·10 9
8.8·10 8

0

B0 :=

∑
z

= −2

Bz⋅

1
( 1 + p) z

Ft

B0 = 3.762 × 10 9 Ft

Kamatos leírási tényezõ:
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α l :=

p ⋅ ( 1 + p) n
( 1 + p) n − 1

α l = 0.179

A beruházás éves költségterhe:
Cl = 6.735 × 10 8 Ft

Cl := α l⋅ B0
cl :=

Cl

cl = 2.631 × 10 4

Pbr

Ft
kW

A karbantartási költségek éves átlaga:
ck := 27857

Ft
kW

Ck := Pbr ⋅ ck
Ck = 7.131 × 10 8 Ft
Éves személyzeti költségek:
csz := 1500

Ft
kW

Csz := Pbr ⋅ csz
Összes állandó költségek:
Ft
kW

ca := cl + ck + csz

ca = 5.567 × 10 4

Ca := Cl + Ck + Csz

Ca = 1.425 × 10 9 Ft

Éves tüzelõanyag költségek:
pü := 2.71

Ft
kW⋅ h

cü := üév ⋅ pü⋅

1
η

Cü := Pbr ⋅ cü

cü = 7.113 × 10 3

Ft
kW

Cü = 1.821 × 10 8 Ft

Összes fajlagos költség:
Ft
kW

cösszes := ca + cü

cösszes = 6.278 × 10 4

Cösszes := Ca + Cü

Cösszes = 1.607 × 10 9 Ft

A termelt villamos energia fajlagos költsége:
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k :=

Pbr ⋅ cösszes
Pnetto⋅ üév

k = 64.287

Ft
kW⋅ h
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A.3. Gazdasági számítások a póttüzeléses kombinált ciklusú erőmű esetében

Tekintve, hogy az egyedüli különbséget néhány bemeneti adat valamint az
eredmények jelentik, azt a megoldást választjuk, hogy egy esetre, az 1. égő helyre,
megadjuk a számítás menetét, majd végezetül diagramokon mutatjuk be a legfontosabb
eredmények alakulását modellek szerint.
Pbr=25500kW, Pnet=25000kW, η=45,6% ,
Ét=25év5 , üév=1000üh,
B=25500kW x 450$/kW=3.672Mrd Forint,
Karbantartási és személyzeti költségek [11] szerint becsült értékei: ck=2000Ft/kW,
illetve csz=500Ft/kW6.
Többlet költségként jelenik meg a túlméretezés miatt, az alaperőmű teljesítményének
elmaradása, itt ∆P=1000kW, pv.e._völgy=9Ft/kWh.
Élettartam években:

n := 25 év

Kamatláb:
p := 0.08
A beruházási költség:
B := Pbr ⋅ 450 ⋅

USD
Ft
⋅ 320
kW
USD

B = 3.672 × 10 9

Az aktualizált beruházási költség:
z := −2 , −1 .. 0
Bz :=
B ⋅ 0.1
B ⋅ 0.15
B ⋅ 0.75

5

Bz =
3.672·10 8
5.508·10 8
2.754·10 9

Ft

Az általában megadott 100e ü.ó. itt nem irányadó, mert bár a csúcsenergia termelés évi 1000 órán át

történik, az erőmű többi része évi ≈7500üh működik.
6

Az erőmű többi része változatlan marad.
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0

B0 :=

∑
z

Bz⋅

= −2

1

B0 = 3.777 × 10 9 Ft

( 1 + p) z

Kamatos leírási tényezõ:
α l :=

p ⋅ ( 1 + p) n

α l = 0.094

n

( 1 + p) − 1

A beruházás éves költségterhe:
Cl = 3.538 × 10 8 Ft

Cl := α l⋅ B0
cl :=

Cl

cl = 1.388 × 10 4

Pbr

Ft
kW

A karbantartási költségek éves átlaga:
ck := 2000

Ft
kW

Ck := Pbr ⋅ ck
Ck = 5.1 × 10 7 Ft
Éves személyzeti költségek (az erõmû többi része változatlan):
csz := 500

Ft
kW

Csz := Pbr ⋅ csz

Az alaperõmû teljesítményének csökkenésébõl eredõ többletköltség:
Ctelm := 7500üh⋅ 1000 ⋅ kW⋅ 9 ⋅
ctelm :=

Ctelm

Ft
kW⋅ h

Ctelm = 6.75 × 10 7 Ft
ctelm = 2.647 × 10 3

Pbr

Ft
kW

Összes állandó költségek:
Ft
kW

ca := cl + ck + csz + ctelm

ca = 1.902 × 10 4

Ca := Cl + Ck + Csz + Ctelm

Ca = 4.851 × 10 8 Ft

Éves tüzelőanyag költségek:
pü := 2.71

Ft
kW⋅ h

cü := üév ⋅ pü⋅

1
η

cü = 5.943 × 10 3

Ft
kW
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Cü := Pbr ⋅ cü

Cü = 1.515 × 10 8 Ft

cösszes := ca + cü

cösszes = 2.497 × 10 4

Cösszes := Ca + Cü

Cösszes = 6.366 × 10 8 Ft

Ft
kW

A termelt villamos energia fajlagos költsége:
k :=

Pbr ⋅ cösszes
Pnetto⋅ üév

k = 25.476

Ft
kW⋅ h
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A.4. Gazdasági számítások a gázturbina és póttüzeléses hőhasznosító kazánból álló
fűtőerőmű esetére

A.4.1. A póttüzeléses kombi-ciklus, „mini változat”
Pbr = 51,3MWe, és Qw.h. = 61MW, Pnetto = 49,6MWe,
A személyzeti és karbantartási költségek fajlagos értékei a [11] szerint.
Beruházási költség a [44] szerint, 612USD/kW. A gőzturbina és segédberendezései
valamint a kondenzátor költsége levonásra kerül, becsült költsége 10MUSD.
n := 25 év

Élettartam években:
Kamatláb:
p := 0.08
A beruházási költség:
BST := 10 ⋅ 10 6USD
USD
Ft
B :=  Pbr ⋅ 612 ⋅
− BST 320
kW
USD



