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Abstract: 
 

Nowadays there is a growing need to produce electricity from sources, which do not pollute 
the environment significantly. Simultaneously, the rising price and the decreasing availability 
of the formerly used sources for electricity production make us use these sources more effi-
ciently. Organic Rankine Cycle is an opportunity to transform low-temperature heat to work 
and subsequently electricity. 

In my thesis, I examined the above-mentioned set of problems from several interrelated as-
pects. Therefore, the results are presented in two big also interrelated chapters. 

In the first chapter, I examined the physical and chemical properties of possible pure working 
fluids for organic Rankine cycle application. Based on the obtained results, I made suggestions 
about how to choose the thermodynamically most favourable working fluid for a given heat 
source. 

In the second chapter, I examined the correctness of the description of basic processes, which 
make up thermodynamic cycles under not conventional conditions. Such processes are for in-
stance the isentropic, isobaric and isenthalpic ones undergoing in the high pressure and temper-
ature supercritical region and the isentropic, isobaric, isenthalpic and isochoric ones in the met-
astable region. In the thesis, I show how these processes in these regions differ from those in 
the stable regions. 
 
 
Keywords: ORC, working fluid selection, categorisation, supercritical, metastable, spinodal, 
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1. Bevezetés 

Napjainkban egyre nagyobb az igény arra, hogy olyan forrásokból állítsunk elő villamos 
energiát, amelyek a környezetet nem, vagy csak kis mértékben terheli. Ezzel párhuzamosan 
a korábban villamosenergia-termelésre használt tüzelőanyagok árának növekedése, illetve hoz-
záférhetőségének csökkenése is arra kényszerít minket, hogy a korábban használt forrásokat is 
hatékonyabban használjuk fel.  

A dolgozatomban több, egymással összefüggő irányból vizsgáltam a fenti problémákat. 
Az eredmények így két nagy, egymáshoz kapcsolódó fejezetben kerülnek bemutatásra az alábbi 
gondolatmenet szerint: 

(1)  Egyes hőenergia-források, mint például a geotermikus hő vagy az ipari hulladékhő bizo-
nyos típusai viszonylag nagy mennyiségben állnak a rendelkezésünkre, de a hőmérsékle-
tük nem elég magas a hagyományos, zömmel víz munkaközegű RANKINE-körfolyamatok 
működtetéséhez. Az ilyen források kiaknázására többek között a szerves RANKINE-körfo-
lyamatokat (ORC) lehet használni. Szükséges volt megvizsgálni, hogy a körfolyamat egyik 
fontos állapotváltozásában, az adiabatikus expanzióban milyen anyagi tulajdonságoktól 
függ, hogy az expandált gőz tartalmaz-e a turbinát károsító folyadékcseppeket vagy nem. 
A kapott korrelációt valós anyagokra is alkalmazva, ebből egy egyszerű ökölszabály adó-
dott, amivel bármilyen ismert fajhőjű anyagról megmondható, hogy az adott expanzió so-
rán nedvesítő vagy szárító munkaközegként viselkedik. Ugyancsak a szerves RANKINE-
ciklusokhoz kapcsolódóan készült egy adatbázis és egy újfajta, a nedvesítő-szárító-izent-
róp kategóriáknál finomabb felosztás. Az adatbázis és az új kategóriák segítségével köny-
nyebben lehet egy adott hőforráshoz és körfolyamathoz munkaközeget választani. A témá-
hoz három angol nyelvű impakt faktoros és egy magyar nyelvű cikk jelent meg. Ezen kívül 
ismeretterjesztő jelleggel készült egy Wikipédia szócikk is. 

(2a) A teljes körfolyamat pontos leírásához szükséges a részfolyamatok megfelelő ismerete. 
Ezeket a részfolyamatokat (mint pl. a már említett adiabatikus expanziót) gyakran egy-
szerű, vagy egyszerűnek vélt egyenletekkel tudjuk leírni. Így viszont a folyamatoknak csak 
egy idealizált változatát kapjuk, ami az esetek többségében jó eredményt ad, de minél ext-
rémebbek a körülmények, annál kevésbé lesznek pontosak. Ebből kifolyólag célszerű meg-
vizsgálni, hogy egyes, a termodinamikai körfolyamatokban előforduló állapotváltozások-
nál (izobár hőközlés, izentropikus expanzió/kompresszió, izochor hőközlés, izentalpikus 
expanzió) a jelenleg használt leírások megfelelőek-e, ha a körülmények szélsőségesek (pl. 
szuperkritikus vagy ahhoz közeli magas nyomás és hőmérséklet, illetve metastabil folya-
dékállapot). Az esetek többségében a folyamatok pontosan leírhatók maradtak, bár találni 
olyan eseteket, amikor egyes normál körülmények mellett jól lejátszódó folyamatok (pl. 
adiabatikus állapotváltozás) nem szokványos körülmények között a folyadék speciális tu-
lajdonságai miatt nem tudnak lejátszódni, míg más (pl. izochor) állapotváltozás igen. Ez 
utóbbi felismerése annak a megállapításában is segített, hogy milyen lehet a legegysze-
rűbb, a víz tulajdonságait legalább kvalitatívan helyesen leíró állapotegyenlet. Ugyancsak 
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ezeknek a kutatásoknak az eredményeként definiálható egy olyan, korábban nem ismert 
termodinamikai folyamatot, amiben egy folyadék térfogatát munkavégzés nélkül tudjuk 
megváltoztatni. A témában eddig egy impakt faktoros, és egy impakt faktor nélküli, de 
a WoS-ban szereplő publikáció jelent meg. 

(2b) Mind a hagyományos, mind a szerves RANKINE-ciklusnál előfordulhat, hogy a körfolyamat 
vagy egy része, az úgynevezett szuperkritikus régióban játszódik le. Ezen a szuperkritikus 
régión belül található az úgynevezett WIDOM-régió, amiben az anyagok nem folyadék, nem 
gőz és nem is a kettő közötti viselkedést mutatnak. Mivel a körfolyamatok egyes lépései 
átmehetnek ezeken a zónákon és az ottani anomáliák befolyásolhatják a teljes körfolyama-
tot, néhány energetikailag releváns anyagnál ezeknek a részeknek a feltérképezése elké-
szült, vizsgálva, hogyan mennek át ezeken a régiókon az egyes folyamatok. Ezek közül pl. 
az izobár hőközlés vagy az adiabatikus expanzió a körfolyamatokban fontos, de az adia-
batikus expanzió, illetve az izentalpikus expanzió ismerete baleseti körülmények között is 
elengedhetetlen. Ez utóbbival kapcsolatban bebizonyosodott, hogy szuperkritikus víz 
munkaközegű reaktorok esetében az egyik súlyos, hűtőközeg-vesztéssel járó atomerőművi 
balesettípusnál (LOCA – Loss of Coolant Accident) a már ismert robbanásszerű forrás 
mellett a vízütéshez hasonló gőzzsák összeroppanás is felléphet a baleset kezdeti szaka-
szában. A második és harmadik nagy témakört összekötendő, hogy vizsgálva szuperkriti-
kus régióban izobár hőközléskor fellépő pszeudoforrás eredetét, bebizonyosodott, hogy ez 
nem a normál forrásnak egy „elkent” változata, hanem inkább a stabil folyadékoknál nem 
fellépő, de a metastabiloknál ismert, úgynevezett spinodális fázisátmenethez hasonló fo-
lyamat. A fenti témákban két impakt faktoros cikk jelent meg, valamint egy lektorált egy 
magyar nyelvű folyóiratban. Emellett van egy referált konferencia közlemény is a témából. 

Témánként az eredményeket egy-három tézispontban lettek összefoglalva. Összehasonlítva 
a fentieket a témakiírással, a tervezett kutatások sikerültek, de a szuperkritikus, illetve metasta-
bil régió vizsgálatai mellé harmadikként – velük legalább azonos súlyban – megjelentek a szer-
ves RANKINE-ciklushoz kapcsolódó részek. Ezeket szerencsére jól illeszkednek a többi témá-
hoz, így a kutatás egysége nem sérül. 

Mivel az egyes fejezetekben bemutatott eredmények egy „mozaiknak” – a nem is feltétlenül 
szomszédos, bár egymáshoz közeli – darabjai, így nem lehet hozzájuk egy egységes, kellő 
mélységű bevezetőt írni. Ehelyett a jelen rövid áttekintés mellett minden fejezet külön beveze-
tést kap. A fejezetek témáinak részleges átfedése miatt, egyes jelenségek és fogalmak többször 
is bemutatásra kerülnek, de csak ott és olyan mélységben, ahol és amennyire a fejezet érthető-
sége miatt az szükségesnek tűnt. A fejezetek így önmagukban is megállják a helyüket. 
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2. Egykomponensű munkaközegek újszerű osztályozása 

Az utóbbi néhány évtizedben az alacsony hőmérsékletű hőforrásból (80..300 °C) származó 
villamosenergia-termelés jelentősége számottevően megnövekedett. Ilyen alacsony hőmérsék-
letű hőforrások például a geotermikus hő, a hulladékhő, termikus napenergia vagy a biomassza 
tüzeléses technológiák. Az alacsony hőmérsékletek miatt a klasszikus víz/vízgőz munkaközeg-
gel üzemelő RANKINE-körfolyamat alapú gőzerőmű nem, vagy csak nagyon alacsony körfolya-
mati hatásfokkal valósítható meg. Az alternatív – döntő többségben szerves – munkaközeget 
használó körfolyamatot szerves RANKINE-körfolyamatnak nevezi a szakirodalom, röviden ORC 
(Organic RANKINE Cycle). A tiszta (egykomponensű) munkaközegek termofizikai tulajdonsá-
gai miatt azok telítési görbéje (fázisgörbéje) hőmérséklet-entrópia diagramon nagyon változa-
tosak. Az 1960-as években bevezettek egy kategorizálási rendszert, mely három osztályba so-
rolja a tiszta munkaközegeket. Az ORC technológia térhódítása és a kategorizálási rendszer elvi 
és gyakorlati hiányosságai miatt egy újszerű osztályozás bevezetése vált indokolttá. 

2.1. RANKINE-körfolyamat bemutatása, elterjedése, fontossága 

A RANKINE-CLAUSIUS-körfolyamat (röviden RANKINE-körfolyamat) teóriájának kidolgozása 
a 19. század közepén WILLIAM J. M. RANKINE skót-brit mérnök és fizikus és RUDOLF J. E. 
CLAUSIUS német fizikus és matematikus nevéhez köthető [1]. Ez a körfolyamat adja a gőzerő-
művek működésének termodinamikai alapját, így a fejezetben taglalt ORC hátterét is. Az ORC 
technológia műszaki kivitelezése a hagyományos gőzerőművekétől eltér, de ez az eredmények 
bemutatása szempontjából alig releváns. 

A körfolyamat működése előtt röviden áttekintjük a víz nyomás-hőmérséklet és hőmérsék-
let-entrópia fázisdiagramjait (2-1. ábra). Nyomás-hőmérséklet (p-T) térben [2-1. ábra (a)] a fá-
zisgörbe alsó pontja a hármaspont (273,16 K és 611,7 Pa), míg felső (legnagyobb nyomású és 
hőmérsékletű) pontja a kritikus pont, ami vízre kb. 647 K és 22,06 MPa [2]. A kritikus pontinál  

  
2-1. ábra. A víz nyomás-hőmérséklet (a) és hőmérséklet-entrópia (b) fázisdiagramja. 
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kisebb nyomásértékeken, amennyiben a hőmérséklet kisebb, mint a nyomásához tartozó telítési 
hőmérséklet, akkor a közeg (aláhűtött vagy nyomott) folyadék fázisban van. Ugyanakkor, ha 
a hőmérséklete nagyobb a nyomásához tartozó telítési hőmérsékletnél, a közeg (túlhevített) gőz 
(gáz) állapotban van. Amennyiben a közeg hőmérséklete éppen a nyomásához tartozó telítési 
hőmérséklettel egyezik meg, a közeg telített állapotban (folyadék és gőz fázis egymással egyen-
súlyban) van. Amennyiben a kritikus pontinál magasabb a közeg nyomása, a közeg szuperkri-
tikus állapotban van, ilyen állapotban legtöbbször csak szuperkritikus fluidumként szokás hi-
vatkozni rá. Ennek a régiónak a felépítéséről és sajátosságairól a dolgozat 3. fejezete részletesen 
foglalkozik; és ugyancsak egy későbbi fejezet foglalkozik majd a 2-1. ábrán fel nem tüntetett 
metastabil állapotokkal is. 

A hőmérséklet-entrópia, pontosabban fajlagos entrópia diagramban (T-s) a termodinamika 
második főtételében megfogalmazottak szerint területként (fajlagos) hőmennyiség ábrázolható, 
ezért az energiaátalakító körfolyamatokat, azon belül a munkaszolgáltatókat jellemzően ebben 
ábrázoljuk. Hőmérséklet-entrópia térben hármaspont helyett hármasponti vonal található (mi-
vel nincs szerepe, ezt az ábrán nem jelöljük), ami az úgynevezett alsó és felső (folyadék és gőz) 
telítési görbék legalacsonyabb hőmérsékletű pontjait köti össze. A folyadék és gőz telítési gör-
béket a kritikus pont választja el egymástól, ahol a folyadék és gőz sűrűsége, entrópiája és egyéb 
állapotjelzői éppen azonossá válnak [2]. A folyadék és gőz telítési görbe által közre zárt terület 
az úgynevezett kétfázisú (nedves) mező, ahol a közeg fajlagos gőztartalma alapján meghatáro-
zott arányban telített folyadék és száraz telített gőz állapotban van. Az egyensúlyi p-T és T-s 
diagramokról további leírásokat a műszaki termodinamikával foglalkozó irodalomban talál az 
Olvasó, mint például a [3] számú forrásban. 

A RANKINE-körfolyamat létezik szubkritikus vagy szuperkritikus nyomáson történő hőbeve-
zetéssel, illetve hőelvonással is. Ebben az alfejezetben pusztán bevezető jelleggel a teljesség 
igénye nélkül egy szubkritikus, túlhevített gőzös körfolyamaton keresztül mutatjuk be a legfon-
tosabb alapismereteket és dolgozat megértéséhez szükséges tudnivalókat. Egy ilyen körfolya-
matot T-s diagramban a 2-2. ábra (b) része és az ezt megvalósító kapcsolási sémát ugyanennek 
az ábrának az (a) része szemléltet. Az ideális (reverzibilis), azaz a veszteségmentes 
RANKINE-körfolyamat megvalósulása során a munkaközeg (víz) a következő állapotváltozáso-
kon megy keresztül: 

 telített folyadék reverzibilis adiabatikus (izentropikus) kompressziója (1→2, szivattyú), 
 nyomott folyadékkal állandó nyomású végbemenő hőközlés (2→3, kazán), ami felosztható 

további részekre: 
 a vízhevítő, amit ECO-nak is neveznek, feladata a nyomott (vagy aláhűtött) folyadék 

nyomásához tartozó telítési hőmérsékletig melegítése, 
 az elgőzölögtető, amihez szubkritikus nyomás esetén jellemzően kazándob is tartozik, 

feladata a teljes folyadékmennyiség elgőzölgetése száraz telített gőz állapotig, 
 a túlhevítő feladata a száraz telített gőz telítési hőmérséklet fölé melegítése, 

 túlhevített gőz izentropikus expanziója (3→4, gőzturbina), 
 kétfázisú (nedves) gőztől állandó nyomáson hőelvonás (4→1, gőzkondenzátor). 
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2-2. ábra. A reverzibilis RANKINE-körfolyamatot megvalósító erőmű sematikus kapcsolása (a) és a hozzá tartozó 

T-s diagram (b). SZ – szivattyú, GF – gőzfejlesztő (kazán), T – turbina, K – kondenzátor és G – generátor. 

A munkaszolgáltató körfolyamatok egymással való összehasonlíthatóságának egyik leggya-
koribb és legkifejezőbb módja azokat termikus jóságuk (hatékonyságuk) alapján jellemezni. 
Ezt a mennyiséget a körfolyamatok termikus hatásfokának (ηth) nevezzük, amit az azokból ki-
nyerhető hasznos energia (munka) és az ennek kinyerése érdekében bevitt energia (hő) hánya-
dosaként értelmezünk. A hő és az entrópia közötti összefüggés felhasználásával és némi mate- 
matikai átalakítással a munkaszolgáltató körfolyamatok hatásfoka a hőbevezetés ( beT ) és a hő- 
elvonás ( elT ) termodinamikai középhőmérsékletétől1 függ a (2.1) egyenlet szerint: 

 
 el 4 1hasznos be el el

th
be be be

1 1
 

     
T S SW Q Q Qη

Q Q Q  be 3 2 T S S
el

be

1 
T
T

 (2.1) 

ahol: 
 hasznosW  a körfolyamatból kinyerhető hasznos munka, 
 beQ  a körfolyamatba a (2→3) állapotváltozás során bevezetett hő és 
 elQ  a körfolyamatból a (4→1) állapotváltozás során elvont hő. 

A kétfázisú (víz/gőz) munkaszolgáltató körfolyamatok egy nagy előnye az egyfázisúakhoz 
(gáz) képest, hogy a munkaközeg nyomásnövelését (kompresszióját) a gőzkörfolyamatok ese-
tén szivattyúval, míg a gázkörfolyamatok esetén kompresszorral valósítják meg. A folyadék 
összenyomhatósága (különösen a gázokéhoz képest) rendkívül kicsi, így a folyadék nyomásá-
nak növelése fajlagosan sokkal kisebb munkabefektetést (önfogyasztást) igényel, mint gázok 
esetén. 

2017-ben a világ villamosenergia-termelésének 49..58%-a gőzkörfolyamatú energiatermelő 
egységekben történt az International Energy Agency adatai alapján [4]. A legfőbb gőzkörfolya-
matot megvalósító villamos energiát termelő egységek széntüzelésű és hasadóanyagot haszno-
sító típusúak, röviden a szén- és az atomerőművek. Magyarországon a gőzkörfolyamattal ter-
melt villamos energia aránya a világhoz képest még nagyobb: 76..82% közötti volt a 2016-os 
                                                 
1 A hőbevezetési és hőelvonási termodinamikai középhőmérsékletek meghatározása és számítása a műszaki ter-
modinamikával foglalkozó szakirodalomban fellelhető, például: [3,50,100]. 

GF 
T 

K 

G 

SZ 

1 2 

3 

4 

(a) 
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évben a MAVIR éves jelentési adatai alapján [5]. Magyarországon a két legfontosabb gőzerőmű 
a Paksi Atomerőmű és a Mátrai Erőmű (lignittüzelésű). A villamosenergia-termelés energiafor-
rás szerinti megoszlását a 2.1. (világ) és 2.2. táblázat (Magyarország) mutatja. 

2.1. táblázat. A villamosenergia-termelés energiaforrás szerinti megoszlása a világon 2017-ben. [4] 

Energiaforrás TWh %  
Szén 9858 38,5% gőzkörfolyamat 
Kőolajszármazékok 845 3,3%  
Földgáz 5889 23,0%  
Hasadóanyag 2637 10,3% gőzkörfolyamat 
Víz 4072 15,9%  
Megújuló, hulladék és egyéb1 2305 9,0% részben gőzkörfolyamat 
 25606 100,0%  

2.2. táblázat. Magyarország energiaforrás szerinti villamosenergia-termelése 2016-ban. [5] 

Energiaforrás MWh % 
 

Szén 16895,6 18,1% gőzkörfolyamat 
Földgáz 15745,0 16,9% 

 

Hasadóanyag 48648,3 52,2% gőzkörfolyamat 
Biomassza 5495,8 5,9% gőzkörfolyamat 
Szél, víz, nap 1010,6 1,1% 

 

Egyéb2 5365,6 5,8% részben gőzkörfolyamat  
93160,8 100,0% 

 

2.2. ORC technológia és a hagyományos osztályozási rendszer 

Az ORC technológia más, döntően szerves munkaközeget (kivétel pl. a szintén ide sorolt 
szén-dioxid) használ, melyek elsősorban termofizikai tulajdonságaik miatt jobb hatásfokkal ké-
pesek villamos energiát termelni az alacsony hőmérsékletű hőforrásokból, mint a hagyományos 
víz-vízgőz munkaközegű RANKINE-körfolyamattal működők [6,7]. A technológia kifejlesztése 
az 1950-es évekbe nyúlik vissza és LUCIEN BRONICKI és HARRY ZVI TABOR nevéhez fűződik. 
Az ORC World Map [8] szerint 2017. év elején a világon létesített ORC egységek száma elérte 
a 861-et. Ebből Közép-Európában (Budapesttől 1000 km távolságon belül) található 448. 
Az ORC gyártók száma meghaladja a húszat, melyek közül a legjelentősebb az ORMAT az 
eddig telepített kapacitások tekintetétben (65,7%, 2016. év elején). Hőforrás tekintetében a geo-
termikus kutakon alapuló ORC egységek teljesítőképességük alapján magasan vezetnek világ-
viszonylatban (76,5%, 2016. év elején) [8], ahogyan ezt a 2-3. ábra bal oldala is mutatja. Az  

                                                 
1 Geotermikus források, nap, szél, ár-apály/hullám/óceán, bioüzemanyagok, hulladék, hulladékhő, stb. 
2 Kőolajszármazékok, biogáz, depóniagáz, szennyvíziszap-gáz, biológiailag lebomló hulladék, hulladék, mester-
séges gázok, kohógáz, kamragáz, SRF, geotermia, stb. 
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2-3. ábra. A világon létesített ORC egységek kapacitása hőforrás szerint (bal). ORC egységek Magyarország 
szomszédságában (jobb); piros: geotermikus kút, zöld: biomassza, kék: hulladékhő, sárga: nap. Forrás: [8]  

ábra jobb oldalán látható, hogy Magyarországon csak egyetlen geotermikus bázisú ORC egység 
található (Tura), míg a szomszédos országok, különös tekintettel a nyugatiak nagyszámban al-
kalmazzák az ORC technológiát. Magyarországon ugyancsak előfordulnak olyan ipari hulla-
dékhő-források (pl. kőolajfinomítók), ahol ez a technológia alkalmazható lenne [9]. 

A munkaközegek hagyományos (régi) osztályozásának [10,11] alapja a turbinából (ORC 
egységeknél ezt sok esetben inkább expandernek hívják) kilépő expandált gőz minősége, azaz 
fajlagos gőztartalma. Ez az osztályozási rendszer három csoportra osztja a munkaközegeket: 
nedvesítő, szárító, izentróp [12–14]. 

Nedvesítőnek hívjuk a munkaközeget, ha száraz telített gőz állapotból egy izentropikus (adi-
abatikus és reverzibilis) expanzióval minden esetben a kétfázisú, úgynevezett nedves gőz régi-
óba érkezik a gőz. Hőmérséklet-entrópia diagramon ez matematikailag azt jelenti, hogy a gőz-
oldali telítési görbe minden pontjának meredeksége negatív: dT/ds < 0, Következésképpen 
csökkenő telítési hőmérséklet mellett a száraz gőz entrópiája szigorúan monoton növekedni fog. 
A 2-4. ábra (a) részén egy nedvesítő munkaközeget láthatunk egy lehetséges izentropikus ex-
panzióval száraz telített gőz állapotból. 

Ezzel szemben, szárítónak hívjuk a munkaközeget, ha száraz telített gőz állapotból – elte-
kintve a kritikus pont környéki állapotoktól – egy izentropikus (adiabatikus és reverzibilis) ex-
panzióval minden esetben a túlhevített (száraz) gőz régióba jut a gőz. Hőmérséklet-entrópia 
diagramon ez matematikailag azt jelenti, hogy a gőzoldali telítési görbe – a kritikus pont (C) 
alatt egy relatíve kis hőmérséklettartománytól eltekintve – minden pontjának meredeksége po-
zitív: dT/ds > 0. Következésképpen csökkenő telítési hőmérséklet mellett a száraz gőz entrópi-
ája szigorúan monoton csökkenni fog. A kritikus ponttól (C) indulva a gőzoldali telítési görbe 
meredeksége egy szűk hőmérséklettartományban szükségszerűen negatív: dT/ds < 0, amíg el 
nem ér egy ds/dT = 0 globális szélsőértéket (entrópiamaximumot) és negatív meredekségűvé 
válik. Ettől a szűk szakasztól jellemzően eltekinthetünk, mivel a műszaki gyakorlatban kerülik 
a kritikus pont környékén lezajló állapotváltozásokat. A 2-4. ábra (b) részén egy szárító típusú 
munkaközeget láthatunk egy lehetséges izentropikus expanzióval száraz telített gőz állapotból. 

A munkaközeg izentróp, ha száraz telített gőz állapotból induló izentropikus expanzió során 
a gőz szintén száraz telített gőz állapotba jut. Ideális izentropikus esetben a gőz az expanzió so-  
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2-4. ábra. A hagyományos (régi) osztályozási rendszer. (a) nedvesítő, pl. víz; (b) szárító, pl. neopentán; 

(c) izentróp pl. CCl3F (adott hőmérséklettartományon belül jó közelítéssel) 

rán végig száraz telített gőz állapotban van; mint a későbbeikben majd láthatjuk, olyan munka-
közeg, amelyre ez egzaktul igaz, nem létezik. Ez azt jelenti, hogy a szárítónál is említett rövid 
negatív meredekségű szakasz után a gőzoldali telítési görbe hőmérséklet-entrópia síkon függő-
legesbe (izentrópba), azaz végtelen meredekségűbe megy át (dT/ds → ∞). A 2-4. ábra (c) részén 
egy izentróp típusú munkaközeget láthatunk egy lehetséges izentropikus expanzióval, ami 
pusztán a jobb láthatóság érdekében egy enyhén túlhevített gőz állapotból indul és végződik. 

Ennek az osztályozási rendszernek a bevezetését az indokolta, hogy a különböző munkakö-
zeg osztályokhoz különböző hőséma-kapcsolásokat kell alkalmazni a műszaki megvalósítható-
ság érdekében. A 2-5. ábra az egyes munkaközeg osztályokhoz tartozó lehetséges hőséma-kap-
csolásokat és az azokon látható berendezésekben megvalósuló reverzibilis (ideális) állapotvál-
tozásokat mutatja T-s diagramban, melyekből a szerves RANKINE-körfolyamatok épülnek fel. 

Nedvesítő típusú munkaközegek esetén (2-5. ábra (a) és (b)) szükséges a közeg túlhevítése, 
hogy elkerüljük a turbinában a túlzott mértékű cseppképződést. A cseppképződés egyrészt 
áramlástani veszteségként jelentkezik a turbina üzeme során: a cseppek a turbinalapátokat fé-
kezni fogják tehetetlenségükből kifolyólag, rontva ezzel a gép belső (izentropikus) hatásfokát 
(a belső hatásfok értelmezését lásd ezen alfejezet végén), másrészt a növekvő cseppképződés 
fokozza a lapáteróziót. A turbina élettartamának és biztonságos üzemének érdekében a csepp-
képződést minimalizálni szükséges, de mindenképpen egy adott határon belül kell tartani. A T-s  
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2-5. ábra. A hagyományos osztályozási rendszer munkaközegeihez illeszthető ORC hőkapcsolások és 
a hozzájuk tartozó T-s diagramok. Nedvesítő: (a,b), szárító: (c,d) és izentropikus munkaközeg: (e,f). 