B = 9.921 × 10 9 Ft

Az aktualizált beruházási költség:
z := −2 , −1 .. 0
Bz :=

Bz =

B ⋅ 0.1
B ⋅ 0.35
B ⋅ 0.55

9.921·10 8
3.472·10 9
5.457·10 9

0

B0 :=

∑
z

= −2

Bz⋅

1
( 1 + p)

z

Ft

B0 = 1.036 × 10 10 Ft

Kamatos leírási tényezõ:
α l :=

p ⋅ ( 1 + p) n
( 1 + p) n − 1

α l = 0.094

A beruházás éves költségterhe:
Cl := α l⋅ B0

Cl = 9.709 × 10 8 Ft
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cl :=

Cl

cl = 1.449 × 10 4

Pbr

Ft
kW

A karbantartási költségek éves átlaga:
ck := 3000

Ft
kW

Ck := Pbr ⋅ ck

Ck = 2.01 × 10 8 Ft

Éves személyzeti költségek:

csz := 1800

Csz := Pbr ⋅ csz

Csz = 1.206 × 10 8 Ft

Ft
kW

Összes állandó költségek:
Ft
kW

ca := cl + ck + csz

ca = 1.929 × 10 4

Ca := Cl + Ck + Csz

Ca = 1.293 × 10 9 Ft

Éves tüzelőanyag költségek:
pü := 2.71

Ft
kW⋅ h

Qü_átlag := 164000kW
Cü := pü⋅ Qü_átlag⋅ üév
cü :=

Cü

Cü = 3.778 × 10 9 Ft
cü = 5.638 × 10 4

Pbr

Ft
kW

Éves költségek összesen:
Ft
kW

cösszes := ca + cü

cösszes = 7.568 × 10 4

Cösszes := Ca + Cü

Cösszes = 5.07 × 10 9 Ft

Bevétel villamosenergia eladásából:
pv.e. := 9

Ft
kW⋅ h

Pv.e._átlag := 52650 ⋅ kW
Cv.e. := pv.e.⋅ Pv.e._átlag⋅ üév

Cv.e. = 4.028 × 10 9 Ft

Bevétel ipari gõz eladásából:
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pnny := 2800 ⋅

Ft
t

Qnny_átlag:= 56.3 ⋅

t
h
Cnny = 1.34 × 10 9 Ft

Cnny := pnny⋅ Qnny_átlag⋅ üév
pkny := 2450 ⋅

Ft
t

Qkny_átlag:= 39.6 ⋅

t
h
Ckny = 8.247 × 10 8 Ft

Ckny := pkny⋅ Qkny_átlag⋅ üév
Cgőz_összes := Cnny + Ckny

Cgőz_összes = 2.165 × 10 9 Ft
Bevétel távhőbõl:
ptávhő := 1.89 ⋅

Ft
kW⋅ h

Qtávhő_átlag:= 20800 ⋅ kW
Ctávhő = 3.342 × 10 8 Ft

Ctávhő := ptávhő⋅ Qtávhő_átlag⋅ üév
Cteljesítménydíj:= 60000kW⋅ 2.521 ⋅

Ft
kW

Cteljesítménydíj= 1.513 × 10 5 Ft

Ctávhő_össz := Cteljesítménydíj+ Ctávhő
Ctávhő_össz = 3.343 × 10 8 Ft
Éves bevétel összesen:
Céves := Cv.e. + Cgőz_összes + Ctávhő_össz
Céves = 6.527 × 10 9 Ft
Éves szaldó:
Sz := Céves − Cösszes

Sz = 1.456 × 10 9 Ft
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A.4.2. Hagyományos kombinált-ciklusú erőmű, „maxi változat”
Pbr = 215MWe, és Qki._max7 = 221MW, Pnetto = 49,6MWe, η = 48,3%
A személyzeti és karbantartási költségek fajlagos értékei a [11] szerint.
Beruházási költség a [44] szerint, 612USD/kW. A gőzturbina és segédberendezései
valamint a kondenzátor költsége levonásra kerül, becsült költsége 10MUSD.

n := 25 év

Élettartam években:
Kamatláb:
p := 0.08
A beruházási költség:
B := Pbr ⋅ 713

USD
Ft
⋅ 320
kW
USD

B = 4.894 × 10 10 Ft

Az aktualizált beruházási költség:
z := −2 , −1 .. 0
Bz :=

Bz =

B ⋅ 0.1
B ⋅ 0.35
B ⋅ 0.55

4.894·10 9
1.713·10 10
2.692·10 10

0

B0 :=

∑
z

Bz⋅

= −2

1
( 1 + p)

z

Ft

B0 = 5.113 × 10 10 Ft

Kamatos leírási tényezõ:
α l :=

p ⋅ ( 1 + p) n
n

( 1 + p) − 1

α l = 0.094

A beruházás éves költségterhe:
Cl := α l⋅ B0
cl :=

7

Cl
Pbr

Cl = 4.789 × 10 9 Ft
cl = 2.233 × 10 4

Ft
kW

A termelt gőz teljes hányada hőkiadásként jelentkezik, a gőzturbinán nem halad át.
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A karbantartási költségek éves átlaga:
Ft
kW

ck := 3200

Ck = 6.864 × 10 8 Ft

Ck := Pbr ⋅ ck
Éves személyzeti költségek:
csz := 2000

Ft
kW
Csz = 4.29 × 10 8 Ft

Csz := Pbr ⋅ csz
Összes állandó költségek:

Ft
kW

ca := cl + ck + csz

ca = 2.753 × 10 4

Ca := Cl + Ck + Csz

Ca = 5.905 × 10 9 Ft

Éves tüzelőanyag költségek:
pü := 2.71

Ft
kW⋅ h

Qü_átlag := 467000kW
Cü := pü⋅ Qü_átlag⋅ üév
cü :=

Cü

Cü = 1.076 × 10 10 Ft
cü = 5.015 × 10 4

Pbr

Ft
kW

Éves költségek összesen:
Ft
kW

cösszes := ca + cü

cösszes = 7.768 × 10 4

Cösszes := Ca + Cü

Cösszes = 1.666 × 10 10 Ft

Bevétel villamosenergia eladásából:
pv.e. := 9

Ft
kW⋅ h

Pv.e._átlag := 215020 ⋅ kW
Cv.e. := pv.e.⋅ Pv.e._átlag⋅ üév

Cv.e. = 1.645 × 10 10 Ft

Bevétel ipari gőz eladásából:
pnny := 2800 ⋅

Ft
t
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Qnny_átlag:= 56.3 ⋅

t
h
Cnny = 1.34 × 10 9 Ft

Cnny := pnny⋅ Qnny_átlag⋅ üév
pkny := 2450 ⋅

Ft
t

Qkny_átlag:= 39.6 ⋅

t
h
Ckny = 8.247 × 10 8 Ft

Ckny := pkny⋅ Qkny_átlag⋅ üév
Cgőz_összes := Cnny + Ckny

Cgőz_összes = 2.165 × 10 9 Ft
Bevétel távhőből:
ptávhő := 1.89 ⋅

Ft
kW⋅ h

Qtávhő_átlag:= 20800 ⋅ kW
Ctávhő = 3.342 × 10 8 Ft

Ctávhő := ptávhő⋅ Qtávhő_átlag⋅ üév
Cteljesítménydíj:= 60000kW⋅ 2.521 ⋅

Ft
kW

Ctávhő_össz := Cteljesítménydíj+ Ctávhő

Cteljesítménydíj= 1.513 × 10 5 Ft
Ctávhő_össz = 3.343 × 10 8 Ft

Éves bevétel összesen:
Céves := Cv.e. + Cgőz_összes + Ctávhő_össz

Céves = 1.895 × 10 10 Ft

Éves szaldó:
Sz := Céves − Cösszes

Sz = 2.286 × 10 9 Ft
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A.5. Gazdasági számítások algoritmusa forróvízkazán és gázturbinából álló fűtőerőmű
esetén

Pbr = 5MWe, Qw.h. = 7,2MW, η = 30,3%, a szivattyúzási teljesítmény Psziv =500kW.
A gázturbina és ennek segédberendezései, a generátor és a szabályozóegységekkel együtt
1,99MUSD, [44] szerint. A gazdasági peremfeltételek a 3. fejezet szerint.
n := 10 év

Élettartam években:
Kamatláb:
p := 0.08
A beruházási költség:
B := Pbr ⋅ 398

USD
Ft
⋅ 320
kW
USD

B = 6.368 × 10 8 Ft

Az aktualizált beruházási költség:
z := −1 .. 0
Bz :=

Bz =

B ⋅ 0.1
B ⋅ 0.9

6.368·10 7
5.731·10 8

0

B0 :=

∑
z

Bz⋅

= −2

1
( 1 + p)

z

Ft

B0 = 6.419 × 10 8 Ft

Kamatos leírási tényezõ:
α l :=

p ⋅ ( 1 + p) n
n

( 1 + p) − 1

α l = 0.149

A beruházás éves költségterhe:
Cl := α l⋅ B0
cl :=

Cl
Pbr

Cl = 9.566 × 10 7 Ft
cl = 1.913 × 10 4

Ft
kW

Ft
kW

A GT karbantartási költségeinek éves átlaga:

ck := 3000

Ck := Pbr ⋅ ck

Ck = 1.5 × 10 7 Ft
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Éves személyzeti többletköltségek (a fûtõerõmû többi része változatlan):
csz := 1000

Ft
kW
Csz = 5 × 10 6 Ft

Csz := Pbr ⋅ csz
Összes állandó többletköltségek:

Ca = 1.157 × 10 8 Ft

Ca := Cl + Ck + Csz
Éves tüzelőanyag költségek
pü := 2.71

Ft
kW⋅ h

A gázturbinás bõvítés elõtt:
Qü_tél := 38800 ⋅ 4000kW⋅ h
Qü_nyár := 9418 ⋅ 4000kW⋅ h
Cü_elött := pü⋅ ( Qü_tél + Qü_nyár)

Cü_elött = 5.227 × 10 8 Ft

A gázturbinás bõvítés után:
Qü_tél := 46980 ⋅ 4000kW⋅ h
Qü_nyár := 17080 ⋅ 4000kW⋅ h
Cü_után := pü⋅ ( Qü_tél + Qü_nyár)

Cü_után = 6.944 × 10 8 Ft

∆Cü := Cü_után − Cü_elött

∆Cü = 1.717 × 10 8 Ft

Éves költségek összesen:
Cösszes = 2.874 × 10 8 Ft

Cösszes := Ca + ∆Cü
Bevétel villamosenergia eladásából:
pv.e. := 9

Ft
kW⋅ h

Pv.e._átlag := 4500 ⋅ kW
Cv.e. = 3.24 × 10 8 Ft

Cv.e. := pv.e.⋅ Pv.e._átlag⋅ üév
Szivattyúzás éves költsége bõvítés elõtt:
Cszivattyú:= 500kW⋅  12504 ⋅



Ft
Ft
Ft
Ft 
+ 8280
+ 1333 ⋅ 9.6 ⋅
+ 6666 ⋅ 6.35 ⋅
kW
kW
kW
kW 

Cszivattyú= 3.795 × 10 7 Ft
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Villamos energia eladása illetve a szivattyúzási költségek elmaradásának összege:
Cv.e._összes := Cv.e. + Cszivattyú

Cv.e._összes = 3.62 × 10 8 Ft

Éves bevétel összesen:
Céves := Cv.e. − Cösszes

Céves = 3.661 × 10 7 Ft
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A.6. Gazdasági számítások algoritmusa sűrített levegős energiatárolásos gázturbinás
csúcserőművekben

A beruházási költségek értéke az irodalomban [31], [34] közölt bkompenzált = 700$/kW,
bnem_kompenzált = 600$/kW.
A kiindulasi adatok többi része azonos az 8.5. fejezetben megadottakkal.
A.6.1. Állandó nyomású tározó, napi 2 indítás mellett
Pbr := 76530kW Pnetto := Pbr ⋅ 0.98 Pe := 35000kW
;

;