HF: hőforrás, SZ: szivattyú, VH: vízhevítő (ECO), ELG: elgőzölögtető, TH: gőz túlhevítő, 
R: rekuperatív hőcserélő, T: turbina (expander), G: villamos generátor, K: kondenzátor. 

diagramon jól látszik (a), hogy minél kisebb mértékű a túlhevítés (minél közelebb van az 5 
állapot a 4-hez), annál nagyobb lesz a cseppképződés. A túlhevítés az energiaátalakító körfo-
lyamatra nézve kedvező, mivel növeli a hőbevezetés termodinamikai középhőmérsékletét, így 
növeli körfolyamat termikus hatásfokát. Ugyanakkor, mivel itt alacsony hőmérsékletű hőhasz-
nosításról beszélünk, a túlhevítés miatt csökken a hőcserélőben a közegek közti hőmérséklet-
különbség, ami miatt nagyobb hőátviteli felületű hőcserélőre van szükség, ami magasabb beru-
házási és üzemeltetési költséget jelent. A túlhevítőben (TH) a gőzoldali hőátadási tényező szá- 
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mottevően kisebb, mint forrás (ELG) vagy folyadék (VH) halmazállapotú áramlás esetén, így 
eleve is relatíve nagy hőátviteli felületre van szükség. Túlhevítő alkalmazása esetén ráadásul 
még a hőforrásból kinyerhető hőteljesítmény is csökkenhet, ami szintén kedvezőtlen. A 2-5. 
ábra kapcsolásain a folyadék izobár hőbevitelére szolgáló berendezést a magyar erőművi elne-
vezéseknek megfelelően akkor is vízhevítőként (VH) tüntetjük fel, ha a munkaközeg nem víz, 
annak ellenére, hogy ezekben az esetekben a folyadékhevítő (FH) lenne talán a helyesebb meg-
nevezés. Hasonlóan járunk el más berendezésekkel is, mint pl. a tápvíz-előmelegítővel. 

Szárító típusú munkaközeg esetén cseppképződéssel nem kell számolnunk, így értelemsze-
rűen túlhevítőre sincs szükség, sőt a munkaközeg expanziója végén a gőz jelentősen túlhevített 
állapotban lesz. A kapcsolási séma és a T-s diagram a 2-5. ábra (c) és (d) részén látható. A túl-
hevített gőz miatt a kondenzátornak nagyobb a hőterhelése és így a hűtési igénye is. Emellett 
a túlhevített gőz lefújja a hűtőcsövek külső felületén kialakult kondenzátum filmréteget, csök-
kentve ezzel a hőátadás intenzitását. Bár léteznek olyan kondenzációs hőcserélők (pl. hagyo-
mányos gőzerőművek nagynyomású tápvízelőmelegítő-rendszerében), amelyek egy készülé-
ken belül rendelkeznek gőzhűtővel és kondenzációs szekcióval, a gyakorlatban egy rekuperatív 
hővisszanyerő hőcserélőt (R) szoktak beépíteni a kondenzátor elé, mely másik oldalról nézve 
tulajdonképpen egy tápvíz-előmelegítőnek felel meg (2 → 3). Így, az amúgy környezetbe tá-
vozó túlhevítési hő (6 → 7) még részben hasznosul, tehát hatásfokjavító hatása van. 

Ahogy korábban már volt róla szó, a cseppképződés áramlástani veszteséget jelent a turbiná-
nak, melynek így hatásfoka a cseppképződés fokozódásával (minél mélyebben halad az expan-
zió vonala a nedves gőz mezőben) romlik. A turbinákban ideális esetben reverzibilis adiabati-
kus, azaz izentropikus folyamat játszódik le. Valós (irreverzibilis) esetben az expanziós görbe 
nem lesz izentropikus (függőleges T-s diagramban). Valós adiabatikus expanzió és nem hűtött 
turbina esetén az expanzió vonala a reverzibilishez képest a növekvő entrópiák irányába hajlik 
el (ds > 0), ahogyan azt a 2-6. ábra is szemlélteti. Ezt különböző áramlási veszteségek együttese 
adja ki, melyekből csak egy a cseppképződés, ami csak akkor lép fel, ha az expanzió vonala 
belép a nedves gőz mezőbe. A turbina belső (izentropikus) hatásfokát a munkaközeg expanziója 

 
2-6. ábra. Gőzturbinában lejátszódó reverzibilis (izentropikus) és irreverzibilis (valós) adiabatikus 

expanzió sematikus ábrázolása. A 2* a reverzibilis, míg a 2 a valós expanzió végállapota. 
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során annak valós, valamint izentropikus (s = áll.) hőesésének (entalpiacsökkenésének) hánya-
dosaként értelmezzük: 

 
adiabatikus

valós valós 2 1
turbina, belső

ideális izentropikus *2 1

Δ
Δ


  



w h h hη
w h h h

 (2.2) 

Ennek figyelembe vétele szintén fontos lesz a munkaközeg-választásnál, hiszen a pozitív 
irányba történő elhajlás a kétfázisú (nedves) mezőben növeli a közeg fajlagos gőztartalmát (q), 
ezzel csökkenti az ebből származó veszteségeket, míg a túlhevített gőz mezőben növeli a közeg 
túlhevítettségének mértékét. Ilyen formán beláthatjuk, hogy egy izentróp munkaközeg esetén 
egyáltalán nem kell tartanunk a cseppképződéstől, de például egy csak igen enyhén nedvesítő 
típusú munkaközeg esetén száraz telített gőz állapotból induló valós expanzió sem feltétlenül 
fog belépni a nedves mezőbe. 

A leírtak alapján belátható, hogy a telítési görbe gőz oldalának alakja igen jelentősen befo-
lyásolja a munkaközeg-választást [13–15]. Ebből kifolyólag bármilyen termodinamikai csopor-
tosítása a munkaközegeknek e görbe jellemzőit valamilyen módon figyelembe kell, hogy ve-
gye. Természetesen a munkaközeg-választás nem csak a gőz telítési görbe alakján múlik, ha-
nem számos fizikai-kémiai, de akár más nem fizikai tényezőket is figyelembe kell venni [16–
20]. Ilyenek lehetnek például az áramlást befolyásoló tényezők, mint viszkozitás és kompresz-
szibilitás, vagy a hőtranszportot befolyásoló hővezetési tényező. Kémiai tényezők lehetnek pél-
dául az adott hőmérsékleten vett kémiai stabilitás, illetve az egyéb szerkezeti anyagokkal való 
kompatibilitás, de ide értendők bizonyoson környezetvédelmi és biztonsági faktorok is (robba-
nékonyság, toxicitás, ózonlebontó potenciál, stb.) Nem fizikai-kémia tényezőkre példa a mun-
kaközeg hozzáférhetősége (rendelkezésre állása), költsége és társadalmi elfogadottsága többek 
között. 

2.3. A hagyományos osztályozási rendszer hiányosságai 

Pusztán technológiai oldalról megközelítve a problémát, a klasszikus osztályozási rendszer 
megfelelőnek tűnik a munkaközegek termodinamikai kategorizálására. Azonban, ha számos 
munkaközeg T-s diagrambeli telítési görbéjét megnézzük, beláthatjuk, hogy a klasszikus osz-
tályozási rendszer nem eléggé kifinomult, illetve az eredeti definíció alapján nem sorolható be 
ezekbe valamennyi munkaközeg [15,21].  

Az egyik ilyen kérdés a szárító típusú munkaközegeket érinti, melyekre két példát a 2-7. ábra 
mutat T-s diagramban. Mindkét példánál látható egy-egy izentropikus expanzió [piros: 
(1)→(2)] és kompresszió [kék: (3)→(4)]. Az anyagok hármasponti hőmérsékletéhez tartozó 
telített folyadék és száraz telített gőz állapotot, mint karakterisztikus pontokat rendre A és Z 
pontok jelölik, míg a kritikus pontot a C jelöli. A görbe A-C szakasza a telített folyadék, C-Z 
szakasza pedig a száraz telített gőz állapotokat jelöli. Jól látható az (a) ábrán bemutatott mun-
kaközeg esetében, hogy telített folyadék állapotból indított izentropikus expanzió csakis kizá-
rólag a kétfázisú (nedves) mezőben végződhet, mivel a C-Z szakaszon minden pont entrópiája  
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2-7. ábra. Két szárító típusú munkaközeg közötti különbségek bemutatása 

izentropikus expanzió (piros) és kompresszió (kék) segítségével 

nagyobb, mint az A-C szakasz pontjaihoz tartozó entrópia. Ezzel szemben a (b) ábrán látható 
munkaközeg esetében az expanzió végződhet a kétfázisú mezőben (2*), és eljuthat a túlhevített 
gőz állapotba is (2), feltéve, hogy a kiinduló állapotban a közeg entrópiája nagyobb, mint a Z 
pont entrópiája (s1 > sZ). A különbség tehát a két szárító típusú munkaközeg között az, hogy 
tudunk-e úgy telített folyadékot izentropikusan expandáltatni, hogy túlhevített gőz állapotba 
juthassunk (fajlagos gőztartalom = 1). Bár a kérdés inkább elméletinek, mint gyakorlatinak tűn-
het, de a gyakorlatban is releváns. Az egyik példa az úgynevezett Trilateral Flash Cycle (TFC) 
típusú [22] körfolyamatoknál a munkaközeg elgőzölgése az expanderben történik, így itt ennek 
a különbségnek jelentősége lehet. Ugyancsak fontos lehet azoknál az üzemanyagoknál, ahol 
porlasztással segítik elő az égést, ugyanis ez utóbbi esetben a „porlasztás” annyira tökéletes 
lesz, hogy nem maradnak cseppek, a folyadék teljesen elgőzölög. 

A 2-7. ábra egy-egy izentropikus kompressziót is mutat (3)→(4). A kompresszió mindkét 
esetben száraz telített gőz állapotból indul és látható, hogy az (a) esetben a gőzt nem tudjuk 
teljesen folyadékká alakítani (cseppfolyósítani). A (b) esetben feltétel nélkül lehetséges a rész-
leges folyadékká alakítás (4*), viszont itt teljes egészében is cseppfolyósíthatjuk a munkaköze-
get, amennyiben a kiinduló állapot entrópiája kisebb, mint a kritikus ponté (s3 < sC). A teljes 
cseppfolyósítás után (telített folyadék görbe elérése) további kompresszióval nyomott vagy alá-
hűtött folyadék állapotba (4) is eljuthatunk, míg az (a) esetben ezek a nagynyomású állapotok 
(4) mindig túlhevített gőz fázisúak. Ennek a különbségnek egyrészt a gőzkompresszoros hűtő-
körfolyamatoknál lehet jelentősége, ahol nem megengedhető a cseppképződés a kompresszió 
során a kompresszor biztonságos üzeme és élettartama érdekében, másrészt fontos lehet gáz-
cseppfolyósításnál is. Valós adiabatikus kompresszió során (a kompresszió vonala a nagyobb 
entrópiák irányába elhajlik) az (a) típusú munkaközeg még hűtőközegként felmerülhet az izent-
ropikus hatásfokától függően, míg a (b) típus még valós esetben sem valószínű, hogy csepp-
mentes kompressziót tud biztosítani. Emellett, amennyiben az (a) típusnál elkerültük a csepp-
képződést, a végállapotban kis mértékben túlhevített gőzt kapunk, ami kifejezetten jó körül-
mény mind a kompresszor, mind az utána következő kondenzátor működése, valamint az áthi-
dalandó hőmérsékletkülönbség (hűtött tér és környezet) szempontjából. Következésképpen az  
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itt bemutatott két típust jobb lenne nem egy egységes „szárító” osztályba sorolni, hanem két 
külön kategóriaként kezelni. Valós munkaközegek T-s diagramjának alakját vizsgálva az izent-
ropikus kategória létezése erősen megkérdőjelezhetővé válik. A National Institute of Standards 
and Technology Chemistry WebBook (NIST) adatbázisában [23] szereplő 74 munkaközeg kö-
zül egyik sem tökéletesen izentropikus, azaz a felső telítési (száraz gőz) görbe nem válik tartó-
san függőlegessé (végtelen negatív meredekségűvé) a kritikus pont utáni szükségszerű negatív 
meredekségű szakasz után sem. Példaként vegyük a fluor-triklórmetán (CCl3F – R-11) hűtőkö-
zeget. A fluor-triklórmetán kb. 300..450 K tartományban a gyakorlat szempontjából izentropi-
kusnak tekinthető, mivel a telítési görbe fajlagos entrópiája 228,49-ról 231,08 J/(mol∙K) értékre 
növekszik [23], ami 1,13%-os értéknövekedést jelent (2-8. ábra). de az entrópia ebben az eset-
ben sem lesz ténylegesen állandó egy véges, nem nulla hőmérséklettartományban. Két modell 
állapotegyenlettel (VAN DER WAALS és REDLICH-KWONG) elvégzett elméleti vizsgálatok 
[15,24] is sugallják az állítást, miszerint tökéletesen izentropikus munkaközeg valószínűleg nem 
létezik. 

Ennek fényében az izentropikus kategória újradefiniálása szükségessé válik. A NIST-ben el-
érhető anyagok számunkra fontos tulajdonságait – beleértve a karakterisztikus pontok1 jellem-
zőit is – egy saját adatbázisba gyűjtöttük össze (lásd I. és II. melléklet, valamint a CD-n szereplő 
NIST_database.xlsx fájl). Az ebben az adatbázisban szereplő anyagok (referencia állapotegyen-
leteikkel) és az imént említett modell közegekkel végzett számítások alapján a jó közelítéssel 
izentropikus munkaközegek gőzoldali telítési görbéje is egy fordított S-alakot formál. A kriti-
kus pontot követő magas hőmérsékletű negatív meredekségű szakasz után egy pozitív követke-
zik, majd ismét negatív. Ez jellemzi a valós izentropikus munkaközegeket. Másként megfogal-
mazva: létezik olyan száraz telített gőz állapot, amiből izentropikus expanziót végrehajtva a kö-
zeg száraz telített gőz állapotba kerül, úgy hogy közben nincs cseppképződés, tehát a munkakö-  

                                                 
1 Az elsődleges karakterisztikus pontok, amelyek a hármas és kritikus pontokhoz köthetők, a NIST adatbázisában 
mint anyagra jellemző adatok elérhetők (kiolvashatók), míg a másodlagos karakterisztikus pontokat, amelyek 
a gőzoldali telítési görbe szélsőértékeihez köthetők, egy a célnak megfelelő osztásközzel letöltött adatsorokból 
numerikus deriválással lettek kiszámítva. 

  
2-8. ábra. A fluor-triklórmetán (CCl3F) T-s diagramja (a), és a gőzoldali telítési 

görbe kinagyítása (b) az izentropikus szempontból vizsgált tartományban 
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2-9. ábra. Izentróp típusú munkaközegek közti különbségek bemutatása 

izentropikus expanziós folyamatok segítségével 

zeg fajlagos gőztartalma végig q = 1. Vegyük észre, hogy ez nem egy új, csak egy módosított 
definíció a korábbihoz képest és nem lehet igaz a nedvesítő és szárító típusú munkaközegekre! 

A 2-9. ábra néhány valós izentropikus munkaközeg sematizált T-s diagramját mutatja be, pár 
izentropikus expanziós vonalat is berajzolva. Habár ezek a munkaközegek magas hőmérsékle-
ten szárítóként, míg alacsony hőmérsékleten nedvesítőként viselkednek, érdemes megtartani az 
izentropikus kategóriát. Ezekben az esetekben is jól látható az új definíció tükrében, hogy szá-
raz telített gőz állapotból induló izentropikus expanzió végződhet száraz telített gőz állapotban 
(1)→(2) és (3)→(4) az (a) ábrán, hasonlóan az ideális izentropikus munkaközegeknél látható 
expanzió kezdő- és végpontjához. Ugyanennek az ábrának a (b) és (c) része azt mutatja be, 
hogy a gőzoldali telítési görbe fordított S-alakjának jellege, hogyan befolyásolhatja az izentro-
pikus expanzió végállapotát. A gyakorlat szempontjából legégetőbb kérdés, hogy az expanzió 
során kell-e számítani cseppképződésre, és ha igen, akkor milyen mértékben. Míg az ábra (c) 
részén látható példában a munkaközeget „könnyű” túlhevített állapotban tartani végig az ex-
panzió során, a (b) eset alacsony hőmérsékletű részen ez gyakorlatilag lehetetlen, hacsak nem 
fejezzük be magasabb nyomáson az expanziót, ami ugyanakkor a körfolyamat termikus hatás-
fokának csökkenését eredményezi. 

Az ilyen formájú hőmérséklet-entrópia diagramban ábrázolt telítési görbék egy része hagyo- 
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mányosan izentrópként definiált, amennyiben a fordított S alakú rész „hasa” kicsi vagy szárí-
tóként, ha elhanyagoljuk az alacsony hőmérsékletű részt. 

A leírt igen jelentős elméleti és gyakorlati különbségek az ugyanazon kategóriába sorolt mun-
kaközegek között, a kategóriák kibővítését teszik szükségessé. Az iménti gondolatmenetből 
belátható, hogy ez az új kibővített osztályozási rendszer kompatibilis kell, hogy legyen a ko-
rábbi három osztályos rendszerrel: nedvesítő, szárító és izentropikus, ugyanakkor a pontosabb 
definíciókkal és kategóriákkal elősegítik a könnyebb munkaközeg-választást egy adott (rend-
szerint alacsony hőmérsékletű) hőforráshoz. 

2.4. Az újszerű osztályozási rendszer 

Az újszerű osztályozási rendszer a régihez hasonlóan szintén a munkaközeg T-s diagramban 
látható telítési görbéjének alakja alapján történik, azonban bevezetünk a telítési görbén egyér-
telműen definiálható karakterisztikus pontokat. 

2.4.1. KARAKTERISZTIKUS PONTOK 

Az új kategóriák pontos meghatározásához öt karakterisztikus pontot vezetünk be, melyek 
közül hármat elsődlegesnek, kettőt pedig másodlagosnak tekintünk. A karakterisztikus pontok 
a munkaközeg T-s telítési görbéjén helyezkednek el. Ezen karakterisztikus pontok egymáshoz 
képesti elhelyezkedése, vagy maga a létezése adja az újszerű osztályozás alapját. A három el-
sődleges karakterisztikus pont minden munkaközegre létezik, míg a másodlagosak csak a szá-
rító és izentróp típusúaknál léteznek. A karakterisztikus pontokat a 2-10. ábra szemlélteti a me-
tán (nedvesítő), neopentán (szárító) és a bután (izentróp) példáján keresztül [23]. 

 Az „A” és „Z” elsődleges karakterisztikus pontok rendre az alsó és felső (folyadék és száraz 
gőz) telítési görbék legalacsonyabb hőmérsékletű pontjait jelölik. A legalacsonyabb hőmér-
sékletű pont így az anyag hármasponti hőmérsékletéhez köthető, de ennél magasabb hő-
mérsékletnél is definiálható A és Z pont, mint például a körfolyamat környezetének (hőel-
vonási) hőmérséklete, mely esetben ezek jelölésére A* és Z* használható. Az A és Z pont 
(pontosabban A* és Z*) környezeti vagy más technológiai korlát miatti a hármaspontinál 
magasabb hőmérsékleten történő definiálásának a munkaközegek osztályozására gyakorolt 
hatására II. mellékletben láthatók példák. Ha csak nem jelezzük, A és Z pontot a hármas-
ponti hőmérsékleten értelmezzük definíció szerint. 

 A „C” elsődleges pont a kritikus pontot jelöli, ami a T-s görbén a legnagyobb hőmérsékletű 
pont, matematikailag a telítési görbe entrópia szerinti maximuma: (dT/ds) = 0). 

 „M” és „N” másodlagos karakterisztikus pontokat a gőzoldali telítési görbe hőmérséklet 
szerinti lokális szélsőértékeiként definiálhatjuk: (ds/dT)M,N = 0. Az M pont eszerint egy lo-
kális (bizonyos esetekben akár globális) maximumot jelent az N pedig egy lokális minimu-
mot. A definíció szerint a nedvesítő közegeknél ezek a másodlagos karakterisztikus pontok 
nem léteznek, a szárító típusú közegeknél csak M pont, míg a valós (azaz S-alakú gőzoldali 
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2-10. ábra. Elsődleges (A, C, Z) és másodlagos (M, N) karakterisztikus pontok a T-s görbén. 

(a) nedvesítő, (b) szárító és (c) izentróp típusú munkaközegekre. 

telítési görbéjű) izentrópoknál M és N pont is létezik. A 2-10. ábrán jól figyelemmel kísér-
hetők az előbb leírt karakterisztikus pontok. 

Az elsődleges és másodlagos karakterisztikus pontok mellett definiálhatók harmadlagos ka-
rakterisztikus pontok is, amelyeket az elsődleges és másodlagos pontok tengelyvetületeinek és 
a telítési görbének a metszéspontjaiként adhatunk meg. Az újszerű osztályozási rendszer szem-
pontjából ezek a pontok nem relevánsak, ezért ezek részletes ismertetésére a dolgozat keretein 
belül nem térünk ki. Jelentőségük abban áll, hogy a körfolyamatok adott hőforráshoz történő 
illesztését jelentősen megkönnyíthetik. [25] 

2.4.2. MEGKÖTÉSEK 

Ahogy már korábban is szó volt róla, az újszerű osztályozási rendszer a karakterisztikus pon-
tok relatív elhelyezkedésén alapul. A karakterisztikus pontok fajlagos entrópiája szerinti nö-
vekvő sorrend adja meg a kategóriákat és azok elnevezését is. Ezáltal, mivel a pontok hőmér-
séklet szerinti sorrendje kötött, így minden esetben ugyanaz: TA = TZ < (TN < TM < ) TC. A zá-
rójel arra utal, hogy N és M pontok nem léteznek minden kategóriánál. 
A karakterisztikus pontok létezésére a következő megállapításokat tehetjük: 
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a) A, C és Z elsődleges pontok minden munkaközegre megadhatók. 
b) A nedvesítő típusú munkaközegekre másodlagos pontok (M és N) nem adhatók meg. 
c) A szárító típusú munkaközegekre csak M másodlagos pont definiálható. 
d) Izentróp típusú munkaközegek esetén M és N másodlagos pont is létezik. 
e) Ha N pont létezik, akkor szükségszerűen M pont is létezik, de fordítva ez nem igaz. 

Emellett a következő megkötéseket tehetjük a karakterisztikus pontok egymáshoz képesti faj-
lagos entrópia szerinti növekvő sorrendjét illetően: 

1) Az A pont fajlagos entrópiája mindig a legkisebb. 
2) Az M pontnak mindig nagyobb a fajlagos entrópiája a C ponténál (feltéve, hogy létezik). 
3) Ha N pont nem létezik, akkor M pontnak van a legnagyobb fajlagos entrópiája. (Ha M pont 

sem létezik, akkor Z pont fajlagos entrópiája a legnagyobb.) 
4) Az N pontnak mindig kisebb a fajlagos entrópiája, mint M és Z pontoknak. 

2.4.3. AZ ÚJ OSZTÁLYOK 

Mivel az új osztályozási rendszer kompatibilis a régivel (azt magába foglalja), ezért továbbra 
is használjuk a hagyományos kategóriák elnevezéseit. Ahogy korábban is már említettük, az új 
osztályok a karakterisztikus pontok fajlagos entrópia értékeinek növekvő sorrendjén alapul és 
ez alapján képezzük ezek neveit, úgymond szekvenciákat létrehozva. 

Az előző szakasz 1) megkötése szerint, minden új kategória (szekvencia) A-val kezdődik. Ha 
ezek után pusztán matematikailag (permutáció) megnézzük a lehetséges szekvenciák számát,  

 
2-11. ábra. Az újszerű osztályozási rendszer kategóriái (szekvenciái) 

és kompatibilitásuk a klasszikus osztályozási rendszerrel. 

Nedvesítő A C Z

Szárító A
C Z M

Z C M

Izentróp A

N

Z C M

C
Z M

M Z

C N
Z M

M Z
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2-12. ábra. Az új osztályozási rendszer szerinti kategóriák tiszta munkaközegekre: 

(a) – nedvesítő; (b),(c),(e),(f),(g) – izentróp; (d),(h) – szárító 
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figyelembe véve az előző szakaszban a régi kategóriákra tett megállapításokat is, könnyen be-
láthatjuk, hogy 2! = 2 darab nedvesítő, 3! = 6 darab szárító és 4! = 24 darab izentróp típusú ka-
tegóriát definiálhatunk, mely összesen 32 kategóriát jelent. Az előző szakasz további megálla-
pításai és megkötései alapján azonban ezek száma csökkeni fog. 

 A 2.4.2. szakasz b) megállapítása a nedvesítő típusú szekvenciák számát egyre csökkentő 
kettőről, mivel a nedvesítő típusnál nincsenek másodlagos pontok, így M se, ami egy ent-
rópia szélsőértéket jelent, ezért a Z pont entrópiája mindenképpen nagyobb lesz a C ponté-
nál. Tehát egyetlen nedvesítő típusú új kategória definiálható: A-C-Z, kizárva A-Z-C esetet. 
A 2-10. (a) része egy tipikus példát ad erre a szekvenciára. 

 A 2) megkötés a matematikailag képezhető hat szárító típust háromra csökkenti: az M pont 
sosem előzheti meg a C pontot, így három lehetőséget kizár, név szerint A-M-C-Z, 
A-M-Z-C és A-Z-M-C lehetőségeket. A 3) megkötés még eggyel csökkenti ezt a számot, 
mivel kizárja A-C-Z-M lehetőségét is, N pont nemlétezése miatt. Így összesen kettő darab 
szárító típusú szekvencia létezhet: A-C-Z-M és A-Z-C-M. 

 A matematikailag lehetséges 24 izentróp típusú szekvenciából (M és N pontok is léteznek), 
az előző szakasz 2) megkötése kizárja azokat a lehetőségeket, ahol az A pontot közvetlenül 
az M pont követi, hiszen M pont entrópiája mindig nagyon C ponténál. Ennek figyelembe-
vételével a lehetséges szekvenciák száma hattal (3!) csökkent, 24-ről 18-ra. A 4) megkötés 
– amelynek értelmében Z pont nem következhet közvetlenül az A pont után – további hat 
(3!) lehetőséget zár ki. Az így maradó 12 szekvenciára alkalmazva a 2) és 4) megkötéseket, 
végül öt izentróp típusú kategóriát kapunk. 

A 2-11. ábra fa diagramja a lehetséges szekvenciákat ábrázolja, míg a 2-12. ábra magukat 
a szekvenciákat (új osztályokat) T-s diagramban. 

Ezekkel az új kategóriákkal tulajdonképpen a hagyományos kategorizálási rendszer csoport-
jait bővítjük ki, így ezek akár alkategóriáknak is tekinthetők. A két kategorizálási rendszer egy-
mással való kompatibilitása így vitathatatlan. Az új kategóriák neveként innentől kezdve a de-
finiált szekvenciák betűsorát használjuk kötőjelek nélkül, mint például ACZ vagy ACZM. 