Élettartam években:
n :=

Ét
üév + eigép⋅ i

n = 17.241 év

Kamatláb:
p := 0.08
A beruházási költség:
B := Pbr ⋅ 700

USD
USD
320
kW
Ft

B = 1.714 × 10 10 Ft

Az aktualizált beruházási költség:
Bz :=

z := −2 , −1 .. 0

B ⋅ 0.25
B ⋅ 0.65
B ⋅ 0.1
0

B0 :=

∑
z

= −2

Bz⋅

1
( 1 + p)

z

Bz =
4.286·10 9
1.114·10 10
1.714·10 9

Ft

B0 = 1.875 × 10 10 Ft

Kamatos leírási tényezõ:
α l :=

p ⋅ ( 1 + p) n
( 1 + p) n − 1

α l = 0.109

A beruházás éves költségterhe:
Cl := α l⋅ B0

Cl = 2.041 × 10 9 Ft
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cl :=

Cl

Ft
kW

cl = 2.667 × 10 4

Pbr

A karbantartási költségek éves átlaga:
ck_e := 15000

Ft
kW
Ck = 5.25 × 10 8 Ft

Ck := Pe ⋅ ck_e
ck :=

Ck

ck = 6.86 × 10 3

Pbr

Ft
kW

Éves személyzeti költségek:
csz_e := 1500

Ft
kW
Csz = 5.25 × 10 7 Ft

Csz := Pe ⋅ csz_e
csz :=

Csz

csz = 686.005

Pbr

Ft
kW

Összes állandó költségek:
Ft
kW

ca := cl + ck + csz

ca = 3.422 × 10 4

Ca := Cl + Ck + Csz

Ca = 2.619 × 10 9 Ft

Éves tüzelõanyagköltségek:
pü := 2.71

Ft
kW⋅ h

Qü := 91550kW
Cü := pü⋅ Qü⋅ üév
cü :=

Cü

Cü = 2.481 × 10 8 Ft
cü = 3.242 × 10 3

Pbr

Ft
kW

Éves kompressziómunka költségek:
Pkomp := 21100kW
Qkomp := 41.2 ⋅ 10 6 ⋅ kW⋅ h
Ckomp := 8280 ⋅

Ft
Ft
⋅ Pkomp + 6.35 ⋅
⋅Q
kW
kW⋅ h komp

Ckomp = 4.363 × 10 8 Ft
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Ckomp

ckomp = 5.701 × 10 3

Ft
kW

cösszes := ca + cü + ckomp

cösszes = 4.316 × 10 4

Ft
kW

Cösszes := Ca + Cü + Ckomp

Cösszes = 3.303 × 10 9 Ft

ckomp :=

Pbr

Összes fajlagos költség:

A termelt villamos-energia fajlagos költsége:
k :=

Cösszes
Pnetto⋅ üév

k = 44.044

Ft
kW⋅ h
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A.6.2. Állandó nyomású tározós eset, napi 1 indítás mellett
Pbr := 76530kW Pnetto := Pbr ⋅ 0.98 Pe := 35000kW
;

;

Élettartam években:
n :=

Ét
üév + eigép⋅ i

n = 29.412 év

Kamatláb:
p := 0.08
A beruházási költség:
USD
USD
320
kW
Ft

B := Pbr ⋅ 700

B = 1.714 × 10 10 Ft

Az aktualizált beruházási költség:
Bz :=

z := −2 , −1 .. 0 ;

B ⋅ 0.25
B ⋅ 0.65
B ⋅ 0.1

0

B0 :=

∑
z

Bz⋅

= −2

1
( 1 + p)

z

Bz =
4.286·10 9
1.114·10 10
1.714·10 9

Ft

B0 = 1.875 × 10 10 Ft

Kamatos leírási tényezõ:
α l :=

p ⋅ ( 1 + p) n
( 1 + p) n − 1

α l = 0.089

A beruházás éves költségterhe:
Cl = 1.674 × 10 9 Ft

Cl := α l⋅ B0
cl :=

Cl

cl = 2.187 × 10 4

Pbr

Ft
kW

A karbantartási költségek éves átlaga:
ck_e := 7286

Ft
kW

Ck := Pe ⋅ ck_e

Ck = 2.55 × 10 8 Ft ck :=

Ck
Pbr
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ck = 3.332 × 10 3

Ft
kW

Éves személyzeti költségek:
csz_e := 1500

Ft
kW
Csz = 5.25 × 10 7 Ft csz :=

Csz := Pe ⋅ csz_e
csz = 686.005

Csz
Pbr

Ft
kW

Összes állandó költségek:
Ft
kW

ca := cl + ck + csz

ca = 2.589 × 10 4

Ca := Cl + Ck + Csz

Ca = 1.981 × 10 9 Ft

Éves tüzelõanyag költségek:
pü := 2.71

Ft
kW⋅ h

Qü := 91550kW
Cü := pü⋅ Qü⋅ üév
cü :=

Cü

Cü = 2.481 × 10 8 Ft
cü = 3.242 × 10 3

Pbr

Ft
kW

Éves kompresszió munka költségek:
Pkomp := 21100kW
Qkomp := 41.2 ⋅ 10 6 ⋅ kW⋅ h
Ckomp := 8280 ⋅

Ft
Ft
⋅ Pkomp + 6.35 ⋅
⋅Q
kW
kW⋅ h komp

Ckomp

Ckomp = 4.363 × 10 8 Ft

ckomp = 5.701 × 10 3

Ft
kW

cösszes := ca + cü + ckomp

cösszes = 3.483 × 10 4

Ft
kW

Cösszes := Ca + Cü + Ckomp

Cösszes = 2.666 × 10 9 Ft

ckomp :=

Pbr

Összes fajlagos költség:
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A termelt villamos-energia fajlagos költsége:
k :=

Cösszes

k = 35.544

Pnetto⋅ üév

Ft
kW⋅ h

A.6.3. Állandó térfogatú tározós eset, napi 2 indításos eset (a továbbiakban csak ezt
adjuk meg)
Élettartam években:
n :=

Ét
üév + eigép⋅ i

n = 17.241 év

Kamatláb:
p := 0.08
A beruházási költség:
B := Pbr ⋅ 600

USD
USD
320
kW
Ft

B = 1.538 × 10 10 Ft

Az aktualizált beruházási költség:
z := −2 , −1 .. 0
Bz :=

Bz =

B ⋅ 0.25
B ⋅ 0.65
B ⋅ 0.1

3.845·10 9
9.996·10 9
1.538·10 9

0

B0 :=

∑
z

= −2

Bz⋅

1
( 1 + p) z

Ft

B0 = 1.682 × 10 10 Ft

Kamatos leírási tényezõ:
α l :=

p ⋅ ( 1 + p) n
( 1 + p) n − 1

α l = 0.109

A beruházás éves költségterhe:
Cl := α l⋅ B0
cl :=

Cl
Pbr

Cl = 1.831 × 10 9 Ft
cl = 2.286 × 10 4

Ft
kW
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A karbantartási költségek éves átlaga:
ck_e := 15000

Ft
kW
Ck = 5.25 × 10 8 Ft

Ck := Pe ⋅ ck_e
ck :=

Ck

ck = 6.554 × 10 3

Pbr

Ft
kW

Éves személyzeti költségek:
csz_e := 1500

Ft
kW
Csz = 5.25 × 10 7 Ft

Csz := Pe ⋅ csz_e
csz :=

Csz

csz = 655.431

Pbr

Ft
kW

Összes állandó költségek:
Ca := Cl + Ck + Csz

Ca = 2.409 × 10 9 Ft

ca := cl + ck + csz

ca = 3.007 × 10 4

Ft
kW

Éves tüzelõanyag költségek:
pü := 2.71

Ft
kW⋅ h

Qü := 90.175 ⋅ 10 6kW⋅ h
Cü = 2.444 × 10 8 Ft

Cü := pü⋅ Qü
cü :=

Cü

cü = 3.051 × 10 3

Pbr

Ft
kW

Éves kompressziómunka költségek:
Pkomp := 22.5 ⋅ kW
Qkomp := 42.85 ⋅ 10 6 ⋅ kW⋅ h
Ckomp := 8280 ⋅
ckomp :=

Ckomp
Pbr

Ft
Ft
⋅ Pkomp + 6.35 ⋅
⋅Q
kW
kW⋅ h komp

Ckomp = 2.723 × 10 8 Ft

ckomp = 3.399 × 10 3

Ft
kW
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Összes fajlagos költség:
Cösszes := Ca + Cü + Ckomp

Cösszes = 2.925 × 10 9 Ft

cösszes := ca + cü + ckomp

cösszes = 3.652 × 10 4

Ft
kW

A termelt villamos-energia fajlagos költsége:
k :=

Cösszes

k = 39.688

294850 ⋅ kW⋅ 250 ⋅ h

Ft
kW⋅ h

A.6.4. Állandó térfogatú tározós, fojtásos szabályozású eset, napi 2 indítás
Pbr := 80100kW Pnetto := Pbr ⋅ 0.98 Pe := 35000kW
;

;

Élettartam években:
n :=

Ét
üév + eigép⋅ i

n = 17.241 év

Kamatláb:
p := 0.08
A beruházási költség:
B := Pbr ⋅ 600

USD
USD
320
kW
Ft

B = 1.538 × 10 10 Ft

Az aktualizált beruházási költség:
z := −2 , −1 .. 0 ;

Bz :=
B ⋅ 0.25
B ⋅ 0.65
B ⋅ 0.1

0

B0 :=

∑
z

= −2

Bz⋅

Bz =

1
( 1 + p)

z

3.845·10 9
9.996·10 9
1.538·10 9

Ft

B0 = 1.682 × 10 10 Ft

Kamatos leírási tényezõ:
α l :=

p ⋅ ( 1 + p) n
( 1 + p) n − 1

α l = 0.109

A beruházás éves költségterhe:
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Cl = 1.831 × 10 9 Ft

Cl := α l⋅ B0
cl :=

Cl

cl = 2.286 × 10 4

Pbr

Ft
kW

A karbantartási költségek éves átlaga:
ck_e := 15000

Ft
kW
Ck = 5.25 × 10 8 Ft

Ck := Pe ⋅ ck_e
ck :=

Ck

ck = 6.554 × 10 3

Pbr

Ft
kW

Éves személyzeti költségek:
csz_e := 1500

Ft
kW

Csz := Pe ⋅ csz_e
csz :=

Csz

Csz = 5.25 × 10 7 Ft
csz = 655.431

Pbr

Ft
kW

Összes állandó költségek:
ca := cl + ck + csz

ca = 3.007 × 10 4

Ft
kW

Ca := Cl + Ck + Csz
Ca = 2.409 × 10 9 Ft
Éves tüzelõanyagköltségek:
pü := 2.71

Ft
kW⋅ h

Qü := 90.175 ⋅ 10 6kW⋅ h
Cü := pü⋅ Qü
cü :=

Cü
Pbr

Cü = 2.444 × 10 8 Ft
cü = 3.051 × 10 3

Ft
kW

Éves kompresszió munka költségek:
Pkomp := 22.5 ⋅ kW
Qkomp := 42.85 ⋅ 10 6 ⋅ kW⋅ h
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Ckomp := 8280 ⋅

Ft
Ft
⋅ Pkomp + 6.35 ⋅
⋅Q
kW
kW⋅ h komp

Ckomp

Ckomp = 2.723 × 10 8 Ft

ckomp = 3.399 × 10 3

Ft
kW

cösszes := ca + cü + ckomp

cösszes = 3.652 × 10 4

Ft
kW

Cösszes := Ca + Cü + Ckomp

Cösszes = 2.925 × 10 9 Ft

ckomp :=

Pbr

Összes fajlagos költség:

A termelt villamos-energia fajlagos költsége:
k :=

Cösszes
294850 ⋅ kW⋅ 250 ⋅ h

k = 39.688

Ft
kW⋅ h

XXIX

Függelék
B. A jelen munkában alátámasztott tézisek jegyzéke

B. A TÉZISEK JEGYZÉKE

B.1. Póttüzeléses kondenzációs kombinált ciklusú erőmű
B.1.1./ Számításokkal alátámasztottuk, hogy a póttüzelés kezdetének hőmérséklete
döntően befolyásolja a rendszer egészének üzemvitelét; a rendszer túlterhelhetősége
fordítottan arányos, míg a rendszer összhatásfoka, illetve a növekmény-teljesítmény
előállításának

hatásfoka

egyenesen

arányos

a

póttüzelés

kezdetének

füstgáz-

hőmérsékletével.[§5.5]
B.1.2. Megállapítható, hogy a teljesítmény-többlet „mennyisége” és előállításának
„hatásfoka” más-más helyen a legnagyobb. Kizárólag hőtechnikai megfontolásokat véve
alapul tehát, optimális csatornaégő hely nem értelmezhető. Gazdasági elemzések
hivatottak eldönteni a legelőnyösebb megoldást.[§5.6.]
B.1.3./ Elméleti megfontolásokra és számítási eredményekre alapozva igazoltam,
hogy a póttüzelés megfelelően megválasztott paraméterei mellett, a póttüzelés segítségével
egy kondenzációs gáz-gőz kombinált munkafolyamatú egységből termelhető növekmény
teljesítmény kedvezőbb üzemviteli és gazdasági feltételek mellett alkalmas villamos
csúcsenergia termelésére, mint egy azonos teljesítményű gázturbinás egység. [§5.6]