Bár elméletileg lehetséges, hogy két karakterisztikus pontnak megegyezzen az entrópiája (pl. 
sC = sZ vagy sM = sZ), de ezekkel az esetekkel nem foglalkozunk, mivel ezek egyszerűen beso-
rolhatók a már meglévő kategóriákba, és ilyen esetekben a korábban említett harmadlagos pon-
tokból néhány egybe esik az elsődleges vagy másodlagos pontokkal [25]. Emellett viszont 
a gyakorlatban egzakt egyezésre amúgy sem lenne példa. 

Annak ellenére, hogy számos egykomponensű munkaközeg adata állt rendelkezésre a kuta-
tások során, ezeknek csak kis hányada felelne meg ipari használtra. A legelterjedtebb és szaba-
dalommal nem védett ORC munkaközegek: ammónia (ACZ), n-pentán (ANCMZ), R134a 
(ACZ), R245fa (ACNMZ), szén-dioxid (ACZ), toluol (ANZCM).  

Egy nagyobb lista a NIST adatbázisban elérhető 74 munkaközeg alapján a II. mellékletben 
található a hagyományos (régi) és újszerű osztályokat feltüntetve, továbbá a 15 °C-os alsó hő-
mérsékletre vonatkoztatott besorolást is, ami egy önkényesen felvett releváns technológiai vagy 
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környezeti hőmérsékleti határérték, korlátot szabva ezzel a körfolyamat hőelvonási hőmérsék-
letének. 

2.5. Az új osztályok részletes bemutatása 

A hagyományos gőzerőművek és az ORC egységek egyik sarkalatos tervezési szempontja az 
expanziós gépben (gőzturbina vagy expander) a cseppképződés elkerülése vagy legalábbis an-
nak határértéken belül tartása. Ennek vizsgálatára nagyon hatékony módszer a lehetséges ex-
panziós folyamatok fajlagos gőztartalom-hőmérséklet (q-T) diagramban történő ábrázolása. Az 
egykomponensű (tiszta) kétfázisú munkaközegek fajlagos gőztartalmát a következő összefüg-
géssel definiáljuk: 

 
száraz telített gőz mennyisége mol kg vagy 

teljes kétfázisú közeg mennyisége mol kg
q  (2.3) 

A kétfázisú közeg fajlagos nedvességtartalma ebből kifolyólag 1−q. A meghatározás szerint 
a fajlagos gőztartalom 0..1 között változó érték lehet; egy adott kétfázisú állapotra mérlegsza-
bállyal határozható meg az adott hőmérséklethez tartozó telített folyadék és száraz telített gőz 
adataiból [21]. Ha a kétfázisú közeg teljes egészében (telített) folyadék állapotban van, akkor 
a fajlagos gőztartalom 0, míg a fajlagos nedvességtartalom 1. Ha a kétfázisú közeg teljes egé-
szében (száraz telített) gőz állapotban van, akkor a fajlagos gőztartalom 1, míg a fajlagos ned-
vességtartalom 0. Aláhűtött folyadék fajlagos gőztartalma 0, míg túlhevített gőzé 1, bár mivel 
ezek egyfázisú állapotok, nem feltétlenül definiálható esetükben ez a mennyiség. A dolgozat 
keretein belül minden q-T diagramban csak egyensúlyi állapotokat ábrázolunk, ezért a gyors 
expanzió során lehetségesen bekövetkező metastabil állapot lehetőségével ebben a fejezetben 
nem foglalkozunk [26,27]. Mivel a reverzibilis adiabatikus expanzió során a nyomás a hőmér-
sékletből és a kiindulási állapotból meghatározható mind az egy-, mind a kétfázisú régióban, 
ezért elegendő a kétdimenziós q-T diagram a háromdimenziós p-q-T helyett [21]. A nyolc új 
kategória q-T diagramja a hozzájuk tartozó T-s diagrammal együtt a 2-13. ábrán látható. Minden 
kategóriánál demonstrációs jelleggel tíz-tíz izentróp vonal látható mindkét diagramban. Az alá-
hűtött folyadék és túlhevített gőz állapotok [21] – a korábban leírtak alapján és a jobb szemlél-
tetés érdekében – nem szerepelnek a q-T diagramon. 

A 2-13. ábra (a) és (b) része az egyetlen nedvesítő munkaközegtípus T-s és q-T diagramjait 
mutatja. A q-T diagramban az izentróp vonalak egyenletesen helyezkednek el az A és Z karak-
terisztikus pontok között. A nedvesítő munkaközegek az új osztályozási rendszerben ACZ tí-
pusúak. Jól látható a diagramokon, hogy az ACZ típusú munkaközegek esetén szükséges a gőz 
nagyfokú túlhevítése [2-5. ábra (a) és (b) része] az expander kisnyomású szekciójában fellépő 
cseppképződés elkerüléséhez vagy elfogadható szinten tartásához. Erre a típusra klasszikus 
példa a víz, ami a hagyományos gőzerőművek munkaközege, vagy a szén-dioxid. Az ábrán 
használt skálán nem látható, de a kritikus ponthoz tartozó expanziós görbe (türkíz, rombuszos 
vonal) végén (a kritikus hőmérséklet közvetlen közelében) minden esetben (minden anyagnál) 
lesz egy kis rész, ahol q növekedni fog [21]. 
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2-13. ábra. Az új kategorizálási rendszer osztályai T-s és q-T diagramban izentróp expanziós vonalakkal. 
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2-13. ábra folytatása. 
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A 2-13. ábra (c)-(f) részei mutatják a két szárító típusú osztályt, név szerint az ACZM és 
AZCM osztályokat. A kettő közötti különbséget leginkább a q-T diagramjaikon lehet szemlél-
tetni, melyről és melynek jelentőségéről már a 2.3. alfejezetben volt szó. Láthatjuk, hogy az 
ACZM osztályban nincs olyan izentróp vonal, amelynek fajlagos gőztartalma 0 és 1 között 
minden értéket felvenne. Ez azt jelenti, hogy izentropikus expanzióval nem lehetséges teljesen 
elgőzölögtetni a folyadékot az ACZM típusú munkaközegek esetében, ugyanakkor az AZCM 
típusú szárító munkaközegeknél ez lehetséges, bár erre a műszaki gyakorlatban nincs elterjedt 
berendezés. Erre példa izentróp vonalak a négyzet, deltoid, háromszög és ötágú csillag jelű 
(sorrendben narancssárga, türkiz, rózsaszín és barna) vonalak. Az nedvesítő típusúval (ACZ) 
ellentétben, mindkét szárítónál (ACZM és AZCM) léteznek olyan izentróp vonalak, amelyek 
a C és M karakterisztikus pontok között futnak. Ebből következik, hogy ezek az izentróp vona-
lak szükségszerűen átszelik a kétfázisú (nedves) mezőt, tehát metszik a gőz telítési görbét 
(q = 1), majd ezután a fajlagos gőztartalmuk csökkenve elér egy maximális nedvességtartalmat. 
Ez a maximális nedvességtartalom annál nagyobb, minél közelebb fut az adott izentróp vonal 
a C ponthoz. Ezután növekvő fajlagos gőztartalom mellett ismét elmetszik a telítési görbét 
(q = 1) és kilépnek a nedves mezőből az egyfázisú, túlhevített gőz régióba, ahol a szárító jellegű 
telítési görbe miatt növekszik a túlhevítettségük mértéke, ahogy tovább expandál a közeg az 
alacsonyabb nyomásokra (hőmérsékletekre). Mivel az expanzió így a túlhevített régióban feje-
ződik be, szükséges egy rekuperatív (előmelegítő) hőcserélő beépítése [2-5. ábra (c) és (d) ré-
sze]. Jól látszik még, hogy a nedves mezőbe történő belépés az M pontnál magasabb, míg a ki-
lépés onnan az M pontnál alacsonyabb hőmérsékleten (nyomáson) történik. 

A 2-13. ábra (g)-(p) részei mutatják az izentróp típusú munkaközegeket. Az, hogy az AZCM 
szárító típusúhoz (e-f) hasonlóan létezik-e olyan izentróp vonal, melynek a fajlagos gőztartalma 
0..1 között folytonosan változik, azon múlik, hogy az N másodlagos karakterisztikus pont ent-
rópiája kisebb vagy nagyobb, mint a C ponté. Ha kisebb, tehát entrópia skálán az N pont a C 
előtt van [mint például az ANZCM osztálynál, (g) és (h) rész], akkor lehetséges elvben a folya-
dék teljes elgőzölögtetése izentropikus expanzióval. Emellett van olyan izentróp, ahol ez utóbbi 
úgy is megvalósítható, hogy az expanzió egészen az A pont hőmérsékletéig történik, a többinél 
ehhez magasabb hőmérsékleten (nyomáson) kell azt befejezni, különben újra megjelennek a fo-
lyadékcseppek. Ezek az izentróp vonalak a folyadék oldalon kezdődnek (q = 0), a teljes elgő-
zölgés (q = 1) után kilépnek a kétfázisú mezőből, majd újra belépnek az N ponténál alacso-
nyabb, de az A ponténál magasabb hőmérsékleten (lásd q-T diagram alacsony hőmérsékletű és 
nagy fajlagos gőztartalmú része). A két másik osztály (ANCZM és ANCMZ), ahol az N pont 
entrópiája kisebb a C ponténál, hasonlóan viselkedik, de természetesen a Z pont relatív helye 
határozza meg az izentróp vonalak fajlagos gőztartalmát az alacsony hőmérsékletű régióban. 
Az expander szempontjából az ANZCM osztály [2-13. ábra (g) és (h) része] tűnik a legkedve-
zőbbnek, viszont továbbra is szükséges egy rekuperatív előmelegítő, ami lehűti a gőzt, mielőtt 
az a kondenzátorba lépne. Az ANCZM osztály [2-13. ábra (i) és (j) része] esetén a cseppkép-
ződés alacsony nyomásszinteken is teljesen elkerülhető (legnagyobb izentróp vonal). Az 
ANCMZ osztály [2-13. ábra (k) és (l) része] esetén viszont erre csak úgy van lehetőség, ha 
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túlhevített gőz állapotból indul az expanzió, vagy az A ponténál magasabb hőmérsékletig (nyo-
másig) expandál a munkaközeg. Utóbbi esetben, ha viszont az izentropikus expanzió az A pont 
hőmérsékletéig tart, akkor biztosan a kétfázisú mezőben fejeződik be az expanzió. 

A jelenlegi technológiai megoldásoknál a cseppleválasztást vagy a csepperózió elleni véde-
kezést nehezíthetik azok az esetek, amikor az expanziónak nem csak egy összefüggő szakaszá-
ban jelennek meg cseppek, hanem mind a korai (nagynyomású) és kései (kisnyomású) szaka-
szában egyaránt. Lásd a 2-13. ábra izentróp munkaközegeit, pl. az ANCZM osztályú (i-j részek) 
benzolt. 

Azok az izentróp típusú osztályok közelítik meg legjobban az ideális izentróp viselkedést, 
ahol az N pont entrópiája nagyobb a C ponténál [2-13. ábra (m) és (n) része]. Az ACNZM 
osztálynál a cseppképződés úgy kerülhető el, ha olyan izentróp vonalon történik az expanzió, 
ami nagyon közel van az M ponthoz. Ebben az esetben nem lesz szükség túlhevítésre. Ameny-
nyiben az expanzió a C és M pont között hőmérsékletről indul, akkor is relatív kismértékű 
cseppképződéssel kell csak számolnunk az alacsony nyomású részen [2-13. ábra (n) része]. 
Az ACNMZ osztály [2-13. ábra (o) és (p) része] esetében cseppképződéssel kell számolni 
az alacsony nyomású régióban, ha nem alkalmazunk túlhevítést. Ha a Z pont entrópiája nem 
sokkal haladja meg M pontét, akkor a cseppképződés az alacsony nyomású részen is elfogad-
ható határon belül tartható (q > 0,92) [13]. Ugyanakkor minél nagyobb a Z pont entrópiája (az 
M pontéhoz képest), annál nagyobb mértékben kell túlhevítést alkalmaznunk az expander la-
pátjainak védelme érdekében. Könnyen belátható, hogy egy relatív nagy entrópiájú Z pont ese-
tén az izentróp munkaközeg az alacsony nyomású részen nedvesítőként viselkedik. 

A 2.3. táblázatban minden osztályra egy-egy munkaközeg is szerepel példaként. Ahogyan 
korábban már volt róla szó, ACZM és ACNZM (szárító és izentróp) osztályokra eddig nem 
találtunk példát sem valós, sem modellrendszereknél, legalábbis, ha az A és Z pontokat a mun-
kaközeg hármas ponti hőmérsékletén vesszük fel. Sok esetben ésszerűbb az A és Z pontok más 
– például a környezeti – hőmérsékleten történő felvétele, amennyiben a hármasponti hőmérsék-
let olyan alacsony, ameddig nem tudnánk expandáltatni a munkaközeget, mivel a külső hőmér-
séklet (levegő vagy hűtővíz) ennek határt szab. Ilyen módon az imént említett két osztályra is 
találunk példákat (lásd II. melléklet). A bután alapvetően ACNMZ osztályba sorolandó, ha az  

2.3. táblázat. Példa munkaközegek az új osztályokra és kompatibilitásuk a régi rendszerrel. 

Új osztály Régi osztály Munkaközeg 
ACZ nedvesítő víz, metán, szén-dioxid 
ACNMZ izentróp bután, fluor-triklórmetán 
ACNZM izentróp  — 
ACZM szárító  — 
ANCMZ izentróp pentán, toluol (metilbenzol) 
ANCZM izentróp benzol 
ANZCM izentróp hexán, heptán 
AZCM szárító neopentán, dodekán 
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A és Z pontokat a bután hármas ponti hőmérsékletén (kb. 135 K) vesszük fel. Azonban ha 
15 °C-on, ami egy műszaki szempontból megvalósítható hőelvonási hőmérsékletet jelent, az 
addig izentróp típusú munkaközegből, szárító típusú lesz, mivel az N karakterisztikus pont hő-
mérséklete alacsonyabb 15 °C-nál. Következésképpen 15 °C-os A és Z ponti hőmérsékleten 
a bután ACZM osztályú szárító típusú munkaközeg. Olyan területeken érdemes lehet a környe-
zetinél jelentősen alacsonyabb hőmérsékleten felvenni az A és Z pontokat, ahol az releváns, 
például visszagázosító folyamatokat is tartalmazó kriogenikus munkaszolgáltató körfolyama-
toknál [28]. Az egyértelműség érdekében a nem hármasponton felvett A és Z pontok * jelölést 
kapnak. Egy hasonló példa a hexán, ami ANZCM osztályú munkaközeg, ugyanakkor az N pont 
hőmérséklete (−11,5 °C) a tipikus környezeti hőmérsékletek alatt van. Releváns környezeti hő-
mérsékleten felvéve az A és Z pontok hőmérsékletét a hexán szárító típusú munkaközeggé vá-
lik, méghozzá AZCM (A*Z*CM) osztályúvá (2-14. ábra). 

Bár csábító a gondolat, hogy az új osztályozási rendszerrel kapott egyik osztályt az ORC 
technológia „legjobb” munkaközeg osztályának jelentsük ki, de természetesen ilyet nem tehe-
tünk. Ha pusztán csak a termodinamikai tulajdonságokat tekintjük, a hagyományos osztályozási 
rendszerben az izentróp munkaközegek a legjobbak, így konzekvens a gondolat, hogy a „leg-
jobb” munkaközeg egy izentróp alosztály kell, hogy legyen (ANZCM, ANCZM, ANCMZ, AC-
NZM és ACNMZ). Mint ahogyan a 2-9. ábra is mutatja, a „legjobb” expanzió megválasztása 
(magas hőmérsékletű száraz telített gőz állapotból alacsony hőmérsékletű száraz telített gőz 
állapotba) nagyrészt a körfolyamat legnagyobb és legkisebb hőmérsékletétől függ. Így egy 
munkaközeg, amely optimális egy adott hőforráshoz, lehet, hogy egy másiknál sokkal rosszabb. 
Ez azonban nem az új osztályozási rendszer hibájának tekinthető. Éppen ellenkezőleg, ez az új 
osztályozási rendszer szélesebb körű alkalmazhatóságát, így egy előnyét mutatja. 

 
2-14. ábra. A hármasponti hőmérséklet helyett egy magasabb, pl. környezeti hőmérséklet választásának 

hatása a munkaközeg besorolására. Az ábrán látható hexán 15 °C-os (≈288 K) környezeti 
hőmérséklet esetén ANZCM izentróp kategóriából A*Z*CM szárító kategóriába ment át. 

 
  



26 

2.6. Az újszerű osztályozási rendszer gyakorlati alkalmazási lehetőségei 

Az újszerű osztályozási rendszer legfontosabb gyakorlati jelentősége az adott hőforráshoz 
történő termodinamikailag ideális munkaközeg megtalálásának megkönnyítése. A NIST [23] 
alapján létrehozott adatbázisban a keresés gyorsan és könnyen elvégezhető nem csak az adott 
régi vagy újszerű osztályokra, hanem más fontos termodinamikai jellemzőre történő keresés 
szerint is, így az adatbázis emellett alkalmas például többek között hűtőkörfolyamatok és hő-
szivattyúk hűtő-/munkaközegének megválasztására is. Az adatbázis jelenlegi formájában 74 
egykomponensű (tiszta) munkaközeget tartalmaz. Az adatbázis – rendszeres bővítésével és 
napra kész állapotban tartásával – egy hasznos termék lehet kutatóknak és ipari felhasználóknak 
egyaránt. Mivel számos munkaközeg hármasponti hőmérséklete jóval a normál környezeti hő-
mérséklet alá esik, ezért az adatbázis egységesen minden tartalmazott munkaközegre 15 °C-os 
fiktív A és Z ponti (A* és Z*) hőmérséklethez is megadja annak besorolását (osztályát). Ez 
nyilvánvalóan a leggyakrabban alkalmazott energiaátalakító körfolyamatokhoz sokkal releván-
sabban adja meg az adott munkaközeg osztályát. Ebből kivételt képeznek például az úgyneve-
zett kriogenikus munkaszolgáltató körfolyamatok [28], ahol a legtöbb esetben a munkaközegek 
hármasponti hőmérsékletét is megközelítik az energiaátalakítás során. Az adatbázis jelenlegi 
legfrissebb formájában a mellékelt adathordozón elérhető (NIST_database.xlsx), illetve a főol-
dalának megtekintésére a I. mellékletben is lehetősége van az Olvasónak. 

Az újszerű osztályozási rendszer bevezetése után kézenfekvőnek tűnt, hogy a munkaközegek 
valamely könnyen elérhető, illetve mérhető fizikai tulajdonságának segítségével tudjuk beso-
rolni a munkaközeget az új, vagy legalábbis a régi osztályok (nedvesítő, szárító és izentróp) 
valamelyikébe. Elméleti számítások [15] alapján nagy valószínűséggel szárító vagy izentróp 
a munkaközeg, ha az nagyobb szabadsági fokkal rendelkező molekulákból épül fel. Az állandó 
térfogaton mért, anyagmennyiségre fajlagosított hőkapacitás – a továbbiakban csak röviden 
izochor fajhő (cv) – egy a szabadsági fokoktól és a hőmérséklettől függő anyagjellemző meny-
nyiség, így a munkaközegek száraz telített gőz állapotának izochor fajhő értékei ígérkeztek egy 
besorolásra alkalmas mérhető mennyiségnek. Egy egyszerű modellrendszert vizsgálva (VAN 

DER WAALS állapotegyenlet, valamint hőmérsékletfüggetlen csak szabadsági foktól függő ide-
ális gáz fajhő) megállapítható, hogy a szabadsági fokot változtatva a nyolc osztályból hat meg-
kapható (ugyanaz a hat, amely már valós anyagoknál is látható, lásd 2.3. táblázat) és ezek között 
az átmenet folytonos. Ebben a modellben a szabadsági fokot egy folytonos1, a fajhőből vissza-
származtatott változónak tekintjük [15]. Az f = 3..15 szabadsági fokokhoz tartozó összeskálá-
zott T-s diagramokat a 2-15. ábrán láthatjuk. Az ábra (b) részén kifejezetten jól látható az f = 10 
környékén fellépő átmenet, amikor is a nedvesítő (ACZ) munkaközegből izentróp (ACNMZ) 
típusú munkaközeg lesz. A szerző által készített angol nyelvű Wikipédia szócikkben [29] talál-
ható egy animált gif fájl, amely bemutatja a különböző kategóriák közti átmenetet. Ez az ani-
mált fájl a mellékelt adathordozón is megtalálható (ORC_categories_vdW.gif). Az animáción  

                                                 
1 A vibrációs szabadsági fokok részlegesen is gerjeszthetők, így ez esetben a nem egész szabadsági fok értelmez-
hető. (cv = R∙ f / 2) 
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2-15. ábra. (a) Redukált T-s diagramja különböző molekuláris szabadsági fokú (f) VAN DER WAALS 

közegeknek a kritikus pontokat egy pontba csúsztatva; (b) az f =  9, 10 és 11 szabadsági fokú 
közegek kinagyítva (nedvesítő-izentróp-szárító átmenet) 

látszik, hogy a 2.4.3 szakaszban levezetett 8 lehetséges osztály közül ebben a modellrendszer-
ben csak 6 jelenik meg, név szerint és nedvesítő-szárító teljes átmeneti sorrendben: ACZ (ned-
vesítő), ACNMZ, ANCMZ, ANCZM, ANZCM (izentrópok) és AZCM (szárító). Ez nem azt 
jelenti, hogy az ACNZM (izentróp) és ACZM (szárító) osztályok nem létezhetnek, még abban 
az esetben sem, ha a NIST [23] adatbázisban szereplő 74 munkaközegből sem találtunk példát 
ezekre az osztályokra. Ezek az osztályok, ahogyan a 2-14. ábra is mutatja, a gyakorlati alkal-
mazásban igenis előforduló osztályok, amennyiben az A és Z karakterisztikus pontok hőmér-
sékletét nem a munkaközegek hármaspontján vesszük, hanem egy gyakran sokkal valósabb 
(relevánsabb) környezeti hőmérsékleten például 10..25 °C-on. Azt, hogy a munkaközeg hár-
masponti hőmérséklete szerint erre léteznek-e ilyen osztályok vagy sem, azt egyelőre nem lehet 
bizonyosan kijelenteni. A modellrendszerrel készített animációra visszatérve láthatjuk, hogy 
a nedvesítő-izentróp-szárító átmenet folyamata a munkaközegek molekuláris szabadsági foká-
nak, mint folytonosan értelmezett változó, és ezen keresztül az izochor fajhőjüknek (száraz te-
lített gőz állapotban adott hőmérsékleten) növekedésével jól korrelál. Az animáció az f = 3..30 
szabadsági fok [cv ≈ 12,5..124,7 kJ/(mol∙K)] értéktartományt mutatja, redukált1 hőmérséklet és 
fajlagos entrópia (TR-sR) térben, elérve ezzel az A és Z pontok fix helyzetét az összehasonlítha-
tóság érdekében. A nedvesítő-izentróp (ACZ-ACNMZ) átmenet kezdetében megfigyelhető, 
hogy az M és N másodlagos karakterisztikus pontok látszólag egy pontból „indulnak ki” és 
távolodnak el egymástól. Ez a pont úgy tűnik, hogy a gőzoldali telítési görbe inflexiós pontjával 
azonos. A teljes nedvesítő-izentróp-szárító átmenet folyamatát tekintve az animáción, könnyen 
belátható, hogy az ACZ osztályok után az AC kezdetű izentróp osztály(ok)nak kell következ-
niük. Az itt meg nem található ACNZM (izentróp) osztályt egy ACNMZ (izentróp) osztály A 
és Z pontjainak „felfelé tolásával” (nagyobb A és Z redukált hőmérséklet értékkel) tudnánk 
előállítani, ahogyan ezt a 2-12. ábra (b)-(c) részeinek összehasonlításából is beláthatjuk. Az AC 
kezdetű izentróp munkaközegek után az AN, ezen belül is az ANC kezdetűekkel folytatódik az 
átmenet. Az három osztály az átmenet sorrendjében ANCMZ, ANCZM és ANZCM, amelyek  
                                                 
1 A redukált mennyiségeket azok kritikus ponti értékükkel képzett hányadosukkal képzünk. 
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2-16. ábra. Kis moláris tömegű alkánok (metán..pentán) anyagmennyiségre vonatkoztatott izochor fajhő (cv) 

értékei száraz telített gőz állapotban adott hőmérsékletek mellett. A nedvesítő-szárító átmenet 
az f = 10..12, azaz cv = 41,6..49,9 J/(mol∙K) tartományban történik (halvány szürke sáv). 

közti különbség az animáción is figyelemmel kísérve abban áll, hogy a C pont „jobbra tolódása” 
(növekszik a C és M pontok redukált fajlagos entrópiája) miatt a Z pont fajlagos entrópiája 
kisebb lesz már M ponténál (ANCZM), majd végül a C ponténál is (ANZCM). A teljes átmenet 
során a C és M pont redukált fajlagos entrópia értékek szigorúan monoton nőnek, de nem azo-
nos mértékben, mivel a C és M pontok közötti entrópiakülönbség (és hőmérsékletkülönbség is) 
monoton csökken. A C és M pontok entrópiájának további növekedésével párhuzamosan az N 
pont hőmérséklete szigorúan monoton csökken, míg el nem éri a Z pont értékét, amikor is azzal 
eggyé válik. Ekkor kapjuk az ANZCM-AZCM (izentróp-szárító) átmenetet, ami után a szabad-
sági fokok (izochor fajhő) további növekedésével már csak az AZCM létezik egyre nagyobb C 
és Z pont közötti entrópiakülönbséggel, mondhatni egyre „szárítóbb jellegű” lesz a munkakö-
zeg. A kimaradó ACZM (szárító) osztályt [2-12. ábra (d)] az ACNMZ, ANCZM, ANZCM és 
AZCM osztályok bármelyikéből „megkaphatjuk” az A és Z pontok „feljebb tolásával” (A és Z 
redukált hőmérséklet érték növelésével). A különbség csak annyi, hogy hogy az átmeneti sor-
rend alapján az ACNMZ osztály esetén szükséges a legkisebb mértékben növelni az A és Z 
pontok hőmérsékletét, míg az AZCM esetén a legnagyobb mértékben. Ezt az animáció mellett 
a 2-12. ábra megfelelő részein is figyelemmel kísérhetjük. 

Mindezek alapján valószínűsíthető, hogy valós anyagoknál is az izochor fajhő megfelelő in-
dikátor lehet a munkaközegek osztályának megállapításához. Habár valós anyagoknál az izoc-
hor fajhő hőmérsékletfüggő, de feltételezve, hogy kémiailag homológ anyagoknál (pl. alkánok) 
ez a függés hasonló, és így a különbözőséget a szabadsági fok okozhatja. Emiatt célszerű meg-
nézni, hogy az alkánok esetén az izochor fajhő – hőmérséklet térben hol helyezkednek el a ned-
vesítő és nem nedvesítő anyagok. A 2-16. ábrán látható, hogy a három nedvesítő alkán (metán, 
etán és propán) cv görbéje ezen a diagramon végig az izentróp anyagok (bután, pentán, stb.) cv 
görbéje alatt fut. Bár az ábrán a VAN DER WAALS modellből kapott határ (f = 10-12) jelölve van 
és az ehhez tartozó cv = 0,5∙f∙R értékek is, ez a határ – hőmérsékletfüggetlensége miatt – csak 
alacsony hőmérsékleten tűnik jónak [15]. Hasonló vizsgálat történt REDLICH-KWONG állapot-
egyenletre, ahol kvalitatíve hasonló eredmények születtek [24]. 
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A 2-17. ábra az adatbázis egyes munkaközegeinek száraz telített gőz állapotainak tömegre 
fajlagosított izochor fajhő értékeit mutatja (mérnöki gyakorlatban ez az elterjedtebb fajlagosí-
tás) azok redukált hőmérsékleti értékének függvényében. A kék színű vonalak a nedvesítő, a pi-
rosak az izentróp és a zöldek a szárító típusú munkaközegeket szemléltetik. A vonalakon talál-
ható kör és négyzet jelölők (markerek) rendre az M és N másodlagos karakterisztikus pontok 
helyére vonatkoznak, amelyeket korábban a 2.4.1. szakaszban hőmérséklet – fajlagos entrópia 
(T-s) diagramon már definiáltunk. A tömegre fajlagosított hőkapacitásértékek ábrázolása esetén 
nem láthatunk szabályszerű elrendeződést, illetve korrelációt az egyes osztályok (nedvesítő, 
szárító és izentróp) képviselői között. Ugyanakkor megfigyelték, ha az előző bekezdésben em-
lített anyagmennyiségre vonatkoztatott izochor (moláris) fajhőt használjuk, akkor igen jól lát-
ható korrelációs kapcsolatot tapasztalhatunk a korábban vizsgált egyszerű állapotegyenletekkel 
(VAN DER WAALS és REDLICH-KWONG) leírható modell közegek esetén [15,24]. 

A gépészmérnöki gyakorlatban kevésbé elterjedt az anyagmennyiségre (mólra) vonatkozta-
tott fajlagos mennyiségek. Azokban az esetekben, amikor két különböző anyag 1-1 kilogramm-
nyi és 1-1 mólnyi mennyiségét hasonlítjuk össze, igen jelentős eltéréseket tapasztalhatunk. Pél-
dául 300 K hőmérsékleten 1 kg hélium gáz izochor hőkapacitása egy nagyságrenddel nagyobb 
az argonénál [3115,6 J/(kg∙K) vs. 312,2 J/(kg∙K)], míg ha 1 mol mennyiséget veszünk mind-
kettőből, akkor azok gyakorlatilag megegyeznek [12,47 J/(mol∙K)]. A különbség magyarázata, 
hogy egy kilogramm tömegnyi anyagban tízszer annyi hélium atom van, mint argon, ahogyan 
a moláris tömegükben is jól látható számértékkülönbség (39,9 kg/kmol az argonra és 
4,0 kg/kmol a héliumra) [3]. Ebből is belátható, hogy bizonyos esetekben – ha molekuláris ere-
detű tulajdonságokat hasonlítunk össze – az anyagmennyiségre vonatkoztatott mennyiségeket 

 
2-17. ábra. Munkaközegek száraz telített gőz állapotában az egységnyi tömegre vonatkoztatott izochor 

fajhőjük a redukált hőmérséklet függvényében. A kék, piros és zöld görbék rendre a nedvesítő, 
izentróp és szárító osztályokat, míg a kör és négyzet jelölők az M (magasabb hőmérséklet) és 

N (alacsonyabb hőmérséklet) másodlagos karakterisztikus pontokat jelölik. [30] 
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érdemes alkalmazni a tömegegységre vonatkoztatottak helyett. A 2-18. ábra a 2-17. ábrához 
hasonlóan a NIST adatbázisban szereplő munkaközegek száraz telített gőz görbéjének izochor 
fajhő értékeit ábrázolja a redukált hőmérséklet függvényében, csak ezúttal a fajhőt egységnyi 
anyagmennyiségre vonatkoztatva. A kék vonalak a nedvesítő, a pirosak az izentróp, míg a zöl-
dek a szárító típusú munkaközegeket jelölik. A kör és négyzet jelölők (markerek) rendre az M 
és N másodlagos pontok értékeit jelölik. Itt már látható egy jó korreláció a munkaközeg-osztá-
lyok és az izochor fajhő között. Kizárólag a nedvesítő, vagyis az ACZ osztályú munkaközegek 
foglalják el a diagram alsó részét, tehát adott redukált hőmérsékleten ezeknek a legkisebb az 
izochor fajhője. Az ACZ osztályú munkaközegek által elfoglalt régió felett egy szűk „átmeneti” 
sávban izentróp munkaközegek találunk, név szerint az ACNMZ-osztály jelenik meg itt, ami 
a T-s diagram telítési görbe alakját tekintve a legkevésbé tér el a nedvesítőkétől (2-8. ábra). 
Egészen az első szárító típusú (AZCM) munkaközeg megjelenéséig az izentróp munkaközegek 
közül csak az ACNMZ osztály fordul elő. Az első szárító munkaközeg megjelenésétől már csak 
az AN kezdetű – vagyis ahol az N másodlagos karakterisztikus pont entrópiája kisebb a kritikus 
ponténál – osztályok léteznek. Az AC kezdetű izentróp munkaközegek eltűnése azzal magya-
rázható, hogy az izentróp osztályokat pusztán köztes lépésnek tekintjük egy globális nedve-
sítő-szárító átalakulásban, tehát a cv növekedésével egyre közelítenek a szárító típusú munka-
közegek viselkedéséhez azáltal, hogy az N pont entrópiája egyre csökken a C pontéhoz viszo-
nyítva, így fokozatosan „becsúszik” alá. A cv további növekedésével már csak az ANZCM 
izentróp típusú és az AZCM szárító típusú osztályok léteznek. Habár a NIST adatbázisában 
viszonylag kevés számú szárító munkaközeget találunk, valószínűsíthető, hogy egy bizonyos 
cv érték felett már csak kizárólag AZCM szárító munkaközegek lehetnek. Ezeknél a munkakö-
zegeknél megfigyelhető, hogy a kritikus pontjukhoz viszonyítva magas hármasponti hőmérsék-
lettel rendelkeznek. 

A 2-18. ábrán a négyzet alakú jelölők (markerek) az N, míg a kör alakúak az M pontokat 
jelölik minden olyan munkaközegnél, amelyiknél léteznek. Bár egy U alakú forma felfedezhető 
az N és M pontok elhelyezkedését tekintve a diagramon, még nem világos az alak függvénnyel 
vagy trendvonallal történő leírása, főként mivel ezeknek a mérési eredményeken1 alapuló pon-
toknak az egymáshoz képesti relatív elhelyezkedését egyelőre teoretikus magyarázattal nem 
sikerült alátámasztani. Ugyanakkor egy külső burkológörbe (pontozott vonal) és egy ehhez tar-
tozó cv minimum pontot, mint egyfajta ökölszabályt a pontok elhelyezkedése alapján berajzol-
hatunk, amivel a nedvesítő munkaközegeket elkülöníthetjük a másik osztályoktól (nem nedve-
sítőktől). Ez a minimum pont a 2-18. ábrán egy háromszög alakú jelölővel van feltüntetve, mint 
a legkisebb izochor fajhőjű pontja a burkológörbének. Ennél a pontnál az M és N másodlagos 
pontok éppen eggyé válnának és ezzel – a definíciójuk értelmében – már nem léteznek tovább, 
eltűnnek, így csak az ACZ osztályok, azaz nedvesítő munkaközegek létezhetnek a háromszög 
jelölő által meghatározott redukált hőmérséklethez tartozó izochor fajhő érték alatt. Kvantitatí-

                                                 
1 Mérési adatokon a „NIST Standard Reference Database Number 69” adatbázisából vett mérési adatokon alapuló 
referencia állapotegyenletekkel számított mennyiségeket értjük. [23] 
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van kifejezve ezt az ökölszabály elmondhatjuk, hogy ha az adott egykomponensű (tiszta) mun-
kaközeg TR = 0,74-hez tartozó redukált hőmérsékleten annak száraz telített gőz állapotában az 
anyagmennyiségre (mólszámra) fajlagosított izochor fajhő értéke kisebb, mint 80 J/(mol∙K), 
akkor a közeg minden bizonnyal nedvesítő, azaz ACZ osztályba tartozik. Ugyanakkor, ha 
80 J/(mol∙K) értéknél nagyobb ezen a hőmérsékleten az izochor fajhője, akkor a közeg szinte 
biztosan nem nedvesítő, hanem izentróp vagy szárító típusú. Összefoglalva az előbbieket [30]: 

cv (T = 0,74∙TC) < 80 J/(mol∙K) → nedvesítő munkaközeg, 
cv (T = 0,74∙TC) ≥ 80 J/(mol∙K) → izentróp vagy szárító munkaközeg. 

 
2-18. ábra. Munkaközegek száraz telített gőz állapotában az egységnyi anyagmennyiségre vonatkoztatott izochor 

fajhőjük a redukált hőmérséklet függvényében. A kék, piros és zöld görbék rendre a nedvesítő, izentróp 
és szárító osztályokat, míg a kör és négyzet jelölők az M (magasabb hőmérséklet) és N (alacsonyabb 
hőmérséklet) másodlagos karakterisztikus pontokat jelölik. A háromszög jelölő a nedvesítő és a nem 

nedvesítő típusú közegek határát jelenti (ökölszabály), értéke: TR = 0,74 és cv = 80 J/(mol∙K). 
A pontozott vonal az M és N pontok külső burkológörbéje. [30] 
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Ez a fajhőérték majdhogynem megegyezik a fluor-triklórmetán (CCl3F) N pontjánál tapasztal-
hatóval [86,47 J/(mol∙K)], ami szigorúan véve egy ACNMZ osztályú izentróp munkaközeg, 
viszont nagyon közel áll az ideális izentróp munkaközeg besoroláshoz. Ez alapján tényleg 
a fluor-triklórmetán az ismert legjobb példa a nedvesítő-izentróp átmenetre, mint első izentróp 
munkaközeg. Az M és N pontok izochor fajhőértékei közötti különbség kb. 0,12 J/(mol∙K), ami 
az esetek döntő többségében jelentéktelenül kicsi érték. Egy hasonló ökölszabályt lehetne fel-
állítani a C és N pontok relatív elhelyezkedésére, azonban ezidáig ezt csak modell munkaköze-
gekre létezik [31]. 

Mindemellett két másik következtetést is levonhatunk a 2-18. ábrából. Az ábrán minden 
munkaközeg cv görbéje annak hármasponti hőmérsékletétől a kritikus pont hőmérsékletéig je-
lenik meg a korábban említett redukált hőmérséklet formájában. Látható, hogy a szárító mun-
kaközegek (zöld görbék) N pontja illeszkedhetne a burkológörbe (pontozott vonal) által jellegre 
helyesen megadott U alakra, azonban ezeknek a munkaközegeknek az izochor fajhő görbéi itt 
már a hármaspont alatti hőmérsékletűek lennének, tehát szilárd fázisúak. Úgy is mondhatnánk, 
hogy az izochor fajhő görbének az U-alakú burkológörbével való várt metszéspontja elmarad 
a munkaközeg fagyása miatt. Az olyan szárító munkaközegek, melyek alkalmasak metastabil 
állapotban az aláhűtésre, (folyadék fázisban maradnak a fagyáspontjuk alatt is, mint például 
a glicerin) az N pont megjelenése miatt egy adiabatikus expanziót követően esetleg mégis a két-
fázisú nedves gőz régióba jutnak az egyfázisú (túlhevített) gőz helyett. A VAN DER WAALS és 
REDLICH-KWONG modell állapotegyenletekkel végzett számítások demonstrálják az N pont lé-
tezését a hármaspont alatti hőmérsékleteken szárító munkaközegekre [15,24,31], ami az első 
közvetlen bizonyíték arra, hogy az N másodlagos karakterisztikus pont kiterjesztett értelmezés-
ben létezik valós szárító munkaközegeknél is. 

A 2-18. ábrán az is szintén jól látható, hogy az újszerű munkaközeg-osztályok között nincsen 
éles határ. Ugyanakkor, ha a korábbi ökölszabálynál is vett hőmérsékletet (T = 0,74∙TC) tekint-
jük, akkor láthatjuk, hogy 165 J/(mol∙K)-nél nagyobb izochor fajhőjű munkaközegek vagy szá-
rítók (AZCM), vagy ANZCM osztályú izentrópok. Míg a 80 J/(mol∙K)-nél nagyobb, de 
105 J/(mol∙K)-nél kisebb izochor fajhőjűek valószínűleg ACNZM típusúak (izentróp) lesznek. 
Ezek a megállapítások nem csak az ORC technológia számára fontos eredmények, de más ener-
giaátalakító körfolyamatokat alkalmazó technológia esetén is kiemelten hasznosítható, mint 
például a TFC (Trilateral Flash Cycle) [31]. 

2.7. Konklúzív összefoglaló és tézispontok 

A jelen fejezetben bemutatott eredmények alapján két tézispont fogalmazható meg, melyek 
az egykomponensű (tiszta) munkaközegek RANKINE-típusú körfolyamatokban való viselkedé-
sére és felhasználhatóságára vonatkoznak. 

A hagyományos (régi) osztályozási rendszer a három kategóriával (nedvesítő, szárító és 
izentróp) nem kellően kifinomult, hogy megfelelő pontossággal kimutassa vagy kizárja az ORC 
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(vagy akár más erőművi) egységek expanderének alacsony nyomású szakaszán a cseppképző-
dést. Az újszerű osztályozási rendszer [25,32] a hagyományosnak az elvi és gyakorlati hiányos-
ságait és pontatlanságait kiküszöbölve leegyszerűsíti a megfelelő munkaközegválasztást az 
ORC technológiához termodinamikai értelemben. Az új osztályozási rendszer nyolc kategóriát 
(szekvenciát, osztályt) különböztet meg. A kategóriáknak mind különböző termodinamikai jel-
legzetességei vannak és emiatt a technológiára és az energiatermelő egység berendezéseire is 
kihatnak. Az elérhető munkaközegekből egy adatbázis készült, melynek célja a termodinami-
kailag optimális munkaközeg könnyebb és gyorsabb megtalálása. Az adatbázis jelenlegi for-
májában 74 egykomponensű (tiszta) munkaközeg legfontosabb és a választáshoz releváns ter-
modinamikai jellemzőit tartalmazza a hagyományos és újszerű osztályozási rendszernek meg-
felelő kategória feltüntetésével. A gyakorlati alkalmazáshoz további segítséget ad, hogy a mun-
kaközegek besorolása a hármasponti hőmérséklet (A és Z pontok) mellett 15 °C-os hőmérsék-
letre is rendelkezésre áll, ami egy jellemző hőelvonási hőmérséklethez való illesztéshez adja 
meg az adott munkaközeg besorolását. 
Ezek alapján az első tézispont: 

1. Az egykomponensű munkaközegekre létrehozott nyolc kategóriás új osztályozási 
rendszer a munkaközeg telítési görbéjének hőmérséklet - fajlagos entrópia (T-s) diagra-
mon vett karakterisztikus pontjainak egymáshoz viszonyított elhelyezkedésén alapul. Az 
új osztályozási rendszer kompatibilis a régi három kategóriát használó (nedvesítő, szárító 
és izentróp) osztályozással, de egyrészt jobban kiemeli az expanzió folyamán a munkakö-
zegek közti különbségeket, másrészt megfelelően kezeli az izentróp kategória használatát 
valós munkaközegekre. (Kapcsolódó publikációk: [25,32]) 

Az újszerű osztályozási rendszerrel bevezetett karakterisztikus pontokból a két másodlagos 
(M és N) segítségével egy olyan egyszerű összefüggést sikerült megalkotni, amellyel meg-
mondható egy munkaközegről, hogy az nedvesítő-e vagy nem. Az összefüggés léte azon a fel-
ismerésen alapul, hogy VAN DER WAALS közegre az új kategóriák folytonosan mennek át egy-
másba és az átmenet helye az állapottérben egy folytonosnak tekinthető molekuláris szabadsági 
fok változóval és rajta keresztül az egységnyi anyagmennyiségre vett izochor fajhővel korrelál 
[29]. Ez a korreláció először egy modell rendszeren lett vizsgálva [15], majd később valós anya-
gokra is, kiterjesztve az összefüggést. Az átmenet megállapításához a munkaközeg száraz telí-
tett gőzének anyagmennyiségre vonatkoztatott izochor fajhőjét kell ismernünk (vagy megmér-
nünk) 0,74∙TC (kritikus pont) hőmérsékleten, azaz a kritikus hőmérséklet és egyetlen fajhő mé-
résre van csupán szükség. Ha az adott hőmérsékleten a fajhő kisebb, mint 80 J/(mol∙K), akkor 
a munkaközeg minden bizonnyal nedvesítő (ACZ) típusú, ha ennél nagyobb, akkor pedig izent-
róp vagy szárító [30]. Valós munkaközegek azt az elmélettel alátámasztott trendet követik, hogy 
minél nagyobb az anyagmennyiségre fajlagosított izochor fajhőjük, annál valószínűbben izent-
róp vagy szárító típusú lesz a munkaközeg. A munkaközeg 0,74∙TC hőmérsékletén, amennyiben 
annak száraz telített gőz állapotban az izochor fajhője nagyobb, mint 165 J/(mol∙K), akkor vagy 
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ANZCM osztályú (izentróp), vagy AZCM (szárító). Ugyanakkor, ha 80 és 105 J/(mol∙K) kö-
zötti értékű az izochor fajhő, akkor a munkaközeg minden bizonnyal ACNZM osztályú (izent-
róp). Ezek az összefüggések csak akkor mutatkoznak, ha az izochor fajhőt egységnyi anyag-
mennyiségre és nem tömegre vonatkoztatjuk, valamint a munkaközeg redukált hőmérsékleté-
nek függvényében ábrázoljuk, ami megmutatja az anyagmennyiségre fajlagosított mennyiségek 
jelentőségét. 

A szárító munkaközegeket tekintve azt a megállapítást lehet tenni, hogy esetükben is létezhet 
az N másodlagos karakterisztikus pont, ami egy lokális entrópia szélsőérték a gőzoldali telítési 
görbén a munkaközeg T-s diagramjában. Az ilyen típusú szárító munkaközegeknél az extrapo-
lált N pont a hármaspontinál kisebb hőmérsékletű (szilárd/fagyott állapotú), ezért csak azokban 
az esetekben fordulhat ténylegesen elő, ahol a munkaközeg aláhűtése (metastabil állapot) le-
hetséges, így elkerülve az egyensúlyi halmazállapotváltozást. A gőz alacsony hőmérsékletig 
tartó adiabatikus expanziója során ilyen módon a szárító munkaközegek is kerülhetnek a kétfá-
zisú (nedves) gőz tartományba (ekkor a folyadékcseppek metastabil, aláhűtött gőz állapotban 
lesznek). 
Ezek alapján megfogalmazható a második tézispont, ami két altézisből áll: 

2a. Az egykomponensű munkaközegek kategóriái közötti átmenet folytonos; az átme-
neteket egy adott redukált hőmérsékleten a száraz telített gőz állapothoz tartozó anyag-
mennyiségre fajlagosított izochor fajhő (cv) értékekhez lehet kötni. Ez a redukált hőmér-
séklet érték az alkalmazott állapotegyenlettől függ. A munkaközegek nagy pontosságú re-
ferencia állapotegyenleteit használva valós munkaközegekre a TR = 0,74 értéket kaptuk. 
Ha ezen az értéken vett cv kisebb, mint 80 J/(mol∙K), akkor a munkaközeg nedvesítő, azaz 
ACZ osztályú, amennyiben ennél magasabb, akkor izentróp vagy szárító osztályok egyi-
kébe tartozik. Ezen osztályok közötti határok nem olyan élesek, de megállapítható, hogy 
80 és 105 J/(mol∙K) értékek között a munkaközegek leginkább az izentróp ACNZM osz-
tályhoz tartoznak, míg 165 J/(mol∙K) érték felett kizárólag izentróp ANZCM vagy szárító 
AZCM osztályú valós közegek vannak. (Kapcsolódó publikációk: [15,30]) 

2b. Amennyiben a szárító munkaközeg aláhűthető, azaz hármaspont alatti hőmérsék-
leteken is folyadék fázisban képes maradni (metastabil állapot), akkor a T-s diagramnak 
új alacsony hőmérsékletű végpontjai lesznek, és ekkor megjelenhet a gőz oldali görbén 
a szárító típusúaknál hiányzó ötödik karakterisztikus pont: az N. Ezáltal a szárító kate-
góriák (ACZM és AZCM) csupán az izentróp kategóriák speciális alcsoportjaivá válnak. 
(Kapcsolódó publikáció: [30]) 
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3. Körfolyamatok állapotváltozásainak vizsgálata 

Az energiaátalakító körfolyamatok termodinamikailag egyszerű állapotváltozásokból épül-
nek fel. Ezek az egyszerű állapotváltozások az izobár, izochor, izotermikus, adiabatikus vagy 
izentalpikus folyamatok attól függően, hogy valamely állapotjelző állandó vagy annak állandó-
ságát feltételezzük az állapotváltozás során, vagy pedig a rendszer és környezete között vala-
mely kölcsönhatás vagy kölcsönhatások elhanyagolható mértékűek. A legelterjedtebb energia-
átalakító körfolyamatokat (a teljesség igénye nélkül) a 3.1. táblázat mutatja az azokat felépítő 
állapotváltozásokkal együtt. Számunkra az a tény, hogy ezek az állapotváltozások termodina-
mikai szempontból zárt vagy nyitott rendszerben játszódnak le nem fontosak. 

Ezeket a körfolyamatokat egészében és lépéseiben is már sokan vizsgálták, ennek ellenére 
szükséges ezeket olyan körülmények között is vizsgálni, amelyek normál üzemi állapotban 
nem, vagy csak ritkán fordulnak elő. Ennek három oka van: egyrészt elterjedőben vannak a szu-
perkritikus állapotú „fluidumokat” alkalmazó erőművek, így ezeknek a folyamatoknak a szu-
perkritikus régióba való kiterjesztése nagy gyakorlati jelentőséggel bír; másrészt baleseti körül-
mények között a munkaközeg úgynevezett metastabil állapotba kerülhet; ekkor a fenti alapfo-
lyamatok, mint például egy adiabatikus nyomásesés a metastabil régióban folytatódnak. 

Mind a szuperkritikus, mind a metastabil régióban vannak olyan állapotok, ahol az anyagi 
jellemzők viselkedése a szokványostól nagyon eltérő lesz, így várhatóan ezek az alapfolyama-
tok bizonyos szempontokból másképp zajlanak le. Míg e két ok inkább gyakorlati, addig a har- 

3.1. táblázat. A legelterjedtebb energiaátalakító körfolyamatok 

Belső tüzeléses hőbevezetés 
Körfolyamat Kompresszió Hőbevezetés Expanzió Hőelvonás 
OTTO adiabatikus izochor adiabatikus izochor 
DIESEL adiabatikus izobár adiabatikus izochor 
JOULE adiabatikus izobár adiabatikus izobár 
LENOIR izobár izochor adiabatikus  

Külső hőbevezetés 
Körfolyamat Kompresszió Hőbevezetés Expanzió Hőelvonás 
CARNOT izentropikus izotermikus izentropikus izotermikus 
RANKINE adiabatikus izobár adiabatikus izobár 
ERICSSON izotermikus izobár izotermikus izobár 
STIRLING izotermikus izochor izotermikus izochor 

Hűtőkörfolyamatok / Hőszivattyúk 
Körfolyamat Kompresszió Hőleadás Expanzió Hőfelvétel 
Fordított CARNOT izentropikus izotermikus izentropikus izotermikus 
Fordított RANKINE adiabatikus izobár izentalpikus izobár 
Fordított JOULE adiabatikus izobár adiabatikus izobár 
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madik inkább elméleti jelentőséggel bír. Ezeknek az alapfolyamatoknak a leírásait a stabil fo-
lyadék és gőz rendszereken végzett megfigyelésekre alapozták. Ilyen körülmények között a le-
írások nagy pontosságúak, de nem tudhatjuk, hogy elvileg is helyesek vagy csak kellően ügye-
sen illesztett numerikus konstrukciók. Ennek a kérdésnek az eldöntéséhez szükséges az, hogy 
a fenti folyamatokat extrém körülmények között is megvizsgáljuk (mintegy stressz-tesztnek ki-
téve a leíró egyenleteket); ezek a körülmények a szuperkritikus tartomány anomális (WIDOM) 
régióját, valamint a nulla és az abszolút negatív nyomású folyadék állapotokat jelentik. 

Szuperkritikus állapotok 

A mindennapi életben az anyagok jelentős részével nem csak egy, hanem több fázisban is 
találkozhatunk. A folyékony vizet lehűtve szilárd jeget kapunk, míg felmelegítve gáz állapotú 
vízgőzt. A fázisok közti átmenet éles és jól meghatározható nyomáshoz és hőmérséklethez köt-
hető. Ez mindaddig így is marad, amíg az adott anyag az úgynevezett szuperkritikus állapotba 
nem kerül. Ez az állapot a folyadék-gőz kritikus pont felett található. Ez a pont minden anyagnál 
a légkörit jóval meghaladó nyomáson helyezkedik el; ugyanakkor a hőmérséklete lehet vi-
szonylag magas (pl. a víz esetében 373,9 °C, azaz 647,1 K a hozzá tartozó 22,064 MPa nyo-
mással [2]), más anyagoknál a szobahőmérséklet környéki (pl. szén-dioxidnál 31,0 °C, azaz 
304,1 K a hozzá tartozó 7,377 MPa nyomással [23]), ismét másoknál pedig jóval a normál hő-
mérsékleti értékeink alatt helyezkedik el (pl. metánnál −82,6 °C, azaz 190,6 K, a hozzá tartozó 
4,599 MPa nyomással). A szuperkritikus régió folyadék és gőzállapotokhoz viszonyított elhe-
lyezkedése – a hagyományos definíció szerint, amikor a közeg nyomása és hőmérséklete is 
a kritikus pont feletti értéket vesz fel – a 3-1. ábra (a) részén látható. A 3-1. ábra (b) részén egy 
másik típusú ábrázolást láthatunk, ahol a szuperkritikus régió leszűkül egy anomális, úgyneve-
zett WIDOM-régióra [33–35], ahol az anyag anomálisan, azaz sem folyadékra, sem gőzre jel-
lemző módon nem viselkedik, viszont mint majd a későbbiekben megmutatjuk, ez nem tekint-
hető egyszerűen egy átmeneti állapotnak. Ennek a régiónak nincsenek éles határai, mint aho-
gyan a környékén elhelyezkedő folyadékszerű és gázszerű régióknak sem. 

  
3-1. ábra. A víz szuperkritikus (a) és azon belül az anomális WIDOM-régiója (b). 

AWIDOM-régió elhelyezkedését csak sematikusan jelölöli az ábra [36]. 
A jelölt pontok leírását a szövegben találja az Olvasó. 
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3-2. ábra. A víz sűrűségének (a) és izobár fajhőjének (b) változása két 

nyomásszinten (25 és 40 MPa) a hőmérséklet függvényében. 