B.2. Gázturbina és póttüzeléses hőhasznosító kazánból álló fűtőerőmű
B.2.1./ Számításokkal alátámasztottam, hogy ellennyomású gáz-gőz kombinált
körfolyamatú egységek esetén kétszeres póttüzelés helyének és mértékének célszerű
megválasztásával a csúcs-hőteljesítmény igények ellátását messzemenően gazdaságosabbá
teszi, egy az ugyanerre az igényszintre méretezett póttüzelés nélküli kombinált ciklusú
erőműnél. [§6.6]
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B.3. Gázturbina és vízcsöves forróvíz–kazánból álló fűtőerőmű
B.3.1./ Meghatároztam és igazoltam egy vízcsöves kazán és az elé kapcsolt
gázturbinából álló fűtőerőművi egység üzemviteli és gazdasági előnyeit a hagyományos,
forróvíz kazános fűtőművi egységgel szemben. [§7.4]
B.3.2./ Bizonyítottam, hogy ellennyomású gőz-gáz kombinált körfolyamat esetén
amennyiben a póttüzeléssel közölt hő átlaghőmérséklete magasabb a gázturbinába bevitt
hő átlaghőmérsékleténél a berendezés eredő hatásfoka javul. [§7.4]

B.4. Sűrített levegős energiatárolás alkalmazása Gázturbinás csúcserőművekben
B.4.1./ Megadtam azokat a tervezési és üzemviteli szempontokat, amelyek
kiindulópontként szolgálhatnak egy levegőtározós gázturbinás csúcserőművi egység
tervezésekor. [§8.4]
B.4.2./ Részletes számításokkal igazoltam, hogy a levegőtározós gázturbinás
egységek előnyösebb üzemviteli és gazdasági feltételek mellett teszik lehetővé a villamos
csúcsteljesítmény termelését a hagyományos nyíltciklusú gázturbinás egységekhez
viszonyítva. [§8.6]

B.5. Erőművi körfolyamatok számítógéppel segített modellezése, vizsgálata és
optimalizálása
B.5.1./ Bizonyítottam, hogy fokozott bonyolultságú8 körfolyamatok esetén a
rendszerek numerikus optimalizálásának fordított problémája9 nem alkalmazható
8

Bár ezt a határt meghatározni lehetetlen, a szabályozó jellegű elemek számára irányelvként

tekinthető a 10. Ezek a gázturbina, gőzturbina, gőzfejlesztő, kondenzátor, gáztalanító, kompresszor, stb.)
9

Amely

során

egy

paraméter-rendszer

azon

értékét

keressük,

amelyre

egy

célfüggvény(rendszer) szélsőértéket vesz fel.
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általánosan. A kapott eredmények pontossága nem befolyásolható, és megengedhetetlen
nagy relatív hibák fordulnak elő. [§9.5]
B.5.2./ Kiterjedt paramétervizsgálat segítségével kimutattam, hogy a célfüggvény
egyes paraméterek szerinti gradiensei meghatározóak a szélsőérték keresésnél előírható
minimális tűrés értékére, minek eredményeképpen az inverz probléma esetén döntően
befolyásolják a végeredmény pontosságát. [§9.5-9.6.]

Az egyes tézisek után szögletes zárójelben annak a fejezetnek a száma szerepel ahol
az illető eredmények részletesen bemutatásra kerültek.
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C. A SZERZŐNEK A TÉMAKÖRBEN MEGJELENT PUBLIKÁCIÓINAK
JEGYZÉKE

C.1. Folyóiratcikkek:

P1.–Thermo-economic Analysis of Peak-Power Plants using Supplementary Fired
Combined-Cycles, Penninger A., Czinkóczky B., Veér T., International Journal for
Applied Thermodynamics, Centre for Applied Thermodynamics, Istambul, 2001.
(elbírálásra benyújtva);
P2.–PTVM-50 típusú forróvíz-kazán gázturbinás bővítése, Czinkóczky B., Könczöl S.,
Veér T., Energiagazdálkodás, 41. évfolyam, pp. 14-17, 8/2000;
P3.–Moderne

Spitzenlast-kraftwerk-anlage

mit

Pressluft-energiespeicherung

einer

Leistung von 500 MW, Penninger A., Czinkóczky B., Veér T., Periodica Polytechnica,
Ser. Mech., Vol 43., pp 19-28, 1999;
P4.–A póttüzeléses kombinált ciklusú erőmű mint lehetséges csúcsenergia termelő egység,
Czinkóczky B., Veér T., Energiagazdálkodás, 40. évfolyam, pp. 14-18, 11/1999;
P5.–Gázturbinás alkalmazások levegőtározós csúcserőművi célokra, Czinkóczky B., Veér
T., Energiagazdálkodás, 39. évfolyam, pp. 440-444, 10/1998;

C.2. Hazai és külföldi konferenciákon tartott szóbeli előadások

–nyomtatásban mint proceeding jelentek meg–
P6.–PTVM-50 típusú forróvíz-kazán gázturbinás bővítése, üzemviteli és gazdasági
elemzés, Dr. Czinkóczky B., Könczöl S., Veér T., 16. Távhő Konferencia, SiófokBalatonszéplak, Hungary, 2000 szeptember,
P7.–Változatok elemzése az Ajkai Timföldgyár energiaellátására és Ajka város távfűtésére,
Dr. Czinkóczky B., Veér T., 16. Távhő Konferencia, Siófok-Balatonszéplak, Hungary,
2000 szeptember,
P8.–Combined Cycles with Supplementary Firing as Peak-power Generating Facilities, Dr.
Penninger A., Dr. Czinkóczky B., Veér T., ECOS 2000, International Conference on
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Energy and Process Systems, Proceedings pp. 481.-489.,Enschede, (The Netherlands),