A 3-1. ábra (a) részén megjelöltünk három (1,2 és 3) pontot, egyik (1) a hagyományos érte-
lemben vett folyadék, míg másik kettő (2 és 3) a hagyományos értelemben vett szuperkritikus 
régióban található. A 3-2. ábra (a) részén a három ponton átmenő nyomáshoz tartozó sűrűség-
görbe látható (folytonos vonal), jelölve a pontokhoz tartozó sűrűségeket. Jól látható, hogy a sű-
rűség tekintetében az 1 és 2 pontokkal jelölt állapotok között alig van különbség; ez ugyancsak 
igaz lenne a többi jellemzőre, pedig hagyományos értelemben az 1-es állapot normál folyadék, 
míg a 2-es állapot szuperkritikus. Viszont a 2-es és 3-as állapotok között a sűrűségben (és más 
jellemzőkben is) jelentős különbség van, pedig hagyományosan mindkettő az egységes szuper-
kritikus régióba tartozik. Így megállapítható, hogy a 3-1. ábra (a) részén a szuperkritikus régiót 
jelző szaggatott vonalak mögött igazi fizikai tartalom nincs, az általuk elválasztott állapotok 
valójában nem különböznek olyan mértékben, ami az elválasztást indokolná [35].  

Viszont megvizsgálva a sűrűséggörbe további részeit (3), akkor látható, hogy a sűrűség a fo-
lyadékokra jellemző értékekről egy idő után lecsökken a gázokra jellemző értékekre, pedig még 
mindig a hagyományos szuperkritikus régióban vagyunk. Hogy ne kerüljünk összeütközésbe 
a korábbi [3-1. ábra (a) rész szerinti] nomenklatúrával, azokat az állapotokat, amik a 3-1. ábra 
(a) részén a szaggatott vonalon kívül vannak (pl. az 1-es), továbbra is folyadék-, vagy gőz-
állapotoknak nevezzük, a szaggatott vonalon belüli, de a sűrűség, illetve más jellemzők alapján 
a korábbiaktól nem nagyon eltérő állapotokat pedig folyadékszerű (pl. a 2-es) és gázszerű (pl. 
a 3-as) állapotoknak nevezzük. Természetesen lennie kell egy átmeneti régiónak, az ennek meg-
felelő állapotok alkotják az anomálisnak vagy pszeudokritikusnak nevezett régiót. Ugyancsak 
gyakori ennek a régiónak a WIDOM-régióként való megjelölése [33]. A 3-2. ábra (a) görbéjének 
[és a hamarosan bemutatandó 3-2. ábra (b) görbéjének] jellegéből is látható, hogy ennek a ré-
giónak nincs éles határa, így leginkább csak egy diffúz régióról beszélhetünk. Mint a 3-2. ábra 
(a) részének második nyomásértékhez tartozó sűrűséggörbéjén (piros szaggatott) is látható, 
hogy magasabb nyomásokon a tranziens régió szélesebb lesz, de a változás kisebb; nagy nyo-
másokon (ez bizonyos esetekben már a kritikus nyomás kétszerese is lehet) a változás olyan 
kicsi, hogy az adott nyomáshoz tartozó tranziens régiót már hozzávetőlegesen sem lehet kije-
lölni [35]. 
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3-3. ábra. A víz WIDOM-vonalai a [36] számú saját forrás illesztései alapján. Jelölések rendre: sűrűség (ρ), 

izobár fajhő (cp), izochor fajhő (cv), izotermikus kompresszibilitási együttható (κT), izentropikus komp- 
resszibilitási együttható (κS), hangsebesség (v) és izobár térfogati hőtágulási együttható (β). 

A 3-2. ábra (b) részén a sűrűség-görbékhez tartozó izobár fajhő görbék láthatók. A sűrűség 
görbékhez képest jelentős különbség, hogy bár itt is megtalálható a folyadék, a folyadékszerű, 
a gázszerű és a (túlhevített) gőz/gáz régió, de középen nem átmeneti állapotokat látunk, hanem 
olyanokat, amelyek sem folyadék, sem gáz/gőz állapotban nem léteznek. Ezeket WIDOM-, vagy 
pszeudokritikus anomáliáknak hívjuk, innen ered a régió anomális (A) jelölése is. Ezek az ano-
máliák magasabb nyomásokon „szétfolynak”, míg végül még magasabb nyomásokon teljesen 
eltűnnek. 

A WIDOM-régióban az anyagok jellemzői közül néhány folytonos monoton módon változik, 
azaz az átmeneti régióban a folyadék és gőz állapotra jellemző értékek között értékeket vesz 
fel. Ez leginkább a sűrűségre, illetve az entalpiára jellemző, de az izentróp kompresszibilitás is  

3.2. táblázat. Fizikai jellemzők viselkedése az anomális WIDOM-régióban és annak közelében. A nagy, közepes 
és kis jelzők a szélsőértékek előtt rendre azt jelentik, hogy legalább egy nagyságrenddel nagyobb, néhányszor 
nagyobb és néhány tíz százaléknyival nagyobb, mint a 23 MPa nyomású víz 10 K sugarú környezetében lévő 
értékek. 

Fizikai jellemző Viselkedés az átmenetnél 
sűrűség szigmoidszerű inflexióval 
izobár fajhő nagy maximum 
izochor fajhő közepes maximum 
izotermikus kompresszibilitás nagy maximum 
izentropikus kompresszibilitás eltűnő kis maximum / szigmoidszerű inflexióval 
hangsebesség kis minimum 
izobár hőtágulási együttható nagy maximum 
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hasonló tulajdonságokat mutat. Más jellemzők viszont anomális maximumot mutatnak (az ál-
landó nyomáson vett fajhő mellett ilyen pl. az állandó térfogaton vett fajhő, a hőtágulási együtt-
ható, valamint az izotermikus kompresszibilitási tényező), de előfordulhat anomális minimum 
is (pl. a hangsebesség esetén) [34,35,37,38]. Az anomáliákra jellemző szélsőértékeket vagy inf-
lexiós pontokat (ugyanis ezek nem egy pontba esnek) p-T diagramon ábrázolva megkapjuk az 
úgynevezett WIDOM-vonalakat; az ezek által lefedett tartomány az úgynevezett anomális (WI-

DOM) régió. A 3-3. ábra a víz WIDOM-vonalait mutatja be [36], míg az anomális régióban tör-
ténő átmenetek jellegét a 3.2. táblázat foglalja össze. A legújabb kutatások szerint a WIDOM-ré-
gió anomáliáit a fluidum molekuláinak (esetleg atomjainak) perkolációs átmenete okozza 
[34,39]; ennek az itteni tárgyalás szempontjából nincs jelentősége. 

Szuperkritikus fluidumok az energetikában 

A szuperkritikus fluidumok használata az utóbbi egy-két évtizedben nem csak a vegyipar 
[40–42], de az energetika területén is előre tört. Az alkalmazásokkal kapcsolatban megemlíten-
dők a szuperkritikus vizes fosszilis [43], vagy negyedik generációs atomerőművek [44,45], il-
letve a szintén egyre inkább elterjedő szuperkritikus szén-dioxidos berendezések [46,47]. 
A szuperkritikus, illetve transzkritikus körfolyamatok során a munkaközeg nyomása a körfo-
lyamat egyes állapotváltozásaiban (transzkritikus) vagy mindegyikben a kritikus nyomás felett 
van (szuperkritikus), de nem annyival, hogy a munkaközeg gáznak legyen tekinthető. A 3-4. 
ábrán a fenti két folyamat sematikus ábrája látható T-s diagramon; ugyanezen az ábrán látható  

 
3-4. ábra. A szubkritikus (SubCR), a transzkritikus (TCR) és a szuperkritikus RANKINE-körfolyamat (SCR), 

valamint a kritikus ponttól távol a JOULE-BRAYTON-körfolyamat (J-B). Példánkban a munkaközeg a víz. 



40 

egy szubkritikus RANKINE-körfolyamat (amikor a nyomás a körfolyamat egészében a kritikus 
alatt van), illetve egy gázos zárt JOULE-BRAYTON-körfolyamat, amikor a folyamat a kritikus 
ponttól már olyan távol játszódik le, ahol a munkaközeget normál reális gáznak tekinthetjük. 
Láthatjuk, hogy a körfolyamatok ugyanazokból a lépésekből épülnek fel, viszont a telítési gör-
béhez képest máshol helyezkednek el, ezért az egyes lépések (pl. az izobár hőbevezetés) ter-
modinamikai leírása és emiatt a műszaki megvalósítása is számottevően különbözhet. 

Metastabil állapotok 

Metastabil állapotoknak azokat az állapotokat nevezzük, amikor egy adott anyag egy adott 
hőmérsékleten és nyomáson nem az ennek az állapotnak megfelelő egyensúlyi fázisban van; 
ezeket az állapotokat néha metaállapotoknak is hívják. Erre példa a 0 °C alá lehűtött, de még 
mindig folyékony (túlhűtött) víz, illetve az atmoszférikus nyomáson 100 °C fölött még mindig 
folyadékként létező túlhevített víz. Mivel az anyag ekkor nem a számára energetikailag legked-
vezőbb állapotban van, ezért bármikor (akár spontán módon is) egy fázisátmenet után a megfe-
lelő stabil fázisba kerül; a túlhűtött víz pillanatok alatt megfagy, míg a túlhevített pillanatok 
alatt elforr. Az általunk vizsgált esetekben csak a fluid (folyadék és gőz) fázisok fontosak, így 
a továbbiakban csak az ezekkel kapcsolatos metastabilitással foglalkozunk. 

A következő ábrán VAN DER WAALS állapotegyenlettel kiszámított izotermákat láthatunk 
[3-5. ábra (a) része], ezek közül egyet részletesen is ábrázoltunk [3-5. ábra (b) része]. Habár 
a VAN DER WAALS állapotegyenlet egy nagyon egyszerű és nem túl pontos állapotegyenlet, jel-
legre helyesen írja le a folyamatokat és matematikai egyszerűsége ellenére fizikailag helytelen, 
hamis megoldásokat is ritkán ad [48].  

A VAN DER WAALS állapotegyenlet képes megadni az egyensúlyban lévő folyadék és gőz 
fázisok állapotait (p-v-T). Ehhez az adott izotermát p-v síkon egy állandó nyomáshoz tartozó 
vonallal elmetsszük úgy, hogy az ábrán jelölt két A terület megegyezik, ez az úgynevezett MAX-

WELL-konstrukció [49,50]. Két metszéspont az adott hőmérséklethez tartozó stabil folyadék 
(P1) és stabil gőz fázist (P5) jelölik. A harmadik metszéspont (P3) egy fizikailag helytelen, hamis 
megoldás, mivel az izoterma negatív kompresszibilitású részére esik, márpedig a negatív komp- 

  
3-5. ábra. (a) A víz VAN DER WAALS állapotegyenlettel számított izotermái azok lokális szélsőértékeivel. 

(b) A T3 = 600 K izotermához tartozó MAXWELL-konstrukció P1..P5 jellegzetes pontokkal. 
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3-6. ábra. A víz különböző fluid állapotai és jellegzetes görbéi nyomás-hőmérséklet térben. 

A tenziógörbét szaggatott fekete, a folyadék-gőz stabilitási határt folytonos piros, a gőz- 
folyadék stabilitási határt (felső spinodális) folytonos kék vonal jelzi. A pontozott 

fekete vonal a p = 0 állapotokat jelöli. A régiók részletes leírása: [51]. 

resszibilitású állapotok instabilak, így nem létezhetnek [26,51,52]. Ugyanezen okból a teljes P2 
és P4 pontok közötti szakasz pontjainak sem felelnek meg létező állapotok. A P1 pontnál kisebb 
térfogatokhoz tartozó izoterma részei stabil aláhűtött/nyomott folyadék, míg a P5 pontnál na-
gyobb térfogatokhoz tartozó részek a stabil túlhevített gőz/gáz állapotokat adják meg. Ezeken 
a szakaszokon a kompresszibilitás pozitív, így ezek mechanikailag/termodinamikailag stabilak, 
viszont ugyanígy stabilak a P1-P2, illetve a P4-P5 szakasz pontjai is. Márpedig ezek a pontok 
például a P1-P2 szakasz esetén az egyensúlyinál alacsonyabb nyomású állapotokat jelentenek; 
ilyenkor azt várnánk, hogy gőz fázisban lesz az anyag. Az esetek nagy többségében ténylegesen 
ez történik, de előfordulhat, hogy mégis megmarad a P1-P2 szakasz pontjai által reprezentált 
metastabil folyadék állapot. Ugyanez igaz a P4-P5 szakasz pontjaira is, ezek az aláhűtött gőz 
állapotokat jelentik. A negatív és pozitív kompresszibilitású részek közötti határok (P2 és P4 
pontok) a fázisokra vonatkozó úgynevezett stabilitási vagy spinodális határok; ezek csak szub-
kritikus hőmérsékleteken léteznek és mindkettő a kritikus pontba konvergál. A metastabil álla-
potok az egyensúlyi állapotok és a spinodális határok között helyezkednek el. A különböző 
izotermák egyensúlyi (P1 és P5) és spinodális (P2 és P4) pontjait p-T diagramon ábrázolva meg-
kapjuk a „szokásos” telítési (binodális) görbét, valamint mellette még a gőz és a folyadék álla-
potokra jellemző stabilitási határokat (3-6. ábra). A kékkel jelölt görbe a gőz-folyadék, míg 
a pirossal jelölt a folyadék-gőz spinodálist jelzi, ahol az első megnevezett fázis a metastabilként 
létező fázist jelöli, míg a második azt a fázist, ami a metastabil állapot megszűnése esetén ke-
letkezik. Az ábrán jól látható, hogy a folyadék stabilitási görbe (piros) a túlhevítés határát jelzi, 
azaz adott nyomáson megadja, hogy mekkora hőmérséklet az, ahol még elméletileg létezhet az 
adott anyag folyadékként. A víz esetében atmoszférikus nyomáson ez a határ 300..305 °C kör- 
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3-7. ábra. Túlhevített folyadék állapot elérése aláhűtött vagy nyomott folyadék állapotból 

(a) izobár hőközléssel (1→3) és (b) izoterm hőközléssel/expanzióval (2→3). 
A szaggatott fekete vonal a telítési (binodális görbe), a kék a gőz-folyadék, 

míg a piros a folyadék-gőz stabilitási határ (spinodális). 

nyékén van [52,53]. Természetesen ennyire túlhevíteni a vizet szinte lehetetlen, más folyama-
tok, mint például a szennyeződések okozta úgynevezett heterogén nukleáció jóval alacsonyabb 
hőmérsékleten forrást indukál, ami azzal jár, hogy a rendszer visszaugrik egy közeli egyensúlyi 
(folyadék/gőz) állapotba. Nem túl metastabil állapotokat azonban könnyű létrehozni nem csak 
laboratóriumban, hanem akár ipari körülmények között is; utóbbi esetben gyakoribb a metasta-
bil állapot nyomáseséssel való elérése. Ezt mutatja a 3-7. ábra, ahol ugyanabba a 3-mal jelölt 
metastabil folyadék állapotba eljuthatunk stabil aláhűtött/nyomott folyadék állapotokból hő-
mérsékletemeléssel (1→3), nyomáseséssel (2→3) vagy akár ezek „kombinációjával”. 

A p = 0 alatt az ábra jobb alsó részén látható a nem elérhető állapotok régiója. Mivel ezek az 
állapotok a folyadék-gőz spinodálisnál magasabb hőmérsékleten vannak, így itt már nem létez-
het metastabil állapotú folyadék. Gáz állapotok ugyanakkor p = 0 nyomás alatt szintén nem 
léteznek [54], azaz nincs olyan fluid állapot, ami a nyomás-hőmérséklet térnek ebben a tarto-
mányában helyezkedhet el. Szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy a pirossal jelzett spinodá-
lis alacsony hőmérsékletű oldalán (metastabil folyadékok) a p = 0 állapotnak semmilyen ki-
emelt szerepe nincs (lásd később). 

Fontos megjegyezni, hogy a folyadék stabilitási határ (piros) kizárólag a metastabil folyadé-
kok, míg a gőz stabilitási határ (kék) kizárólag a metastabil gőzök tekintetében bír jelentőség-
gel. Ennek megfelelően egy aláhűtött/nyomott folyadék számára a kék vonal „láthatatlan”, en-
nek elérése és átlépése során semmilyen különös jelenségre nem kell számítanunk. Ugyanígy 
egy túlhevített stabil gőz számára a folyadék-gőz stabilitási határ (piros vonal) elérése vagy 
átlépése nem idéz elő semmilyen figyelemre méltó jelenséget. 

Mint ahogyan már a 3-5. és 3-6. ábrákon is látszott, a metastabil folyadék állapotoknál lehet-
séges nulla vagy negatív abszolút nyomású állapotokat is elérni. Ezeket a fizikailag a túlheví-
tettel megegyező állapotokat technikailag csakis nyomáseséssel lehet elérni. A negatív abszolút 
és nulla nyomású állapotok, bár furcsának tűnnek, de folyadékoknál és szilárd anyagoknál sem-
milyen fizikai törvény nem tiltja az előfordulásukat [26,54,55]. Mivel metastabil állapotokhoz 



43 

tartoznak, így „élettartamuk” véges, de ez akár órákat vagy napokat is jelenthet, így a mérnöki 
gyakorlatban is lehet jelentőségük. Kísérleti előállításukról a következő forrásokban tájékozód-
hat az Olvasó: [26,52,56,57]. 

Metastabil állapotok az energetikában 

Mint már az előzőekben is említettük az ipari gyakorlatban „mélyebb” metastabil állapotokat 
nyomáseséssel érünk el. Ennek oka az, hogy a másik módszernél (hőmérséklet emelése) a szük-
séges hőt nem tudjuk kellő gyorsasággal bevinni, így a rendszernek nincs elég ideje kellő mér-
tékben metastabillá válni, ugyanis a heterogén nukleáció miatt a fázisváltozás hamarabb meg-
történik. A metastabilitás mélységén az aktuális fázishoz tartozó legközelebbi stabil állapottól 
való távolságot értjük. Nagy általánosságban ez a „távolság” a szabadenergia-különbséggel jel-
lemezhető [26], de sokszor ez nehézkesen használható, így a nyomáseséses módszernél a távol-
ság egy nyomás-, hőmérsékletemeléses módszernél pedig egy hőmérsékletkülönbséggel is 
megfelelően jellemezhető. 

Ipari körülmények közötti nyomásesésnél általában egy magas pozitív értékről atmoszférikus 
végső értékre eshet le a folyadék nyomása. Mivel a folyadékok valójában kis mértékben össze-
nyomhatók, így nyomásesésnél a rugóhoz hasonlóan egy olyan nyomásértékig is eljuthatnak, 
ami mélyebb a nyomesés végső nyomásánál, tehát az előző mondat értelmében atmoszférikus, 
sőt akár nulla alá is csökkenhet rövid időre a nyomás. Bár normál üzemi körülmények közt 
ilyen extrém gyors nyomásesések ritkán fordulnak elő, baleseti körülmények közt találkozha-
tunk velük. Ilyen gyors nyomáseséses folyamat például az atomerőművekben előforduló és le-
hetőleg elkerülendő úgynevezett hűtőközegvesztéses baleset, angolul Loss of Coolant Accident 
(LOCA). 

Az energetikai szempontból kiemelt fontosságú termodinamikai folyamatok a metastabil 
és a szuperkritikus régióban 

A következő alfejezetekben a termodinamikai körfolyamatokban előforduló elemi állapot-
változások (izobár, izochor, izotermikus, adiabatikus és izentalpikus) kiterjeszthetőségét vizs-
gáljuk metastabil és szuperkritikus anomális régiókra. 

Elsőként megnézzük, hogy metastabil folyadékok nulla nyomású állapotában történő hőköz-
lésnél (hőbevezetés vagy hűtés) a fizikai/térfogatváltozási munka számítható-e a stabil állapo-
toknál használt hagyományos módszerrel. Másodikként a reverzibilis adiabatikus expanziós és 
kompressziós folyamatok stabilitását vizsgáljuk a WIDOM-régióban. Harmadikként két külön-
böző folyamat (izochor és adiabatikus) megvalósíthatóságát taglaljuk a metastabil (negatív nyo-
mású) régióban. Negyedikként a szuperkritikus régióból induló és metastabil folyadék vagy gőz 
régióba jutó nyomáseséses balesetek kimenetelére adunk becslést. Végezetül pedig a szuper-
kritikus régióban végbemenő úgynevezett pszeudoforrás eredetével és stabilitási határokkal 
való kapcsolatával foglalkozunk.   
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3.1. Térfogatváltozási munka nulla abszolút nyomáson metastabil folyadék és szi-
lárd közegekben 

A gázokkal ellentétben, folyadék és szilárd közegek nyomása nem csak pozitív, hanem ne-
gatív és nulla értékeket is felvehet [26,51]. Ennek oka az, hogy ezek az anyagok a részecskék 
közti vonzó kölcsönhatás miatt bizonyos mértékben kitehetők három tengelyű izotróp húzás-
nak. Szilárd és folyadék fázisoknál gyakran nem is a negatív előjel tűnik furcsának, hanem 
a skalár nyomás használata. Ennek a tenzoriális nyomáshoz való viszonyához és a skalárral való 
helyettesíthetőségéről a [54] forrásban találhat az Olvasó további információt. Állandó nulla 
nyomáson (izobár) végbemenő hőközlés során – legyen az melegítés vagy hűtés – a fizikai vagy 
térfogatváltozási munka (továbbiakban csak munka) nulla értékűre adódik annak hagyományos 
definiáló egyenletének helyességét feltételezve, lásd (3.2) egyenlet. Ez azt jelentheti, hogy nulla 
nyomáson egy speciális esettel állunk szemben, amikor ugyanis izobár hőközléssel előidézett 
makroszkopikus térfogatváltozás során a munka zérus, azaz a rendszer nem végez munkát 
a környezetén, illetve fordítva a környezete sem végez munkát a rendszeren.  

Az energiaátalakító körfolyamatok egyik fontos folyamata az izobár, azaz állandó nyomás 
mellett végbemenő állapotváltozás. Például izobár állapotváltozásként modellezhetők az át-
áramlott rendszerű berendezésekben lezajlódó hőcserék; bár az átáramlás során szükségszerűen 
fellép nyomásesés, ideális (reverzibilis) folyamatokat vizsgálva ezeket elhanyagoljuk. Rever-
zibilis állapotváltozás esetén rendszer és környezete közötti hőtranszport a termodinamikai hő-
mérséklet és az entrópiaváltozás szorzataként határozható meg: 

 d δQ T S  (3.1) 

A (3.1) egyenletből jól látszik, hogy a hő (Q) csak úgy lehet ténylegesen nulla, ha a folyamat 
reverzibilis adiabatikus, azaz izentropikus, tehát a közeg entrópiájának (S) megváltozása is 
nulla, mivel a Kelvin egységben kifejezett termodinamikai hőmérséklet (T) a termodinamika 
harmadik főtételének értelmében nem lehet nulla. Tehát ebben az esetben a hőkölcsönhatáshoz 
tartozó intenzív állapotjelző (hőmérséklet) nem, csak az extenzív állapotjelző (entrópia) meg-
változása lehet nulla. 

A fizikai vagy térfogatváltozási munka (W), ami a hőhöz hasonlóan a rendszer és környezete 
között értelmezett energiatranszport-mennyiség, a rendszer nyomásától és a térfogatának meg-
változásától függ az alábbi összefüggés szerint: 

 d  δW p V  (3.2) 

A (3.2) egyenlet tanulsága szerint a munka abban az esetben lehet nulla értékű, amennyiben az 
abszolút nyomás (p) vagy a rendszer térfogatának megváltozása nulla. A továbbiakban nyomás 
alatt, hacsak más meghatározást nem adunk meg, mindig az abszolút nyomást értjük. 

A nyomás jellemzően pozitív és leginkább skalármennyiségként él a műszaki köztudatban. 
Ennek fő oka a gázok nyomásának fizikai képéhez vezethető vissza: a gázmolekulák ütköznek 
a rendszer falával, így a nyomás a molekulák számával és sebességével arányos. Tehát a sebes- 



45 

séget vagy inkább a molekulák számát nullára csökkentjük (vákuumot hozunk létre), akkor 
a gáz nyomása nulla lesz, de semmiképpen sem negatív. Ezzel szemben folyadékokban már 
1672-ben (HUYGENS) is publikáltak negatív nyomásról, de csak a kohézió és adhézió elméleté-
nek kidolgozása után vált tudományosan elismertté [51]. 

Folyadék és szilárd közegekben léteznek pozitív és nulla nyomású metastabil állapotok is 
(lásd 3-6. ábra). A munka a hővel ellentétben ennél fogva úgy is lehet egy állapotváltozás során 
nulla értékű, ha a nyomást, mint intenzív állapotjelzőt tartjuk nulla értéken és nem az extenzív 
állapotjelző (térfogat) változatlanságát biztosítjuk, legalábbis a (3.2) egyenlet szerinti hagyo-
mányos értelmezése alapján. Ezek alapján a 3.1. alfejezetben arra keressük a választ, hogy va-
jon egy rendszer makroszkopikus térfogatváltozása történhet-e ténylegesen rendszer és környe-
zete közötti munka nélkül. Az ilyen folyamatok az adiabatikus folyamatok mintájára az aergia-
tikus nevet kapta. 

3.1.1. IZOBÁR ÁLLAPOTVÁLTOZÁSOK AZ ENERGIAÁTALAKÍTÁSBAN 

A termodinamikának és az energetikának egyik kiemelt fontosságú alapvető elméleti folya-
mata az állandó nyomáson végbemenő hőközlés (melegítés/hűtés). A RANKINE-CLAUSIUS és 
JOULE-BRAYTON energiaátalakító körfolyamatok, melyek a gőz- és gázturbinás erőművek el-
méleti alapját képezik, több állapotváltozása is izobárként modellezhető. Mivel a RANKINE-
körfolyamatról a 2. fejezetben már esett szó, így ebben az alfejezetben a 3-8. ábra egy JOULE-
BRAYTON-körfolyamatot mutat nyomás-fajtérfogat (p-v) és hőmérséklet-fajlagos entrópia (T-s) 
diagramon. E körfolyamat képezi a termodinamikai alapját a gázturbinás erőműveknek, amely 
során hő-munka energiaátalakítás történik. Az első állapotváltozás (1→2) egy izentropikus (re-
verzibilis adiabatikus) kompresszió, amit egy izobár hőbevezetés (2→3) követ. Ezután egy 
izentropikus expanzió (3→4) következik, és a körfolyamat egy izobár hőelvonással (4→1) zá-
rul. Bár a valós gázturbinás körfolyamatokban a hőbevezetést (égőtér) és hőelvonást (környe-
zet) is anyagáramok kísérnek, az idealizált körfolyamatban ezeket hőcserélőkkel helyettesítjük, 
így anyagáram szempontjából a körfolyamat egésze termodinamikailag zárt rendszert alkot [3]. 

Ehhez hasonlóan kondenzált anyagok (folyadékok és szilárd közegek) izobár melegítése/hű-
tése is gyakori folyamat. Izobár melegítés esetén (pl. bármilyen hétköznapi tárgy melegítése 
légköri nyomáson) a rendszer térfogatváltozása az anyag (izobár) térfogati hőtágulási együtt-
hatójának (β) segítségével írható le. Habár gázok esetén ez a térfogatnövekedés sokkal jelentő-
sebb, mint folyadék és szilárd közegeknél, a folyamat ugyanúgy írható le. 

Ebben az alfejezetben egy, a kondenzált anyagokban bizonyos körülmények között kialakuló 
nempozitív (pl. p ≤ 0) [26,52,58] nyomással felmerülő problémát tárgyalunk: izobár nulla nyo-
máson végbemenő hőközlés. Ilyen állapotváltozásoknál úgy történhet véges térfogatváltozás, 
hogy eközben a munka is nulla marad. Habár a p = 0 állapotok kondenzált anyagoknál nem 
tekintendők kitüntetett állapotnak (gázoknál ez egy tényleges alsó határérték), mégis a nulla 
nyomáson lezajlódó állapotváltozások létezése miatt, ez egy speciális eset. 
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3-8. ábra. A reverzibilis JOULE-BRAYTON-körfolyamat nyomás-fajtérfogat (a) és 

hőmérséklet-fajlagos entrópia (b) diagramban 

3.1.2. IZOBÁR HŐKÖZLÉS ÉS A TERMODINAMIKA ELSŐ FŐTÉTELE 

Zárt rendszerre a mozgási és potenciális energia megváltozását elhanyagolva a termodina-
mika első főtétele: 

 d  U δQ δW , (3.3) 

ahol dU a belső energia δQ és δW a hő és munka infinitezimális folyamatra. Körfolyamatok 
esetén, ahol a kezdeti és végállapot megegyezik, a belső energia megváltozása nulla, mivel az 
egy extenzív állapotjelző. Ugyanakkor a bevitt hő részben munkává vagy fordítva a bevitt 
munka hővé alakítható. 

A hő és munka a belső energiától eltérően nem állapotjelzők, hanem energiatranszport-meny-
nyiségek a rendszer és a környezete között, ezért nem csak az adott állapotváltozás kezdő és 
végállapotától függ értékük, hanem az állapotváltozás menetétől (útjától). Erre utal a d és δ 
megkülönböztetés is. Adott állapotváltozásra a munka a (3.2) egyenlet V1 és V2 térfogathatárok 
(kezdő és végállapot) közötti integrálásával: 

    
2

1
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2 1d


      
V p

V

W p V V p V V  (3.4) 

Az egyenlet második egyenlősége csak az izobár folyamatokra érvényes, amikor a nyomás 
a térfogattól függetlenül állandó (p = áll.) érték. A negatív előjel arra utal, hogy kompresszió 
(V2 < V1) során a környezet végez munkát a rendszeren, növelve ezzel a belső energiáját, így 
ekkor pozitív előjelű a munka. Expanzióra (V2 > V1) éppen ellenkezőleg, negatív előjelű lesz 
a munka, mivel a rendszer végez munkát a környezetén, csökkentve ezzel annak belső energi-
áját. 

A munka előjelhelyes meghatározása némi többlet figyelmet kíván meg kondenzált anyagok 
(folyadékok és szilárd közegek) p ≤ 0 [26,52,58] állapotváltozásai során, valamint azoknál az 
anyagoknál, amelyeknél a térfogati hőtágulási együttható negatív értékű, mint például a 4 °C-
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nál kisebb hőmérsékletű víz. Negatív nyomáson történő izobár hőközlés során a munka számí-
tása a (3.4) egyenlet alapján látszólagos ellentmondáshoz vezet a korábbi rendszerszempontú 
előjelszabályt követve. Ez a számítási módszer a negatív térfogati hőtágulási együtthatójú anya-
gok állapotváltozásai során is sérül, hiszen hőbevezetésnél a térfogatváltozás (∆V = V2−V1) ne-
gatív, míg hőelvonásnál a térfogatváltozás éppen pozitív lesz. Ez egy szembetűnő különbség 
a „megszokott” anyagok izobár hőközléses állapotváltozásaik alatt tapasztaltakkal. Ezeket 
a problémákat más kutatók is tárgyalták már több-kevesebb sikerrel [59–64]. A továbbiakban 
csak akkor említjük ezeket a forrásokat, amikor közvetlenül a nulla nyomáson történő izobár 
hőközlés során fellépő munka számításának problémájához köthető. 

A (3.4) egyenlet szerint nulla nyomáson végbemenő izobár hőközlés során a végzett munka 
is nulla a folyamat bármely szakaszát tekintve, ami egy nagyon speciális folyamatot definiál. 
Míg a hőközlés nélküli, adiabatikus folyamatok (Q = 0) széles körben jól ismertek, addig ez az 
úgymond fizikai vagy térfogatváltozási munka nélkül végbemenő térfogatváltozás nem került 
frontvonalba, annak ellenére, hogy számos elméleti problémát vet fel. 

Amikor folyadék vagy szilárd fázis és gőz fázis egyensúlyát nézzük, a nulla nyomás egy 
speciális érték, mivel sem a szublimációs, sem a gőznyomás nem veheti fel ezt az értéket, leg-
feljebb csak megközelítheti [26,52,55,56,58,65]. Csak kondenzált anyagot tartalmazó zárt rend-
szerben (egy folyamatosan átáramlott energiaátalakító rendszer egy belső része is zártnak te-
kinthető) elméletileg és gyakorlatilag is megvalósítható olyan állapotváltozás, amely során 
a rendszer nyomása negatívból pozitívba megy át, keresztülmenve eközben a p = 0 állapoton, 
sőt akár huzamosabb ideig p = 0 állapotú lehet. Például, ha folyadékot izochor (állandó térfo-
gat) módon hűtünk [66–69], a nyomás pozitívból negatívba megy át1, miközben a p = 0 állapo-
ton is keresztülhalad, mégsem tapasztalhatunk semmiféle anomális viselkedést valamely álla-
potjelző vagy anyagjellemző értékeiben. Az állapotjelzők és anyagjellemzők változásában nin-
csen szakadás, szélsőérték vagy inflexió. A 3-9. ábra a metastabil víz sűrűségének (ρ) és az 
izotermikus kompresszibilitási együtthatójának (κT) változását mutatja a nyomás függvényében 
−5..5 MPa tartományban 573,15 K (300 °C) hőmérsékleten. A metastabil állapotok értékei 
a ThermoC [70] online elérhető programmal számoltathatók, ami az IAPWS állapotegyenlet 
[71] alapján működik. Mivel ezen a hőmérsékleten stabil folyadék állapotú víz csak 8,588 MPa 
felett létezik, az ábrán minden állapot metastabil. Jól láthatjuk, hogy a p = 0 állapotot mindkét 
függvény metszi, viszont egyik értékében és menetének jellegében sem történik változás a met-
széspontban vagy ahhoz közeledve. Ez a tény a legfontosabb és leggyakrabban vizsgált anyag-
jellemzőkre igaz [26,54]. A p = 0 nyomáson történő folytonos átmenet azt sugallhatná nekünk, 
hogy ez az állapot semmiben nem különbözik bármely más metastabil állapottól. 

Az általános vélemény, hogy a folyadék fázisnak adott hőmérséklethez két kitüntetett nyo-
másértéke van: az első a telítési nyomás, amiből a p-T tenziógörbe adódik (3-6. ábra), azaz 
a folyadék-gőz egyensúlyi állapotok görbéje (forrás, illetve kondenzáció határa stabil állapot- 

                                                 
1 Ezen az elven működnek a negatív nyomás kísérleti vizsgálatára használt BERTHELOT-csövek. Ezzel kapcsolatos 
részletek olvashatók például: [57]. 
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3-9. ábra. A metastabil víz sűrűségének és az izotermikus kompresszibilitási tényezőjének változása 

az abszolút nyomás függvényében 573,15 K (300 °C) hőmérsékleten. Ezen a hőmérsékleten a víz 
stabil folyadék állapotban 8,588 MPa feletti értéken létezik. Számítások a [70,71] alapján. 

ban); ezeket a görbéket gyakran nevezik binodálisnak, lévén két fázis közti egyensúlyt jellemez. 
A második a spinodális nyomás, ami a metastabil állapot létezésének határát adja meg [54]. 
A folyadék ezt a spinodális határt elérve mindenképpen elforr, stabil állapotok fázisátmeneté-
hez képest sokkal hevesebb módon (robbanásszerűen). A metastabil folyadék stabilitási hatá-
rához tartozó nyomása a hőmérséklettől függően lehet pozitív, negatív vagy éppen nulla. A le-
írtak alapján egy nulla munkával járó p = 0 nyomáson lezajlódó izobár folyamat létezése magát 
a p = 0 állapotot mégis különlegessé teszi, holott eddig nem tartották annak. 

Szilárd anyagok tekintetében a nulla nyomású állapotok kezelése bizonyos szempontból egy-
szerűbb, más szempontból viszont bonyolultabb, mint folyadékok esetén. Szilárd közegek ese-
tén a p = 0 valójában nem jelent metastabil állapotot. Egy szilárd anyag gyakorlatilag képes 
bármennyi ideig ebben az állapotban maradni (szilárd test az űrben, ami közel nulla nyomást 
jelent). Szilárd közegeknél a tenzoriális nyomás helyett a skaláris nyomás alkalmazásának vi-
szont speciális feltételei vannak [54]. Egy másik probléma pedig az állapotegyenletekhez köt-
hető. Folyadékok esetén a legtöbb állapotegyenlet kiterjeszthető metastabil állapotokra, leg-
alábbis egy bizonyos mértékig (például a víz referencia állapotegyenlete az IAPWS [71]). Szin-
tén egy bizonyos mértékig negatív nyomásokra is alkalmazhatók [27,72–74]. Ugyanakkor szi-
lárd közegekre nulla és negatív nyomásra nagyon ritkán találunk állapotegyenletet 
[53,55,75,76]. Ez oknál fogva a következő „virtuális kísérletben” a vizet vesszük példaként. 

3.1.3. IZOBÁR HŐKÖZLÉS VÍZ MUNKAKÖZEGGEL NULLA ABSZOLÚT NYOMÁSON 

3.1.3.1. Virtuális kísérlet 

Habár a nulla nyomáson végbemenő izobár folyamatok létezése elsőre furcsán hangzik, el 
kell fogadni a tényt, hogy metastabil folyadékoknál a nulla nyomású állapot éppen olyan valós, 
mint bármely másik, mint például a 0,1 MPa. Ugyancsak el kell fogadni, hogy a nulla nyomású 
(metastabil) állapotokon lezajló izobár állapotváltozások létezése ugyanannyira lehetséges, 
mint bármely más nyomáson lezajló izobár állapotváltozás, mint például egy túlhevített me-
tastabil folyadék állapotú víz további melegítése 101-ről 106 °C-ra állandó légköri nyomáson.  
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3-10. ábra. (a) A víz egyensúlyi tenziógörbéje és a folyadék-gőz stabilitási (spinodális) vonal 

az IAPWS állapotegyenlet alapján. (b) Metastabil folyadék állapotú víz izobár hevítése 
100-ról 300 °C-ra atmoszférikus (piros nyíl) és nulla (fekete nyíl) abszolút nyomáson. 

A víz a hármasponti és kritikus ponti hőmérséklete között akkor stabil folyadék, ha a nyo-
mása nem kisebb a hőmérsékletéhez tartozó telítési nyomásánál. A gőznyomás csak pozitív 
lehet a gázok nyomásának definíciójából következően, éppen ezért, ha a nyomás a hőmérsék-
lethez tartozó telítési nyomás alá esik, akkor kigőzölgés (részleges vagy teljes elforrás) az ered-
mény. Az efféle események legvalószínűbb kimenetele a forrás megkezdődése, azonban elő-
fordul, hogy a víz mégis (metastabil) folyadék állapotban marad, fázisváltozás nélkül. A 3-10. 
ábra (a) része a víz folyadék-gőz egyensúlyi (tenzió) görbéjét mutatja, valamint az úgynevezett 
spinodális görbét a kritikus ponttól egészen a negatív nyomású (−10 MPa) régióig. Ezt a görbét 
folyadék-gőz spinodálisnak is hívják, jelezve ezzel, hogy a tenzió- és az e spinodális görbe közé 
eső metastabil régióhoz folyadék fázis tartozik, tehát ebben a régióban részleges vagy teljes 
folyadék-gőz fázisátmenet történhet, amennyiben ez a metastabil állapot valamilyen instabilitás 
(külső zavarás) hatására megbomlik. Maga az egyensúlyi folyadék-gőz (tenzió) görbe elvá-
lasztja a stabil folyadék és gőz fázisokat, de semmi információt nem ad a metastabil állapotokra 
vonatkozóan. Az ábrán feltüntetett két görbe (tenzió és sponodális) között a víz metastabil fo-
lyadékként is jelen lehet [26,52,58]. Helyénvaló lehet itt megjegyezni, hogy egy hasonló 
spinodális görbe létezik az úgynevezett aláhűtött gőz metastabil állapotok stabilitási határát je-
lezve, és értelemszerűen a p-T állapottérben az egyensúlyi görbétől balra helyezkedik el. 
(A 3-10. ábra ezt a görbét nem mutatja, de a 3-6. és a 3-7. ábrán látható.) Minden metastabil 
állapot a stabil nyomott/aláhűtött folyadék nyomáscsökkentésével (pl. fojtásával) vagy izotróp 
„húzásával” előállítható. A nullánál nagyobb nyomású metastabil állapotok emellett még a sta-
bil folyadék túlhevítésével (pl. izobár/izochor hevítéssel). Metastabil állapot előállásával szá-
mos forrás foglalkozik: [26,52,56–58,77]. 

A spinodális görbe p ≥ 0 részét a túlhevítési határnak nevezik. Akár egy egyszerű középis-
kolai fizika vagy kémia laborbemutatón is láthatja az ember, hogy a tiszta víz atmoszférikus 
nyomáson 102..105 °C-ra hevíthető. Kicsit szigorúbb (speciálisabb) laboratóriumi körülmé-
nyek között ez az érték elérheti a 300 °C-ot is (továbbra is atmoszférikus nyomáson). A 3-10. 
ábra (b) része, ami tulajdonképpen az (a) rész felnagyítása p = 0 érték környékére, két izobár 
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folyadékhevítést mutat 100-ról 300 °C-ra. A magasabb nyomású közel atmoszférikus 
(0,1 MPa) értéken, míg a kisebb nyomású nulla nyomáson megy végbe. Minden számítás 
a ThermoC-vel [70] történt, ami egyike azon kevés ingyenesen elérhető termodinamikai jel-
lemzőket és állapotokat számító programoknak, amelyek kezelik a metastabil állapotokat is. 

3.1.3.2. Nulla abszolút nyomáson végbemenő izobár folyamatok jelentősége 

Tekintsünk egy közel atmoszférikus nyomáson (0,1 MPa) lejátszódó izobár folyamatot víz 
közegre. Kezdetben a folyadék 100 °C-os, sűrűsége 958,35 kg/m3, majd 300 °C-ra hevítés után 
metastabil folyadék állapotban a sűrűsége 689,71 kg/m3. Ha a folyamat egy zárt deformálódó 
falú, kezdetben 1 m3 térfogatú tartályban megy végbe, akkor a végállapotban a térfogat 
V2 = V1∙ρ1 / ρ2 = 1,3895 m3, így a (3.4) összefüggés alapján a végzett munka előjelhelyesen kb. 
−38,95 kJ-ra adódik. 

Most pedig tekintsünk egy, az előzővel megegyező csak nulla abszolút nyomáson lejátszódó 
folyamatot. Kezdetben 958,3 kg/m3 (0 MPa és 100 °C-on), végállapotban 689,39 kg/m3 (0 MPa 
és 300 °C) a közeg sűrűsége. A végállapotban a térfogat 1,3901 m3, és így a 0,3901 m3-es tér-
fogatváltozás (∆V) ellenére a munka nulla (W = 0). 

A két különböző nyomáson megvalósuló izobár állapotváltozások munkája közti különbség 
38,95 kJ, de ha pusztán 1 liternyi vizet vennénk alapul akkor is 39,95 J, ami szintén nem elha-
nyagolhatóan kis mennyiség, hanem jól mérhető érték. Amennyiben a szilárd-folyadék fázisát-
menttől, kb. 0 °C-tól vizsgálnánk az előbbi folyamatot, a térfogatváltozás még nagyobb lenne. 

Bár egy korábbi okfejtés alapján a nulla abszolút nyomású állapot nem tekinthető kitüntetett 
jelentőségűnek vagy speciálisnak, ugyanakkor jelen alfejezet alapján kijelenthetjük, hogy 
a nulla állandó nyomáson lezajlódó állapotváltozások a munka szempontjából különleges ese-
tek, és emiatt valamiképpen a nulla nyomásállapotot is különlegesnek tekinthetjük. 

Ezek a munkavégzés nélküli folyamatok hasonlóak az adiabatikusokhoz (Q = 0). Feltehetően 
műszaki jelentőségük kisebb, mindamaellett mégis úgy véltük, hogy megilleti ezeket is egy 
megfelelő elnevezés. A munka hiánya miatt ezeket aergiatikus folyamatoknak neveztük el 
a semmittevés, lustaság és a tunyaság démonja, a görög Αεργια alapján. Ez a megnevezés jól 
összecseng a hővel kapcsolatos elnevezéssel, az adiabatikussal, bár fontos kiemelni, hogy 
a p = 0 analógiája adiabatikus esetben a termodinamika harmadik főtétele értelmében nem lé-
tezhet (T ≠ 0). 

Az a kérdés, hogy a p = 0 állapot különleges-e, valamint az a probléma, hogy a nyomás elő-
jele (+ / −) vajon befolyásolja-e a munka előjelét vagy csak a nyomás abszolút értéke számít 
[62–64] könnyen megoldhatók lennének, ha egy olyan új nyomásskálát tudnánk bevezetni, 
amelyben csak pozitív nyomásértékek léteznek. A következő részben ezek lehetőségét vizsgál-
juk meg.  
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3.1.3.3. Egy új nyomásskála bemutatása 

Tételezzük fel, hogy a (3.4) egyenlet csak gázok munkájának számítására alkalmas, folyadék 
és szilárd közegekre nem. Ez elsőre kissé erőltetettnek tűnhet, de vigyük végig a gondolatme-
netet. Idézzük fel, hogy GUY-LUSSAC törvényei alapján izochor állapotváltozásnál a p / T, míg 
izobár állapotváltozásra a V / T hányadosokkal kifejezett lineáris kapcsolat nyilvánvaló, de 
a számszerű arányossággal akadtak problémák. Ezek abból az egyszerű okból eredtek, hogy 
a hőmérsékleti skálaként GUY-LUSSAC a Celsius-skálát használta, így nem volt megfelelő a vo-
natkoztatási (zéró) pontja. A termodinamikai (Kelvin) skála segítségével a nulla pont a megfe-
lelő helyre került, aminek segítségével már könnyen magyarázhatóvá váltak GUY-LUSSAC kí-
sérleteiből nyert eredmények. 

A termodinamika a nyomás skála nulla pontját közvetlenül a mechanikából vagy a gázdina-
mikából vette át, a metaállapotokhoz kapcsolódó példákban egy megfelelően eltolt nyomás-
skála pontosabban vagy legalábbis sokkal egyszerűbben írna le néhány jelenséget. RZOSKA és 
szerzőtársai [78,79] egy új nyomásskálát vezettek be (jelölése π a p helyett), ami számos anyag-
jellemző nyomástól való függésének leírását egyszerűsíti, beleértve például az üvegesedési hő-
mérsékletet és a dielektromos permittivitást. Ennek az új nyomásskálának a különlegessége 
a nullpontjának monoton hőmérsékletfüggése. Habár kezdetben az új nullpont (adott hőmér-
séklethez) csupán egy illesztési paraméternek tűnt, később kiderült, hogy nagyon közel van, 
akár egyenlő is lehet a folyadék-gőz spinodális nyomással. Ez azt jelenti, hogy egy adott folya-
dék állapotban, a folyadék számos jellemzőjét meghatározó nyomásérték nem az abszolút nyo-
más, hanem egy változó nyomásérték (nyomáskülönbség), melynek viszonyítási alapja a hő-
mérséklettől függő spinodális nyomás, azaz a folyadék létezésének abszolút alsó nyomásha-
tára1: 

    F G π T p p T  (3.5) 

ahol p a valós abszolút nyomás, és  F Gp T  a folyadék-gőz spinodális nyomáshatár adott hő- 
mérsékleten. Mivel ez a mennyiség egy különbséget (távolságot) jelent, ezért ezt a továbbiak-
ban a jobb érthetőség és megkülönböztetés miatt „nyomástávolságnak” (π) fogjuk nevezni. 
A nyomástávolság – bár hőmérsékletfüggő – bizonyos szempontból mégis abszolútnak vehető, 
hiszen nyomásskálán azt a távolságot adja meg, hogy az adott állapot milyen messze van attól 
az utolsó állapottól, ahol adott hőmérsékleten még létezhet folyadék. 

A különbséget p és π között a 3-11. ábra mutatja. Az ábra (a) része a hagyományos értelme-
zésű (abszolút) nyomás értékét mutatja, míg a (b) a nyomástávolságot ugyanazon hőmérsékleti 
értékek mellett. Jól láthatjuk, hogy hőmérséklettől függően így π nagyobb vagy kisebb is lehet, 
mint a hagyományos p. Ténylegesen ott lesz a két mennyiség értéke egyenlő, ahol a spinodális 

                                                 
1 Megfigyelhető az analógia, hogy az abszolút p nyomás gázok esetén azt adja meg, hogy (adott hőmérsékleten) 
az állapot a nyomásskálán milyen messze van attól a legalacsonyabb nyomású állapottól, ahol még létezhet gáz 
fázis, míg π azt adja meg folyadékok esetén, hogy adott hőmérsékleten az állapot a nyomásskálán milyen messze 
van attól a legalacsonyabb nyomású állapottól, ahol még létezhet folyadék fázis. 
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3-11. ábra. (a) A valós (nulla nyomáshoz viszonyított) nyomás (a) és a folyadék-gőz spinodális 

nyomáshoz viszonyított nyomás (b) sematikus összehasonlítása két adott hőmérsékleten. 

metszi a p = 0 vonalat. Amennyiben ennél nagyobb a hőmérséklet, akkor π < p, ha pedig kisebb, 
akkor π > p.  

Megjegyzésként megemlítjük itt, hogy ez az új nyomásskála a negatív nyomásokon végbe-
menő folyamatok során végzett munka számításával kapcsolatos problémákat is megoldaná, 
ahogyan azt STEPANOV is javasolta [62–64], mivel ez az új nyomás mindig nemnegatív, sőt 
a spinodális határok tényleges elérhetetlensége miatt mindig pozitív értékű [65]. 

Ami a szilárd közegeket illeti, ezeknek is van valamilyen stabilitási határa (pl. egy negatív 
nyomáshatár, amin még létezik a szilárd közeg), de ez a határ és ennek jellege még nem ponto-
san ismert [53,65,75,76]. Folyadékoknál egyre nagyobb a közeg sűrűségnek fluktuációja, aho-
gyan közeledünk a stabilitási határhoz (spinodálishoz), így az akár a gázokra jellemző értékeket 
is elérhet eközben. Szilárd közegeknél nem várható az efféle viselkedés. Szilárd közegnél ez az 
alsó létezési nyomáshatár, inkább egy szilárd-gőz típusú stabilitási határ lehet, mivel a legtöbb 
szilárd anyagra ez a becsült alsó nyomáshatár sokkal kisebb annál, ahol még folyadék bármi-
lyen formában létezhet. A stabilitási határ jellegének ismerete nélkül, matematikailag ugyanúgy 
definiálhatunk egy π értéket szilárd közegekre: 

    stab π T p p T  (3.6) 

ahol pstab egy általánosított legalsó stabilitási nyomáshatára a szilárd közeg létezésének adott 
hőmérséklet mellett. Mivel minden nyomással kapcsolatos mennyiséget is skalárisan kezelünk, 
ez a módszer nem használható anizotróp szilárd közegekre, hiszen itt irányfüggő stabilitási ha-
tárokra számítunk. Azon eseteknél sem használható az összefüggés, ahol a nyomás csak tenzo-
riális értelmezésben jöhet számításba. 

Gázokra ez a két skála teljesen megegyezik (π ≡ p), hiszen azok legalsó nyomáshatára nulla, 
amit a molekulák számának csökkenésével (nulla molekulaszámhoz tartva) vagy a rendszer 
térfogatának növelésével (végtelenhez tartva) közelít a gáz. Ebből kifolyólag negatív nyomású 
állapotok gázok esetén nem léteznek. A termodinamikai stabilitási határ gázok esetén a gőz-
folyadék spinodális, ami egy felső nyomáshatárt jelent [26,58], és ez esetünkben nem releváns. 
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A „nyomástávolság” alapján a rá vonatkozó, hipotetikus térfogatváltozási munka a követke-
zőképpen számítható: 

    
2

1

áll.

2 1d


      
V π

π
V

W π V V π V V  (3.7) 

ahol π alsó index a munka számításának megkülönböztethetőségét jelzi a (3.4) egyenlethez (ha-
gyományos módszerhez) képest. 

Ha el is fogadjuk, hogy a (3.7) egyenlettel számítva a munkát néhány problémát megoldunk, 
legalább két másikkal viszont számolnunk kell. Az első legfontosabb, hogy az új nyomásská-
lával az eddigi izobár folyamatok már nem lesznek izobárok, hiszen a nyomástávolság (π) hő-
mérsékletfüggő, F Gp  (spinodális) és stabp  (általánosított stabilitási határ) miatt. 

A második probléma műszaki jellegű. A termodinamikai körfolyamatokban a folyadékokkal 
történő állapotváltozások során a munka gyakran elhanyagolt, a gőz/gáz fázisúakéhoz képest. 
A mérnöki gyakorlatban ezeket, a különféle súrlódásokkal és hőveszteségekkel stb. együtt na-
gyon kis értékűnek és elhanyagolható mértékű veszteségnek tekintik. Mivel p és π között a kü-
lönbség nagyon nagy alacsony és nagyon magas hőmérsékleteken, így a két módszerrel számí-
tott munka [(3.4) és (3.7) egyenletek] közötti különbség is igen jelentős lesz, amit különböző 
kísérletek vagy ipari folyamatok során is könnyen kimutathatunk. A 3.3. táblázatban egységnyi 
tömegre fajlagosított munkák értékeit hasonlíthatjuk össze két különböző nyomáson (0,1 és 
5 MPa) folyadék (f index) és gőz (g index) fázisok ∆T =  0,2 K hőmérsékletemelkedése (hőbe-
vezetés) során. A folyadék és gőz fázis kezdeti hőmérséklete 0,8 °C-kal és 0,6 °C-kal a forrás-
ponti érték alatt, illetve felett van. Ezáltal az átlagos távolság (különbség) a hőmérsékletskálán 
egyaránt 0,7 °C lesz. Folyadék esetén a munka hagyományos értelmezésében a (3.4) egyenlet-
tel, míg a nyomástávolság módszerének értelmezésében a (3.7) egyenlettel számított. Gőz fázis 
esetén csak a hagyományos értelmezés szerint történik a számítás, hiszen itt a két módszer 
ugyanazt az eredményt adja. A módszerek megkülönböztetése a fajlagos munka (w) argumen-
tumába írt független változó p és π alapján történik. A táblázat utolsó két oszlopa a munkák 
arányát (folyadék / gőz) mutatja mindkét számítási módszerre. 