July 2000,
P9.–Tools for Analysis and Optimisation of Plant Cycles for Peak-Power Generation, Dr.
Czinkóczky B., Veér T., MicroCAD 2000, Miskolc, Hungary, February 2000, pp. 3339, 2000;
P10.–Alternatives for Energy, Steam and District-heating Supply Facilities for Ajkai
Timföldgyár and Town Ajka, Dr. Czinkóczky B., Veér T., Gépészet 2000 Conference,
T. U. Budapest, Hungary, 2000, pp. 113-118, 2000;
P11.–Gázturbinás csúcserőművi technológiák, áttekintés, Veér T., Gépipari Tudományos
Egyesület, Szóbeli előadás, Február 1999;
P12.–Gas Turbines for Peak-Power Plant Application of Compressed Air Energy Storage,
Dr. Penninger A., Dr. Czinkóczky B., Veér T., Gasturbinen in Energietechnischen
Anlagen, Proceedings pp. 255-259, Leverkusen, November 1998;

P13.–Moderne, 500MW Spitzenlastkraftwerk-anlage mit Pressluft-energiespeicherung, Dr.
Penninger A., Dr. Czinkóczky B., Veér T., XXX. Kraftwerkstechnisches Kolloquium,
Proceedings II. pp. 132-141, Dresden, Oktober 1998;
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D. SUMMARY OF THE RESULTS

The author intends to give herewith an overview of several possibilities for
electricity and heat peak-load generation with gas turbine based units. Both thermal and
economic aspects are continuously considered.
It is outlined how the operational costs and therefore the economic aspects change
for a gas turbine unit that operates under a high starting number per year.
Based upon the results of the calculations as well as theoretical and empirical
considerations is demonstrated that the supplementary fired condensing gas-steam
combined cycle produces electrical peak power at a higher efficiency and with lower
specific costs than a gas turbine unit of similar power range.
Data and guidelines are announced regarding the proper choosing of different design
parameters of such plants, as well as what the realistic expectable power reserve is.
Moreover, it is proven that beside the end temperature of the supplementary firing the
starting temperature, i.e. the burners’ placement in the HRSG has a determinant role as
well.
The analysis of supplementary fired back pressure combined cycles demonstrated the
thermal and operational advantages of these compared with the with unfired HRSG CC
plants in case of widely varying heat demands. The overall efficiency of the plant is found
to be increasing for the back pressure case. The detailed economic evaluation is found to
be in full conformity with the operational conclusions.
The operational and economic advantages of the peak power plants using
compressed air energy storage are demonstrated, based upon the calculations that were
carried out with the different possible layouts of this technology. It is also made an
economic comparison among all the previously presented plant types.
The author investigated the limits of applicability of the one dimensional codes for
the indirect problem of process optimisation. It was found a direct coherency between the
nature of the model and the dispersion of the results. Furthermore, is found that there is a
correlation between the tolerance for the object function regarding the single parameters
and the dispersion of this parameter, and that the tolerance of the object function regarding
other parameter has no influence upon the dispersion of this.
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E. THESIS OUTLINE
E.1. Title in english:

Thermo-economic analysis of several gas-turbine based peak-load generating
facilities
E.2. Thesis short abstract

The author intends to give herewith an overview of several possibilities for
electricity and heat peak-load generation with gas turbine based units.
Detailed evaluation and comparison is carried out for each of the hereby investigated
technologies. Theoretical considerations and wide-ranging set of plant cycle calculations
are made as regards gas turbine, supplementary fired condensing and back pressure CC
plants, boiler co-operating with a gas turbine and peak power plants using CAES.
It was proven through a comprehensive analysis, that in the peculiar case of peakload generation plants which are comparable “efficient” of thermal point of view can have
very different operational and economical features.
E.3. Thesis summary

Results of a detailed analysis in the field of gas turbine based units designed for
electricity– and heat peak-load generation were hereby presented. The author intends to
give an overview of the existing possibilities continuously considering both the thermal
and economical aspects.
Beside theoretical and empirical considerations as well as literature data, this task
could have been only accomplished through a detailed and wide-ranging set of plant cycle
calculations. One dimensional commercially available simulation code was used for this
purpose, GateCycle.
The actuality of the present work is given by the fact that in many countries – of
which Hungary is in the not in the least extent exception – the problem of the appropriate
covering of the peak-demands is progressively coming to the front. It became a need to put
into operation new, flexible and economically more favourable technologies especially
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designed for this duty. Thus, the detailed evaluation of the economic impact of any
modification, upgrade or change of the layout received an increasing importance. It was
proven, that – in the peculiar case of peak-load generation – plants with comparable
thermal “efficiency” can have very different operational and economical features. The vice
versa turns out to be true, as well: plants which could present slightly lower thermal
efficiencies than the most popular peak power generating technologies can have at least as
favourable economical attributes as those.
Though designed for nearby similar duties slightly different layouts were
investigated, thus a proper orography was chosen; a chapter was devoted for each of the
analysed configurations. These chapters regularly start with a short introduction, then the
thermodynamic and operational overview and lastly the economical evaluation is made.
At the end of each of the chapters the main concluding remarks and resulting
statements are given in bold.
The present work starts giving a short overview of the gas turbine unit as peak power
generating facility. Only those operational aspects are considered, which are designed to
henceforward serve as base of comparison.
Then, detailed results of the investigation of a supplementary fired condensing
combined cycle power plant are presented. The author focuses on the single step, partial
supplementary firing, and gives considerations concerning the selection of the gas turbine,
the firing start temperature, end temperature, the HRSG’s and the steam cycle’s
parameters, etc. An economical evaluation and comparison is also made.
Similar research is carried out on layouts designed to satisfy heat peak demands.
Twice supplementary fired back-pressure CC plants is considered, which are aimed to
cover two pressure levels steam- and district heat demands that vary over a wide range. A
detailed economical comparison is made with a CC heating power plant with unfired
HRSG.
The case when the exhaust gases of a gas turbines are blown into a boiler was also
discussed. It can be considered as a peculiar example of the back pressure peak heat load
generation, when the average temperature of the additional heat input can considerably be
raised, compared to the HRSG cases.
Finally, one of the most disputed technology – the gas turbine peak power plant
using compressed air energy storage – is overviewed. Considering a modern machinery
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train and combustion chamber the most relevant constructive and design features were
mapped, then a detailed thermodynamic and operational analysis was made. An
economical comparison of the CAES and the previously investigated ones is presented and
evaluated.
The above mentioned simulation code was tuned “in house” and was made available
for process optimisation, as well. The last chapter is a summary of the main conclusions,
(features, limits and correlation) the author found relevant about the topic of complex plant
cycles’ investigation through simulation.

E.4. Keywords:

boiler retrofit,
compressed air energy storage
compressed air energy storage,
heat recovery steam generator,
peak-load,
power plant simulation,
process optimisation,
supplementary fired combined cycle heating plant,
supplementary fired combined cycle power plants,
supplementary firing,

XXXVIII

Függelék
E. Thesis outline in English

A. A munkában idézett gazdasági számítások jegyzéke ....................................................................I
A.1. A kiindulásul vett gazdasági modell – általános bemutatása...................................................... I
A.2. Nyílt ciklusú gázturbinás egység gazdasági elemzése, az indítások gyakoriságának figyelembe
vételével...................................................................................................................................................... III
A.3. Gazdasági számítások a póttüzeléses kombinált ciklusú erőmű esetében .............................VIII
A.4. Gazdasági számítások a gázturbina és póttüzeléses hőhasznosító kazánból álló fűtőerőmű
esetére ......................................................................................................................................................... XI
A.5. Gazdasági számítások algoritmusa forróvízkazán és gázturbinából álló fűtőerőmű esetén. XVII
A.6. Gazdasági számítások algoritmusa sűrített levegős energiatárolásos gázturbinás
csúcserőművekben.....................................................................................................................................XX
B. A tézisek jegyzéke ......................................................................................................................XXX
B.1. Póttüzeléses kondenzációs kombinált ciklusú erőmű ..........................................................XXX
B.2. Gázturbina és póttüzeléses hőhasznosító kazánból álló fűtőerőmű .....................................XXX
B.3. Gázturbina és vízcsöves forróvíz–kazánból álló fűtőerőmű .............................................. XXXI
B.4. Sűrített levegős energiatárolás alkalmazása Gázturbinás csúcserőművekben ................... XXXI
B.5. Erőművi körfolyamatok számítógéppel segített modellezése, vizsgálata és optimalizálása
.............................................................................................................................................................. XXXI
C. A szerzőnek a témakörben megjelent publikációinak jegyzéke ....................................... XXXIII
C.1. Folyóiratcikkek:...............................................................................................................XXXIII
C.2. Hazai és külföldi konferenciákon tartott szóbeli előadások (nyomtatásban mint proceeding
jelentek meg): .....................................................................................................................................XXXIII
D. Abstract in English................................................................................................................. XXXV
E. Thesis outline ........................................................................................................................ XXXVI
E.1. Title in english: ................................................................................................................XXXVI
E.2. Thesis summary ...............................................................................................................XXXVI
E.3. Keywords: ..................................................................................................................... XXXVIII

XXXIX

Abstract

TITLE IN ENGLISH:
Thermo-economic analysis of several gas-turbine based peak-load generating
facilities
ABSTRACT
The author intends to give herewith an overview of several possibilities for
electricity and heat peak-load generation with gas turbine based units.
Detailed evaluation and comparison is carried out for each of the hereby investigated
technologies. Theoretical considerations and wide-ranging set of plant cycle calculations
are made as regards gas turbine, supplementary fired condensing and back pressure CC
plants, boiler co-operating with a gas turbine and peak power plants using CAES.
It was proven through a comprehensive analysis, that in the peculiar case of peakload generation plants which are comparable “efficient” of thermal point of view can have
very different operational and economical features.
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Összefoglaló

ÖSSZEFOGLALÓ
A jelen munka áttekintést kíván adni a csúcsteljesítmény előállításának
lehetőségeiről

és

feltételeiről

gázturbinás

egységek

segítségével.

A

feladatot

hősémaszámítás alkalmazásával valamint irodalmi adatok, tapasztalati és elméleti
megfontolások felhasználásával oldottuk meg.
A munka aktualitását az adja, hogy sok országban – ez alól Magyarország a
legkevésbé sem kivétel – egyre inkább előtérbe kerül a villamos/hő energia csúcsigények
ellátásának problémája. Rugalmasabb és gazdaságosabb megoldásokra van igény, valamint
a műszaki kérdések (hőtechnika, üzemvitel, stb.) mellett egyre nagyobb hangsúlyt kell
fektetni a gazdasági elemzésre is. Ennek oka, hogy a csúcsteljesítményt termelő egységek
esetén bizonyítható, hogy azonos technológiai „jóságú” berendezések gazdaságilag igen
eltérőek lehetnek.
Röviden bemutatjuk azt a csúcsüzemű gázturbinás egységek üzemvitelére jellemző
néhány fontos szempontot, amely a továbbiak során viszonyítási alapul fog szolgálni.
A kondenzációs póttüzeléses kombinált ciklusú gáz-gőz erőmű vizsgálatainak
részletes eredményeit közöljük, különös tekintettel a tervezési sajátosságokra (gázturbina
kiválasztása, póttüzelés helye, mértéke, gőz körfolyamat/hőhasznosító kazán paraméterei,
stb.) valamint gazdasági szempontokra.
További elemzéseket és ezek eredményeit mutatjuk be ellennyomású póttüzeléses
kombinált körfolyamatú egységre. Elemeztük azt az esetet, amikor nem a villamos, hanem
a hőteljesítmény csúcsok gazdaságos és biztonságos ellátása a cél. Itt az összehasonlítás
alapja a hagyományos kombi-ciklusú fűtőerőművi egység. Egy alesetként a vízcsöves
kazán és egy elékapcsolt gázturbina együttműködését is vizsgáltuk.
Végül az egyik legvitatottabb csúcsteljesítmény termelő technológia, a levegőtározós
gázturbinás csúcserőmű részletes vizsgálatára vállalkoztunk. Az egyes fontosnak tekintett
konstrukciós és tervezési részletek mellett, kiterjedt hőtechnikai, üzemviteli majd
gazdasági aspektusok feltérképezését végeztük el.
A munka befejező részét a körfolyamatok vizsgálatával és optimalizálásával
kapcsolatos észrevételek alkotják.