A hagyományos számítási módszerrel (jellemzően folyamat- és energetikai mérnökök hasz-
nálják) végzett számítások azt mutatják, hogy alacsony nyomásokon folyadékok munkája a gá-
zokéhoz képest elhanyagolhatóan csekély mértékű. Még magasabb nyomásokon is az arány 
éppen csak 1% felé emelkedik, így az energiaegyenletben a mérnöki számítások során legtöbb-
ször elhanyagolható nagyságú. A nyomástávolság módszerével történő számítások során vi-
szont a gőz és folyadék fázis számértékei között már csak körülbelül egy nagyságrendnyi (×10) 

3.3. táblázat. Egységnyi tömegre vonatkoztatott térfogatváltozási munka folyadék és gőz fázisú vízre 0,2 °C-os 
hőmérsékletnövekedés során. A számítások a (3.4) és (3.7) egyenletek alapján történtek. 

p, MPa wf (p), kJ/kg wf (π), kJ/kg wg (p), kJ/kg wf (p) / wg wf (π) / wg 
0,1 −1,56∙10−5 −2,544∙10−2 −9,83∙10−2 1,58∙10−4 2,589∙10−1 
5 −1,56∙10−3 −2,216∙10−2 −1,909∙10−1 1,48∙10−2 1,161∙10−1 
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a különbség, így ez esetben már elhanyagolható mértékű. Atmoszférikus nyomáson a helyzet 
még rosszabb; míg a (3.4) egyenlettel számítva a folyadék munkája még inkább elhanyagolható 
mértékű lesz a gőz munkájához képest, addig a nyomástávolság módszerét használva 
[(3.7) egyenlet] a két fázis munkájának aránya 25% körülire adódik, mely már számottevő mér-
tékű a folyadék munkáját tekintve. Mivel hőerőgépeket már több mint két évszázada haszná-
lunk és ezalatt mindvégig a munkát a hagyományos egyenlet alapján határoztuk meg, arra a kö-
vetkeztetésre juthatunk, hogy a számítások során kiadódó jelentős veszteségek nem maradtak 
volna észrevétlenek. Ez alapján beláthatjuk, hogy a munka a (3.4) egyenlettel számítandó és 
nem a (3.7) egyenlettel. Habár a nyomástávolság módszerének bevezetése különböző nyomás-
sal kapcsolatos összefüggésekre képes magyarázatot adni, ebben a konkrét esetben bizonyosan 
nem jó megoldás, így a p = 0 nyomáson tényleg létezhetnek W = 0 munkájú, makroszkopikus 
térfogatváltozással járó folyamatok. 

3.1.4. KONKLÚZÍV ÖSSZEFOGLALÓ ÉS TÉZISPONT 

A gázokkal ellentétben a kondenzált anyagok (folyadék és szilárd közegek) nyomása nem 
csak pozitív, hanem negatív és nulla is lehet. Nempozitív nyomás mellett a folyadékok és üve-
gek – bizonyos esetben akár szilárd közegek – állapota metastabil (bármikor spontán módon 
elforrhatnak), ezért ezekre az állapotokra metaállapotokként is hivatkoztunk már. 

Nulla állandó nyomáson lejátszódó hőközlés (hevítés vagy hűtés) során a munka értéke nulla 
annak hagyományos δW = −p∙dV alakú egyenlete alapján. Ez azt jelenti, hogy p = 0 feltétel 
esetén létezik egy speciális folyamat: állandó nyomáson lejátszódó hőközlés során makroszko-
pikus térfogatváltozás (∆V) történik anélkül, hogy a rendszer munkát végzett volna a környe-
zetén vagy fordítva, hogy a környezet végzett volna munkát a rendszeren, tehát δW = 0. 
A munka számításának egy másik lehetőségét egy olyan nyomásskála bevezetése adná, melyen 
a nulla pont az adott fázis létezésének legalsó határa lenne. Ez a számítási módszer azonban 
helytelennek bizonyult. 

A reverzibilis adiabatikus (δQ = T∙dS = 0) folyamatokhoz hasonlóan léteznek 
δW = −p∙dV = 0 folyamatok is, ahol a munka nulla értékét a térfogat állandósága (dV = 0) 
okozza. Ugyanakkor a munka úgy is lehet nulla értékű, hogy a kölcsönhatás intenzív állapot-
jelzője, a nyomás nulla értéket vesz fel. A hő ily módon viszont nem lehet nulla értékű, mivel 
a megfelelő intenzív állapotjelző, a termodinamikai hőmérséklet (T) nem lehet zérus. 

Ezek a folyamatok jelenségükben hasonlóak az adiabatikusokhoz (Q = 0), és habár műszaki 
jelentőségük kisebb, megilleti ezeket is egy megfelelő elnevezés. Mivel ezeknél a folyamatok-
nál a munka mindig nulla, ezért hívjuk ezeket aergiatikus folyamatoknak a görög Αεργια alap-
ján, aki a görög mitológiában a semmittevés, lustaság és a tunyaság démonja. Ez a név jól ösz-
szecseng a hővel kapcsolatos elnevezéssel, az adiabatikussal, bár adiabatikus esetben ennek 
pontos analógiája nem létezhet (T ≠ 0). 

Az aergiatikus folyamatok létezésének jelentősége, hogy hőbevezetéssel vagy hőelvonással 
lehetséges véges térfogatváltozást (ΔV) létrehozni nulla munkavégzés (δW = 0) mellett. 
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Ellentmondásnak tűnt, hogy az eddigi ismeretek alapján [51] a p = 0 önmagában nem egy 
speciális érték, de a jelen alfejezetben bemutatott eredmények szerint mégis van legalább egy, 
mégpedig a p = 0 állandó értéken végbemenő folyamat, amely különleges (W = 0). A folyadék 
hevítése vagy meghúzása és ezzel először stabil majd metastabil folyadék állapotba hozása so-
rán, csak a folyadék-gőz spinodális vonalnak van szerepe, a gőz-folyadékot „nem látja” a fo-
lyadék, tehát azon történő áthaladáskor semmi nem történik. Ennek ellenkezője szintén fennáll: 
stabil gőz állapotból átlépve a folyadék-gőz spinodális vonalat semmilyen esemény nem ész-
lelhető, csak a gőz-folyadék spinodálishoz közeledve. Ebből is látható, hogy néhány speciális 
vonal vagy érték úgymond irányfüggő lesz. Ugyanez a helyzet a p = 0 értékkel is. Az, hogy egy 
folyamat átmegy vagy érinti a p = 0 állapotot, önmagában semmilyen különlegességet nem je-
lent, nem tapasztalhatunk semmilyen nem várt jelenséget. Kivéve „két irányt” a p-T diagramon: 
izobár módon történő hőközlés (hevítés vagy hűtés) p = 0 nyomáson. 
Ezek alapján megfogalmazható a harmadik tézispont, amely az izobár folyamatok metastabil, 
p = 0 állapotban történő viselkedésére vonatkozik: 

3. Léteznek olyan abszolút nulla nyomáson (p ≡ 0) lejátszódó folyamatok, amikor nem-
nulla térfogatváltozás (dV ≠ 0) mellett nincs térfogatváltozási munka (δW = 0). Ez az 
egyenlőség a nyomás nulla értékéből következik; ennek nincs analógiája adiabatikus fo-
lyamatoknál (T ≠ 0). Az ilyen folyamatokat aergiatikus folyamatoknak nevezzük. 
(Kapcsolódó publikáció: [80]) 
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3.2. Reverzibilis adiabatikus folyamatok stabilitása a WIDOM-régióban 

Az energetikában fontos elemi folyamatokat leíró egyenletek az egyfázisú régióban általában 
egyszerűek, mivel az anyagi tulajdonságok lassan és monoton módon változnak. Mint ahogy 
már a bevezetőben is láthattuk, a szuperkritikus és különösen a WIDOM-régióban ez nem igaz, 
mert egyes tulajdonságok gyorsan, anomális módon változnak. Amennyiben egy-egy a szuper-
kritikus régióban lezajló elemi folyamatot akarunk vizsgálni, tudnunk kell, hogy a folyamatot 
leíró út hogyan helyezkedik el az egyes tulajdonságok anomális régiójához képest. Az anomá-
liák jellemzésének egyik módja a WIDOM-vonalak feltérképezése; ezek a vonalak az adott tu-
lajdonság anomáliájának szélsőértékeinek vagy inflexiós pontjainak elhelyezkedését mutatja be 
adott változók, jellemzően nyomás-hőmérséklet térben. Egyes energetikailag fontos fluidumok 
WIDOM-vonalai harmadfokú egyenletekkel írtuk le1 [36], melyek együtthatói az egyenlettel 
együtt a IV. mellékletben megtalálhatók. A WIDOM-vonalak pontjai a NIST adatbázisból letöl-
tött adatsorokból numerikus deriválással lettek meghatározva. 

3.2.1. KÜLÖNBÖZŐ MUNKAKÖZEGEK JELENTŐSÉGE AZ ENERGIAÁTALAKÍTÁSBAN 

A következő alfejezetben több – elsőre talán szokatlan – munkaközeg példáján keresztül tár-
gyaljuk a WIDOM-anomáliák jelentőségét az energiaátalakító körfolyamatok expanziós és 
kompressziós részeiben, így előbb az anyagválasztás okainak rövid magyarázatával kezdünk. 

A VAN DER WAALS argon a legegyszerűbb modellanyag és kvalitatív szemléltetésre a leg-
gyakrabban használt. A valós argon használatának két oka van. Egyrészt jól demonstrálja a VAN 

DER WAALS (modell) argon és egy valóságosabb közti különbséget, másrészt, bár ez jelenleg 
még sokaknak újszerű lehet, az argon egy potenciális munkaközeg jelölt az energiaátalakító 
körfolyamatoknál, noha nem földi körülmények között, hanem aszteroidákon vagy más boly-
gókon [81]. A nagyteljesítményű fosszilis tüzelésű és az atomerőművek több mint 90 százalé-
kában vizet használnak munkaközegként a RANKINE-körfolyamaton alapuló energiaátalakítás 
során, így ez magáért beszél. Szuperkritikus szén-dioxid lehetőséget ad az alacsony hőmérsék-
letű hőforrások, mint geotermikus kutak, napsugárzás, stb. hatékony felhasználására. 

Az eddig bemutatott munkaközegekkel ellentétben a metán nem egy létező vagy potenciális 
munkaközeg. Ugyanakkor egyre nagyobb jelentősége van az energetikában, névlegesen a CNG 
(Compressed Natural Gas – komprimált földgáz) technológiában, ahol a gáz alapvetően tiszta, 
szuperkritikus nyomásra komprimált metán, amit a WIDOM-anomáliák tekintetében releváns 
hőmérsékletek feletti értéken tárolnak. Ráadásul az expanziója során (például, amikor üzem-
anyagként egy járműbe töltjük) eléggé lecsökkenhet a hőmérséklete, így az anomális régióba 
kerülhet [82]. Amennyiben ott a hangsebességnek éppen minimuma van, az adhat egy felső 
töltési korlátot, mivel a hangsebesség elérése károsíthatja az újratöltő rendszert és magát a jár-
művet is.  

                                                 
1 Ennek a feltérképezésnek egy részét Katona Adrienn és Velmovszki Dávid BME Energetikai mérnök hallgatók 
és egyben a [36] publikáció társszerzői Szakdolgozat és Diplomaterv feladataik keretében végezték el. 
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3.2.2. STABILITÁSI PROBLÉMÁK A WIDOM-RÉGIÓBAN 

A termodinamikai körfolyamatok lényege a hő munkává alakítása (vagy fordítva). A körfo-
lyamatokat mindig feloszthatjuk egyszerű lépésekre (folyamatokra), mint izobár hőközlés, adi-
abatikus expanzió vagy kompresszió stb. Amikor egy ilyen folyamat teljesen vagy részben 
a szuperkritikus régió anomális részére esik, egy vagy több WIDOM-vonalat bizonyosan el-
metsz. Néhány ilyen szuperkritikus termodinamikai körfolyamatokban potenciálisan jelen lévő 
folyamatot mutat a 3-12. ábra. 

 
3-12. ábra. Néhány egyszerű termodinamikai állapotváltozás (piros: reverzibilis adiabatikus, 

kék: izotermikus, zöld: izobár) az anomális WIDOM-régióban. 

Amikor valós rendszerben lejátszódó izobár, izochor, izotermikus vagy bármely más folya-
matról beszélünk, a folyamatok eredeti útjukról letérhetnek külső mechanikai és termikus zajok 
vagy zavarások1 hatására. Például egy izotermikus hőközlés (egyik felépítő folyamata a CAR-

NOT-körfolyamatnak vagy a fázisátalakulás hőbevezetés hatására a RANKINE-körfolyamatban) 
során a zaj (±ΔW) képes megváltoztatni a nyomást a sűrűség/térfogat változásán (ΔV) keresztül, 
így a folyamat letér az eredeti útról és minden bizonnyal egy számunkra kevésbé megfelelőn 
halad tovább. Az adiabaták (vagy más folyamatok) stabilitása adott állapotban attól függ, hogy 
az adott állapotból milyen könnyen lökhető ki a rendszer. Nyomás-hőmérséklet reprezentáció-
ban ehhez a mechanikai és termikus zaj hatását kell megvizsgálni. A ΔQp = ΔH és ΔW hatása 
a nyomásra és hőmérsékletre a hozzájuk tartozó válaszfüggvényektől függ, név szerint az izo-
termikus kompresszibilitási tényezőtől és az izobár hőkapacitástól, melyeket a következőkép-
pen definiálunk: 
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1 Zavarás alatt, egy olyan általános, viszonylag kis mértékű külső hatást értünk, amely egyszer vagy többször is 
bekövetkezhet és lehet periodikus vagy véletlenszerű is. Ezzel szemben zaj alatt egy hosszabb ideig fennálló vé-
letlenszerű intenzitású szintén viszonylag kis mértékű külső hatást értünk. A tárgyalásunk szempontjából nincs 
különbség zaj és zavarás között, így a későbbiekben a szövegben nem teszünk különbséget a két fogalom között. 
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3-13. ábra. A rendszerek külső termikus (piros) és mechanikus (kék) zajra adott válasza. (a) Kis hőkapacitás, 

illetve izotermikus kompresszibilitás esetén a rendszer érzékeny a zajokra. (b) Nagy hőkapacitás, 
illetve izotermikus kompresszibilitás esetén a rendszer stabil a külső zajokkal szemben. 

 

Nagy kompresszibilitási tényező mellett ugyanaz a külső mechanikai zaj hatására létrejövő 
térfogat zavarás (ΔV) sokkal kisebb nyomásváltozást okoz. Ehhez hasonlóan a nagy hőkapaci-
tású rendszerek sokkal kisebb hőmérsékletváltozást szenvednek le adott termikus zavarás hatá-
sára, mint a kisebb hőkapacitásúak. Ha egy adiabata egy véges p-T tartományon belül együtt 
fut az izobár fajhő WIDOM-vonalával, akkor ez az adiabata stabilabb a termikus zajokkal szem-
ben, mint az alacsony fajhőjű régiókban futó adiabaták. Ezzel ellentétben, ha egy adiabata egy 
véges p-T tartományon belül együtt fut az izotermikus kompresszibilitás WIDOM-vonalával, 
akkor ennek az adiabatának a stabilitása a mechanikai zajokkal szemben jóval kisebb, mint az 
alacsony kompresszibilitású régiókban futó adiabatáké. Például egy ilyen adiabatán lezajló ex-
panzió/kompresszió során már kis külső mechanikai zajok is kilökhetik a rendszert az eredeti 
adiabatáról, így az expanzió/kompresszió nem a tervezett útvonalon fog lezajlani. Természete-
sen ezek az állítások akkor is igazak, ha ezek a vonalak az adiabatákkal nem egzaktul együtt 
futnak, hanem olyan közel, ahol még a fajhő vagy kompresszibilitási értékek anomálisnak 
mondhatók. Az előbbieket a 3-13. ábra is szemlélteti. 

3.2.3. SZUPERKRITIKUS ADIABATÁK ELHELYEZKEDÉSE A WIDOM-RÉGIÓBAN KÜLÖN-

BÖZŐ ANYAGOK ESETÉN 

A 3-14. ábra a VAN DER WAALS argon, a valós argon (WAGNER-SETZMANN referencia álla-
potegyenlet [83]), a víz (IAPWS referencia állapotegyenlet [71]), a szén-dioxid (WAGNER-
SPAN referencia állapotegyenlet [84]) és a metán (WAGNER-SETZMANN referencia állapot-
egyenlet [85]) esetében mutat számos reverzibilis adiabatát a szubkritikus és szuperkritikus ré-
gióban egyaránt. Az WIDOM-vonalakat különböző színekkel ábrázolva láthatjuk. Maguk az adi-
abaták pontozott fekete vonalként, míg a telítési görbe folytonos fekete vonalként láthatók. 

A VAN DER WAALS argonnál jól láthatjuk [3-14. ábra (a) része], hogy három WIDOM-vonal 
(izobár fajhő, izentropikus kompresszibilitási tényező és izobár hőtágulási együttható) néhány 
adiabatához igen közel fut a kritikus ponttól 20 MPa-ig, miközben a hangsebesség WIDOM-vo-
nala 10 MPa-ig egy másikhoz van nagyon közel. A (3.8) és (3.9) egyenletek alapján az izoterm 
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3-14. ábra. Reverzibilis adiabatikus (izentropikus) vonalak (szaggatott) és néhány WIDOM-vonal 

VAN DER WAALS argonra (a), valós argonra (b), vízre (c), szén-dioxidra (d) és metánra (e). 

kompresszibilitási tényező és izobár fajhő WIDOM-vonalán vagy ahhoz közel futó adiabaták 
nagyon stabilak a külső mechanikai, illetve termikus zajokkal szemben. Sajnálatos módon a va-
lós argonnál [3-14. ábra (b) része] már más a helyzet, az izobár fajhő WIDOM-vonala jellegre 
nem követi az adiabatákat, így itt nem találunk a külső hőtásokkal szemben kiemelkedő stabi-
litású adiabatikus expanziós/kompressziós vonalat. Az egyetlen WIDOM-vonal, amely a mene-
tét illetően adiabatikus viselkedést mutat, az izobár hőtágulási együttható. 

A víznek [3-14. ábra (c) része] adiabatikus jellegű WIDOM-vonala (adiabatával együtt vagy 
annak közelében fut) nem létezik, még a viszonylag alacsony (pC..2,5∙pC) nyomástartományban 
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sem. Még alacsony nyomáson az izochor fajhő és sűrűség WIDOM-vonalai mutatnak egy adia-
batikus jellegű menetet, de ez csak egy nagyon szűk nyomástartomány. Kijelenthetjük, hogy 
víz esetén csak a kritikus pontnak nagyon szűk környezetében lehetnek stabilak az adiabaták. 
A szuperkritikus vízhűtésű (és moderátorú) új generációs atomerőművek legfeljebb csak 
25 MPa nyomásig mennek fel [86], tehát a szűk nyomástartomány ellenére ezen a téren lehet 
gyakorlati jelentősége az adiabatikus jelleget mutató WIDOM-vonalaknak. A víz izentropikus 
kompresszibilitási együtthatójának WIDOM-vonalában alacsony nyomáson egy kis púpot ta-
pasztalhatunk, ami minden bizonnyal a kritikus pont közelsége miatt erre a mennyiségre jelent-
kező maximumnak felel meg. 

A szén-dioxidnál [3-14. ábra (d) része] ugyanaz a helyzet, mint a víznél, nagyobb nyomás-
tartományban nem találunk adiabatikus jellegű WIDOM-vonalat, csak egy szűkebben a kritikus 
ponthoz közel. Ezek a sűrűség és az izobár fajhő WIDOM-vonalai a szén-dioxid esetében. 

Végül a metánnál [3-14. ábra (e) része] a vízhez hasonlóan szűken az alacsony nyomású 
tartományban a sűrűség és az izochor fajhő WIDOM-vonalai adiabatikus jelleggel mennek, míg 
nagyobb nyomástartományt tekintve az izobár fajhő WIDOM-vonalával párhuzamosan futó adi-
abatát láthatunk. A metán esetében a jelenlegi alkalmazásokhoz kapcsolódó legfontosabb WI-

DOM-vonal a hangsebességé lesz (CNG üzemű gépjárművek újratöltése [82]), ami nem mutat 
adiabatikus jelleget. 

3.2.4. KONKLÚZÍV ÖSSZEFOGLALÓ ÉS TÉZISPONT 

A szuperkritikus régió nem tekinthető homogénnek, amennyiben azt úgy értelmezzük, hogy 
minden állapotában a nyomás és a hőmérséklet is azok kritikus ponti értékénél nagyobbak. 
A régió alacsony hőmérsékletű határának közelében a folyadékszerű tulajdonság jellemzi a kö-
zeget, míg az alacsony nyomású határ közelében igen gőzszerű jellemzőket tapasztalunk. A fo-
lyadék- és gőzszerű állapotok között egy ékhez hasonló alakú tartomány látható, ahol ez a fo-
lyadékszerű fluidum gőzszerűvé és fordítva a gőzszerű folyadékszerűvé alakul a megfelelő nyo-
más- és hőmérsékletváltozás hatására. Ezt a régiót átlépve némely jellemző (például a sűrűség) 
nagyon finoman megy át folyadékszerűből gőzszerű állapotba, ami azt sugallja, hogy ez se nem 
folyadék és se nem gőz, tehát valami a kettő között, ezért talán értelme lehet egyfajta „keverék-
ként” kezelni. Ugyanakkor más tulajdonságok változása egészen másképpen zajlik le, mint pél-
dául az izobár kompresszibilitási együtthatóé, aminek egy hatalmas csúcsértéke lesz ebben a ré-
gióban mielőtt a folyadékszerű és arra jellemző értékéből végül gőzszerű és arra jellemző érté-
ket vesz fel. Ezen anomáliák miatt, akár új fázisként is tekinthetünk rájuk. Ezt az anomális 
tartományt nevezzük WIDOM-régiónak.  

Néhány jellemző (válaszfüggvény) hatással van a különböző folyamatok külső zajjal szem-
beni stabilitására. Emiatt lett célszerű a feltérképezett WIDOM- és az adiabatikus (izentróp) vo-
nalak viszonylagos helyzetét ábrázolni modell és valós argon, továbbá valós víz, szén-dioxid 
és metán közegekre. Ezek közül néhány esetén, főként azokban az állapotokban, ahol a nyomás 
kissé a kritikus ponti érték felett van, találhatók olyan adiabaták, amelyek közel futnak az izobár 
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hőkapacitás WIDOM-vonalához, egy a cp-maximumok által alkotott gerincen vagy annak köz-
vetlen közelében. Ezek az adiabaták sokkal stabilabbak a termikus zajokkal szemben, mint 
a többi, így különös jelentőségük lehet a munkaszolgáltató termodinamikai körfolyamatoknál. 
Ezzel ellentétben az izotermikus kompresszibilitáshoz tartozó WIDOM-vonal közelében futó 
adiabaták mechanikai zajokkal szembeni stabilitása pedig nagyon alacsony, így ezek elkerülen-
dők. 
Ezek alapján megfogalmazható a negyedik tézispont, ami két altézisből áll, és amely a WIDOM-
régióban futó adiabaták mechanikai és termikus zajokkal szembeni stabilitási kérdéseiről tesz 
megállapítást: 

4a. A WIDOM-régióban futó reverzibilis adiabaták közül azok, amelyek az izotermikus 
kompresszibilitási együttható maximumával (WIDOM-vonalával) együtt, illetve annak kö-
zelében futnak sokkal kevésbé stabilak a külső mechanikai zajokkal szemben, mint az 
attól távolabb futók. Az argon, víz, szén-dioxid és metán esetén nem létezik az izotermikus 
kompresszibilitási együttható WIDOM-vonalával együtt vagy ahhoz nagyon közel futó re-
verzibilis adiabata, amely a többi adiabatánál jelentősen rosszabb stabilitást mutat külső 
mechanikai zajokkal szemben. (Kapcsolódó publikációk: [36,87]) 

4b. A WIDOM-régióban futó reverzibilis adiabaták közül azok, amelyek az izobár fajhő 
maximumával (WIDOM-vonalával) együtt, illetve annak közelében futnak sokkal stabilab-
bak a külső termikus zajokkal szemben, mint az attól távolabb futók. Az argon, víz, szén-
dioxid és metán közül a szén-dioxidnál és a metánnál létezik az energetikai felhasználá-
sokban releváns nyomástartományokban az izobár fajhő WIDOM-vonalával együtt vagy 
ahhoz nagyon közel futó reverzibilis adiabata, amely a többi adiabatánál jelentősen jobb 
stabilitást mutat külső termikus zajokkal szemben. (Kapcsolódó publikációk: [36,87]) 
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3.3. Állapotváltozások megvalósíthatósága metastabil fluid állapotokban 

Negatív nyomású folyadékokban az egyik leggyakoribb kísérlettípus arra irányul, hogy adott 
hőmérsékleten (a kísérletek többségében ez szobahőmérséklet) mekkora az elérhető legmé-
lyebb negatív nyomás, ahol kavitáció még nem következik be, tehát a víz még folyadék fázisban 
marad. Az eddig elvégzett kísérletek többsége besorolható két csoportba aszerint, hogy milyen 
módszerrel állították elő a negatív nyomást (módszerekkel kapcsolatban lásd például az [57] 
forrást). 

Az első ilyen módszernél egy mikroszkopikus méretű vízzárványt használnak BERTHELOT-
csőként; ekkor a negatív nyomást a zárvány térfogatának megtartása mellett a folyadékot hő-
mérsékletcsökkentéssel kontrakcióra kényszerítik, de a zárvány fala és a víz közötti adhézió ezt 
a kontrakciót gátolja, így a folyadék a folyamat végén „meghúzott”, azaz negatív nyomású lesz. 
Bár valójában a zárvány térfogata nem egzaktul állandó, de az itt leírt folyamatot egy izochor 
hőelvonással szokták modellezni. Az így elért legmélyebb becsült negatív nyomás vízben 
−100 MPa körüli érték [66–69,88]. 

A másik módszerben nagy frekvenciájú és nagy amplitúdójú ultrahangot használnak. Ekkor 
a nagy frekvencia (rövid idő) miatt a negatív nyomáscsúcsokban nincs idő buborék nukleációra, 
így elméletileg ez a módszer alkalmas lehet nagyon mély negatív nyomások elérésére. Bár a fo-
lyadék kompressziója és expanziója nagyon gyors, így ezt a folyamatot adiabatikusként szokták 
kezelni; folyadékokban az adiabaták az izotermákkal közel együtt futnak, így a kismértékű hő-
mérsékletváltozást elhanyagolva, a folyamatot izotermikus nyomásváltozásként is lehet model-
lezni. Az így elért legmélyebb negatív nyomások −30 MPa környékén vannak [72,89]. 

A iménti két módszerrel kapott eredmények közötti különbségre eddig még nem létezett meg-
felelő magyarázat [90]. Természetesen a kapott negatív nyomásértékekben előfordulhat kisebb 
hiba, például helytelen közelítések alkalmazása (izochor állapotváltozás feltételezése a zárvá-
nyoknál) vagy az IAPWS állapotegyenlet érvényességi tartományán kívüli használata miatt, de 
ezek a faktorok nem okozhatnak több, mint háromszoros különbséget [91]. A kutatásunkban 
egy alternatív magyarázatot próbáltunk felvázolni, miszerint szobahőmérsékleten a kísérletileg 
elérhető legmélyebb negatív nyomás −100 MPa körüli; az ultrahangos kísérletekkel ezt azért 
nem lehet elérni, mert izotermikus nyomáscsökkentést alkalmazva egy anomális extrém magas 
kompresszibilitású régión kellene áthaladni, ahol a kavitációs valószínűség (ami a kompresszi-
bilitástól jelentősen függ) nagyon megnő, így a folyadékban buborékok képződnek, és ekkor 
a rendszer visszaugrik a pozitív nyomású egyensúlyi állapotba. (Mint már korábban említettük, 
negatív nyomású állapotok nem létezhetnek, ha gáz/gőz fázis is jelen van.) Ez az extrém komp-
resszibilitású régió a p-T térben várhatóan egy keskeny jól lokalizálható sáv lesz, hasonlóan 
a szuperkritikus WIDOM-régióhoz. A dolgozat keretein túlmutat, de valószínűleg ezt az anomá-
liát az okozza, hogy folyadék halmazállapotban a víz két különböző fázisban is létezhet (egy 
nagyobb és egy kisebb sűrűségű), amelyek közül a földi körülmények közt csak az egyikkel 
találkozhatunk [92]. Erre az elméletre eddig csak közvetett kísérleti bizonyítékok vannak, és 
a dolgozat keretein belül ezzel részletesebben nem foglalkozunk, csupán felhasználjuk, hogy 
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amennyiben az elmélet igaz, akkor létezik egy második kritikus pont1, ami folyadék-folyadék 
jellegű. Ez a második kritikus pont hasonlóan a már ismert folyadék-gőz kritikus ponthoz, képes 
lehet WIDOM-anomáliákat okozni, ezen belül az általunk is keresett kompresszibilitási anomá-
liát. 

3.3.1. KÖBÖS, ÖTÖDFOKÚ ÉS KVÁZI-ÖTÖDFOKÚ ÁLLAPOTEGYENLETEK 

Az állapotegyenletek fokszámát az azokban szereplő térfogat legmagasabb hatványa adja 
meg, azonban ennek megállapítása nem mindig triviális feladat, ugyanis ez gyakran csak bo-
nyolult egyenletrendezés után válik egyértelművé. Előfordulnak olyan állapotegyenletek, ame-
lyek nem írhatók fel zárt polinom formájában. Amennyiben viszont ábrázoljuk az izotermáikat, 
ugyanolyan függvényalakot és ugyanannyi számú szélsőértéket kapunk, mint egy megfelelő 
harmad-, ötöd- vagy hetedfokú állapotegyenlet. Ezeket hívjuk kvázi n-ed fokú egyenleteknek. 
Emellett léteznek még elfajzott n-ed fokú állapotegyenletek is. Ekkor például bizonyos hőmér-
sékletek felett egy matematikailag ötödfokú állapotegyenletnek két valós gyöke már eltűnik, és 
a továbbiakban harmadfokúként viselkedik, de a két eltűnt gyök hatása még bizonyos tulajdon-
ságok anomáliáiban észlelhető. 

 
3-15. ábra. Az argon különböző izotermái VAN DER WAALS köbös állapotegyenlettel számolva. Az izotermák 
értékei növekvő sorrendben (lentről felfelé) 130, 135, 140, 145, 150, 150,687 (kritikus hőmérséklet), 155, 160 

és 165 K. A szubkritikus izotermák folytonos fekete görbék, a két szélsőérték A-val és B-vel jelölve rajtuk. 
A kritikus hőmérséklethez tartozó izoterma folytonos kék vonallal látható; az A és B pontok a hőmérséklet 

növekedésével egy A+B ponttá válnak ezen a hőmérsékleten, mely a görbe inflexiós pontját adja. 
Szaggatott vonallal a szuperkritikus izotermákat láthatjuk. A piros háromszög 

(csak sematikusan ábrázolva) jelzi az anomális WIDOM-régiót. 
 

                                                 
1 Két kritikus pont esetén a redukált mennyiségek kiszámításához csak egyik szolgálhat viszonyítási alapul. A dol-
gozat érintett részein a magasabb hőmérsékletű kritikus pontot használtuk viszonyítási alapként, így előfordulhat-
nak olyan az alacsonyabb hőmérsékletű kritikus ponthoz képest szuperkritikus állapotok, amelyeknek így a redu-
kált hőmérséklete kisebb egynél (lásd például 3-19. ábra és 3-20. ábra). 
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3-16. ábra. Sematikusan rajzolt szubkritikus izotermák egy kvázi-ötödfokú állapotegyenlet alapján. A két 

ábra (a) és (b) egy-egy különböző lehetőséget ábrázol. Ezzel kapcsolatos részletek a szövegben. 

 
 
 

  

 
3-17. ábra. Az alacsony hőmérsékletű kritikus pont kialakulása egy (sematikus) kvázi-ötödfokú izotermán. 
A kritikuspont kialakulása után az izoterma egy kvázi-harmadfokúhoz hasonlóvá válik stabil folyadék és 
gőzszakaszokkal. Az A+B típusú kritikus pont (a) esetén a pszeudokritikus anomáliák hatása igen jelen- 

tős a folyadékrészre. A B+C típusú kritikus pont (b) esetén a stabil fázisokra az ide tartozó pszeudo- 
kritikus anomáliák hatása elhanyagolható mérték, mivel a negatív kompresszibilitású, instabil 

részen helyezkedik el. Végül a C+D típusú kritikus pont (c) esetén csak a stabil gőz fázisra 
vannak jelentős hatással a pszeudokritikus anomáliák. 

C 

A 

B 

D 

A 

B 

C 

D 

A+B 

C 

D 

A 

B+C 

D 

A 

B 

C+D 



65 

Talán az egyik legközismertebb állapotegyenlet a VAN DER WAALS-egyenlet, amely egy kö-
bös, tehát térfogatra nézve harmadfokú állapotegyenlet. Ez matematikailag azt is jelenti, hogy 
adott nyomásértékekhez az egyenletnek három különböző megoldása van, ami csak úgy lehet-
séges, hogy bizonyos izotermákon p-v térben létezik egy általában lokális maximum és mini-
mum (3-15. ábra). 

Ezt a maximumot A-val és B-vel jelölve a hőmérséklet emelésével ezek a pontok egyre kö-
zelebb kerülnek, majd egy kritikus pontot alkotva eggyé válnak, egyesülnek. Ezt a kritikus pon-
tot az eredete miatt A+B-vel jelöljük az ábrán. 

Ötödfokú egyenletnél két-két ilyen lokális maximumot és minimumot feltételezhetünk. A két 
ábrán (3-16. ábra) két lehetséges típust ábrázolunk. A két típus közti különbség abban mutat-
kozik, hogy az (a) izotermán normál (pozitív) nyomáson csak egy stabil folyadék és egy stabil 
gőz állapotot láthatunk, míg a (b) esetben ezek közé betüremkedhet egy harmadik stabil fázis 
is. Mivel víz esetében normál körülmények között közismerten csak egy stabil gőz és egy stabil 
folyadék fázis van, ezért a továbbiakban csak az (a) esettel foglalkozunk. 

Mivel nem cél a korábban már említett második folyadék fázis kimutatása, ezért csak azokat 
az eseteket vizsgáljuk, amikor az eredetileg ötödfokú izoterma degenerálódik és már csak egy 
lokális maximum és minimum helye marad. A másik két szélsőértéknek a létére pedig már csak 
az izotermán látható könyökszerű képződmény utal (3-17. ábra).  

Az ábrán látható, hogy eredetük szerint ez az anomáliát okozó kritikus pont három fajta lehet 
attól függően, hogy melyik maximumok és minimumok egyesüléséből jött létre. Ezeket az áb-
rán A+B, B+C, C+D jelölésekkel láttuk el. Az A+B (a) esetben az anomália a folyadék állapo-
tok környékén jelentkezik, a C+D (c) esetben a gőz állapotokban, míg a B+C (b) esetben a fi-
zikailag nem létező instabil régióban okozna anomális viselkedést a már eltűnt kritikus pont. 
Mivel a magyarázandó kísérleteknél az anomáliák a metastabil folyadék állapotokban jelent-
keztek, ezért csak az A+B esetet vizsgáljuk. 

3.3.2. EGY KVANTITATÍVE KVÁZI-ÖTÖDFOKÚ EGYENLET KIDOLGOZÁSA ÉS AZ ÁLTALA 

OKOZOTT ANOMÁLIÁK ISMERTETÉSE 

A dolgozatban nem cél, hogy egy mennyiségileg is megfelelő állapotegyenletet építsünk fel, 
hiszen ez a stabil víz esetében is több ezer ember több évtizedes munkája volt [71]. A jelenséget 
kvalitatíve leíró egyenlet felépítéséhez a VAN DER WAALS-állapotegyenletből, ennek is az úgy-
nevezett redukált formájából indulunk ki [48,93]: 

 R
R 2

R R

8 3
3 1/ 3

  


Tp
v v

  (3.10) 

Az egyenletben redukált mennyiségek szerepelnek, amelyek az aktuális nyomás, hőmérsék-
let, moláris fajtérfogat érték osztva a víz kritikus pontjára vonatkozó értékeikkel. Ez alapján, 
egy új 1/v2 tagot beillesztve létrehoztunk egy új ötödfokú egyenletet: 
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Az új tagban lévő paramétereket úgy állítottuk be, valamint a második tagban szereplő kons-
tanst úgy változtattuk meg, hogy egy olyan izotermát kapjunk, amelyet a 3-16. ábra (a) részén 
láttunk, és amely a hőmérsékletet emelve egy A+B típusú kritikus pontot tud létrehozni (3-17. 
ábra). Ezeknek a konstansoknak a helyes megválasztásával egy nem túl mély, de nagyon éles 
A jelű minimumot kaptunk, amely a negatív nyomású régióban helyezkedik el. Egy ilyen izo-
termát, ami a 0,68∙TR (kb. 167 °C) értékhez tartozik a 3-18. ábrán láthatunk. 

A hőmérsékletet növelve látható, hogy az A minimum és hozzá tartozó B maximum nagyon 
gyorsan eltűnik és egy A+B kritikus pont létrejötte után már csak egy anomális könyökként 
látható a nyomuk. Az A+B kritikus ponthoz tartozó redukált hőmérséklet jó közelítéssel 0,7009. 
A 3-19. ábrán csak az új kritikus pont körüli részeket mutatjuk, így a gáz oldali maximum, amit 
az előző ábrán D-vel jelöltünk, itt nincs feltüntetve. Az ábrán ugyancsak feltüntettük az anomá-
lis régió várható helyét. 

Az anomália nagyságát többek közt azzal tudjuk jellemezni, hogy egyes válaszfüggvények 
mennyire extrém értékeket vesznek fel. Esetünkben az izotermikus kompresszibilitásra va-
gyunk kíváncsiak. Emlékezzünk rá, hogy a kompresszibilitás a nyomásváltozásra adott térfo-
gati, illetve sűrűség válasz! Amennyiben a kompresszibilitás értéke extrém nagy, úgy kis nyo-
másváltozás hatására nagyon nagy sűrűségváltozások következhetnek be, így a homogén nuk-
leációval könnyen kialakulhat egy buborék, azaz kavitáció történik. Amennyiben ez egy izoter-
mikus nyomáscsökkenés közben történik meg a metastabil régión belül, a nyomást már nem 
lehet tovább csökkenteni a megjelenő (magasabb nyomású) buborékok miatt. Tehát, ha létezik 
egy ilyen kompresszibilitási anomália, akkor ultrahangos módszerrel nem lehet az anomália 
helyénél mélyebb nyomásokat elérni. Az izotermikus kompresszibilitást az állapotegyenlet se-
gítségével a következőképpen számíthatjuk ki: 
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  (3.12) 

 

  
3-18. ábra. (a) A TR = 0,68 izoterma a (3.11) egyenlet alapján a négy szélsőértékkel (A..D), 

(b) ugyanaz az izoterma az első három (A..C) szélsőérték környékére nagyítva. 
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3-19. ábra. A (3.11) egyenlet izotermái az alacsony hőmérsékletű (A+B típusú) kritikus pont körül, látva, ahogy 

az A és B szélsőértékekből inflexióba megy át. A piros háromszöggel jelölt terület az A+B kritikus ponthoz 
tartozó pszeudokritikus régiót ábrázolja sematikusan. A redukált hőmérséklet (izotermák) értékei rendre: 

0,68, 0,69, 0,695, 0,70, 0701 (jó közelítéssel a kritikus érték), 0,702, 0,703, 0,705 és 0,71. 

A 3-20. ábra különböző, az A+B kritikus ponti hőmérsékletnél kissé magasabb hőmérsékle-
ten számolt kompresszibilitási görbéket mutat. Jól látható, hogy éppen csak a kritikus pont fe-
letti hőmérsékleteken a kompresszibilitásnak extrém nagy maximuma van [0,4, ami a (3.12) 
egyenletben használt redukált mennyiségek miatt dimenziótlan]. Ez sokkal nagyobb, mint a fo-
lyadékszerű állapotokhoz tartozó 4..6∙10−4 vagy a jóval összenyomhatóbb 5..6∙10−2 értékek gáz 
esetében, ezzel is mutatva az anomális állapotok még gázokhoz viszonyított extrém nagy ösz-
szenyomhatóságát. 

Az anomális régió a (3.11) egyenlet formája és paraméterei miatt csupán egy nagyon keskeny 
hőmérséklettartományban lesz észlelhető a metastabil folyadék tartományon belül. Ezt az ano-
mális régiót piros háromszög jelöli a 3-21. ábrán, ami a víz stabilitási diagramja. Ugyanezen az 
ábrán láthatjuk az ultrahangos módszerhez tartozó 1-es (stabil egyensúlyi) és 3-as (metastabil 
lehetséges legmélyebb nyomású állapot) állapot közti adiabatikus/izotermikus állapotváltozást, 
valamint a 2-es (szintén stabil egyensúlyi állapot) és a 3-as állapot közti izochor nyomásválto-
zást, amely a zárványos módszerre jellemző. Látható, hogy az 1→3 folyamat átmenne az ano-
mális régión és a 4-es pont környékén a kavitáció megjelenése miatt további nyomáscsökkenés 
nem lehetséges. Míg a 2→3 út fizikailag megvalósítható (járható út), addig az 1→3 út fizikailag 
nem megvalósítható (járhatatlan), csupán egy része 1→4 lesz járható. 

Ez a felvázolt modell megmagyarázhatja az ultrahangos és a zárványos mérésekkel kapott 
eredmények közti különbséget. A bevezetett ötödfokú egyenlet alkalmazása sem erőltetett, mert 
valójában a víz referencia állapotegyenlete (IAPWS) egy kvázi-ötödfokú állapotegyenlet (ma-
tematikailag nem ötödfokú, de p-v diagramon hasonló alakú, bizonyos hőmérsékleteken két 
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maximummal és minumummal). A bevezetett modellhez szükséges második kritikus pont lé-
tére szintén utalnak indirekt bizonyítékok [92], bár a konkrét elhelyezkedése még nem tisztá-
zott. Ugyancsak vannak közvetett bizonyítékok arra, hogy létezhetnek a folyadékokban p-T 
térben nagy kompresszibilitású régiók [94,95].  

A következő rövid szakaszban megmutatjuk, hogy az IAPWS állapotegyenlet kvázi-ötöd-
fokú, de a belőle eredő második kritikus pont nem A+B, hanem B+C típusú, ami a fizikailag 
nem létező, instabil állapotokban okozhatnak anomáliát, így hatása sosem lenne látható és 
a számításokban is mindig elhanyagolják. 

 
3-20. ábra. A redukált mennyiségekből számított izotermikus kompresszibilitási tényező anomáliái 
szuperkritikus (redukált) hőmérsékleteken (fentről lefelé 0,701, 0,702, 0,703, 0,705 és 0,710, ahol 
a kritikus hőmérséklet némileg 0,701 alatt van és a TR = 0,710-hez tartozó anomália olyan csekély 

mértékű, hogy gyakorlatilag a kompresszibilitás konstans értékű). Látható, hogy az anomália 
során a kompresszibilitás egy nagyságrenddel nagyobb a folyadék és háromszor nagyobb 

a gőz kompresszibilitásánál. Az anomális csúcsok nem egy állandó térfogati értékhez 
(izochorhoz) tartoznak, hanem azok némileg tolódnak (3-21. ábra). 

 
3-21. ábra. A víz gőz-folyadék (kék pontozott) spinodális görbéje, a telítési (fekete) görbéje és a folyadék-gőz 

(piros szaggatott) spinodális görbéje az IAPWS állapotegyenlettel számolva [70]. A piros háromszög az 
anomális pszeudokritikus régió becsült helyzetét mutatja. Az 1 és 2 pontok két stabil folyadék állapotot 

jelölnek. Ezekből az állapotokból adiabatikus (1→3) és izochor (2→3) módon is elvileg eljuthatunk 
a 3-as jelű metastabil folyadék állapotba. Az adiabatikus állapotváltozással azonban nem jutunk el 
a 3-as végállapotba, mivel a pszeudokritikus régióba érve a homogén nukleáció okozta rendkívül 

magas izotermikus kompresszibilitási tényező miatt a 4-es állapotban befejeződik. A 2-es 
állapotból indulva izochor állapotváltozással azonban az anomális régiót elkerülve 

a kísérletekben kapott értékek elérhetjük a 3-as állapotban. 
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3.3.3. KVÁZI-ÖTÖDFOKÚSÁG AZ IAPWS ÁLLAPOTEGYENLETBEN 

Bár arra számítanánk, hogy azoknál az anyagoknál, melyeknél két fluid állapot egyensúlyban 
létezik (pl. a folyadék és gőz fázisa a víznek), a leíró állapotegyenlet köbös vagy kvázi-köbös 
formájú, az IAPWS víz referencia állapotegyenletre ez nem teljesül. Ez az egyenlet ugyanis 
kvázi-ötödfokú [27,96]. Bizonyos tekintetben ez jó, mivel így három stabil fluid fázissal ren-
delkező anyagok is leírhatók, mint például az egyre több és leginkább közvetett elméleti és 
kísérleti eredmények a vízre: [92,97,98]. 

Ily módon bizonyos körülmények között az IAPWS referencia állapotegyenlet izotermáinak 
(számítások: [70]) négy lokális, illetve globális szélsőértéke van [A, B, C és D pontok a 3-22. 
ábra (a) részén]. Ezek közül kettő igen kicsi, habár éppen ezeknek van fizikailag jelentősége, 
míg a másik kettőt – gyakran Himalája és Mariana-árokként utalva rájuk, mivel kis hőmérsék-
leteken extrém és valótlanul mély és magas gigapascal és akár terapascal értékeket is felvehet-
nek – fizikailag helytelen, hamis eredményként kezeljük [27,96,99]. Ez egyben azt jelenti, hogy 
habár az IAPWS állapotegyenlet három stabil fluidállapotot képes kezelni, a középső (negatív 
meredekségű rész pozitív kompresszibilitással B és C pontok között), mely egy valószínűsíthe-
tően folyadék fázist ad extrém és valótlanul mély folyadék-gőz stabilitási határral, ezt a számí-
tások során rutinszerűen figyelmen kívül hagyjuk [71]. 

Az IAPWS állapotegyenletben a kritikus ponthoz közeledve egyre magasabb hőmérséklete-
ken látható, hogy B és C pontok egy B+C inflexiós ponttá egyesülnek [3-22. ábra (b) része] 
hasonlóan a 3-17. ábra (b) részén látható sematikusan ábrázolt esetekhez. Ebben a speciális 
referencia állapotegyenletben a két keletkező inflexiós pont (először a fizikailag helytelen, ha-
mis B+C, majd a valós A+D) közötti hőmérsékletkülönbség nagyon kicsi, szinte egy folytonos 
A+B+C+D típusú egyesülésről beszélhetünk, ami a kritikus pontot jelenti. Mivel az a B+C kri-
tikus pont a görbe instabil részén fekszik, ennek nincs semmiféle közvetlen hatása a stabil fo-
lyadék és gőz fázisra. 

  
3-22. ábra. (a) A víz IAPWS állapotegyenlettel számolt izotermája 610 K hőmérsékleten. A stabilitási határok 
meghatározásához szükséges szélsőértékeket numerikus deriválással határoztuk meg és A..D pontokként je- 
löltük, melyek közül A és D valós, míg B és C matematikailag igen, de fizikailag nem értelmezett gyöknek 
tekintendő. (b) IAPWS izotermák rendre (lentről felfelé): 642, 643, 644, 645, 646 és 647 K. Ezek mutatják 

először a B és C spinodálisok egyesülését (B+C) kritikus ponttá 644 K körül, majd a valós spinodálisok 
(A és D) egyesülését a valós (A+D) kritikus ponttá kicsivel 647 K hőmérséklet felett. 
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Megmutattuk, hogy az IAPWS állapotegyenlet kvázi-ötödfokúként képes leírni egy második 
kritikus pontot (ebből következően a hozzá tartozó anomáliákat is), de ennek a második kritikus 
pontnak sem a helye (magas nyomáson, nagy hőmérsékleten), sem a típusa (B+C) nem felel 
meg a modellünk által támasztott követelményeknek. 

3.3.4. KONKLÚZÍV ÖSSZEFOGLALÓ ÉS TÉZISPONT 

A folyékony víz elérhető legmélyebb negatív nyomásának meghatározására tett kísérletek 
nem hoztak egységes eredményt. Ultrahangos mérések −30 MPa körüli értékek adódtak, míg 
a zárvány elvű kísérletek −100 MPa vagy némileg ennél kisebb eredményeket értek el. A jelen-
tős különbség magyarázata egy második WIDOM-régió feltevésén alapszik, aminek eredete egy 
második alacsony hőmérsékletű kritikus pont létezése a mély metastabil tartományban. Ebben 
a pszeudokritikus zónában lévő kompresszibilitással kapcsolatos anomáliák miatt a buborék-
nukleáció valószínűsége sokkal nagyobb lesz egyes nyomásokon, mint más hasonló nyomású, 
de kissé eltérő hőmérsékletű állapotokban, amelyek természetesen szintén metastabil állapo-
túak. Ezt a régiót keresztező expanziós folyamatok a kavitáció miatt nagy valószínűséggel meg-
szakadnak (megtörténik az elgőzölgés/elforrás), míg azok, amelyek elkerülik ezt az anomális 
tartományt végül mélyebb nyomásokat is felvehetnek, ezzel közelítve az izotróp meghúzással 
elérhető metastabilitási határt. 

A bemutatott eredmény első ránézésre hasonlít az úgynevezett CARATHEODORY-féle elérhe-
tetlenségi elvre, amely szerint bármely állapot közelében léteznek olyan állapotok, amik az 
előbbiből adiabatikus úton nem érhetők el [100]. A dolgozatban bemutatott eredmények négy 
pontban is különböznek ettől az adiabatikus elérhetetlenségi elvtől. Az első különbség, hogy 
a CARATHEODORY-féle elv minden állapotra igaz, míg az itt leírtak csak az olyan állapotokra, 
amelyeket a korábban bemutatott speciális anomális régiókon átmenő állapotváltozások kötnek 
össze. A második különbség, hogy míg az adiabatikus elérhetetlenség egy abszolút elérhetet-
lenséget ír le (adott A pontból semmiképp nem juthatunk B pontba adiabatikus úton), addig az 
itt leírtak csupán azt mondják ki, hogy nagy valószínűséggel nem juthatunk el (kavitáció, forrás 
miatt) bizonyos A pontokból bizonyos B pontokba. Harmadik különbség, hogy a CARATHEO-

DORY-féle elérhetetlenségi elv csak adiabatikus állapotváltozásokra vonatkozik, míg az itt be-
mutatott jelenség más állapotváltozásokra is igaz (pl. izotermikusra). Végezetül a negyedik kü-
lönbség, hogy az adiabatikus elérhetetlenség elve anyagfüggetlen, míg az itt leírt jelenség csak 
olyan anyagokban jelentkezhet, ahol a folyadék állapoton belül létezik egy nagy kompresszibi-
litású anomális régió, mint például a víznél. 

Egy kvalitatíve helyes ötödfokú állapotegyenlet képes ezt a szűk pszeudokritikus zónát leírni 
a metastabil folyadék tartományban. A zóna elhelyezkedése miatt egy reverzibilis adiabatikus 
vagy ahhoz közeli folyamat (mint például egy ultrahangos mérés során végbemenő expanzió) 
átszelné ezt a zónát, így ezzel a kísérlettel csak egy viszonylag alacsony negatív nyomás 
(−30 MPa) érhető el. Ugyanakkor a zárványos kísérletnél, ahol a folyadék nyomásának csök-
kenése közel izochor módon megy végbe, elkerülve így a pszeudokritikus zónát, ezzel körül-
belül −100 MPa vagy némileg kisebb érték is elérhető. 
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A fent említett egyenlet ötödfokú természetéből adódóan egy sok szerző által javasolt máso-
dik (folyadék-folyadék típusú) kritikus pont is magyarázható. Korábban láthattuk, hogy a víz 
esetén használt IAPWS referencia állapotegyenlet jellegre kvázi ötödfokú, de az alacsony hő-
mérsékletű kritikus pontot és az ehhez kapcsolódó második WIDOM-régiót nem a kísérleteknek 
megfelelő helyre teszi. Ráadásul néhány az IAPWS állapotegyenlettel számított jellemző a má-
sodik folyadék fázisra valótlan eredményt ad (gigantikusan spinodális feszültséget). Ahhoz, 
hogy egy elfogadhatóan pontos állapotegyenletet lehessen létrehozni, több kísérleti adatra lenne 
szükség, de a formailag ötöd vagy kvázi ötödfokú egyenletek tűnnek erre a legalkalmasabbnak. 
Ezek alapján megfogalmazható az ötödik tézispont, amely a közel izotermikus vagy adiabati-
kus, valamint az izochor folyamatok bizonyos, metastabil folyadék állapotú vízben tapasztalt 
tulajdonságaira vonatkozik: 

5. Víz esetében a metastabil (negatív nyomású) régióban léteznek, bizonyos utakon kí-
sérletileg elérhetetlen vagy csak kis valószínűséggel elérhető állapotok. Ezek léte magya-
rázható egy, a szuperkritikus régióbelihez hasonló kompresszibilitási anomália megjele-
nésével. Ennek az anomáliának a leírásához minimálisan elfajzott ötödfokú, vagy ehhez 
hasonlóan viselkedő állapotegyenletek kellenek; bár a ma használatos IAPWS állapot-
egyenlet hasonlatos az ötödfokú állapotegyenletekhez, de sem minőségileg, sem mennyi-
ségileg nem alkalmas ennek az anomális régiónak a leírására. 
(Kapcsolódó publikáció: [101]) 
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3.4. Gyors fázisátmenetek metastabil állapotokból – LOCA 

Atomreaktorok hűtőközegvesztéses balesetei (angolul: Loss of Coolant Accident, röviden: 
LOCA) a súlyosabbak közé tartoznak [102]. LOCA esetén a folyadék kör integritása sérül, így 
a rendszerből hűtőközeg távozik, ami szükségszerűen nyomáscsökkenéssel jár. A hagyományos 
atomreaktorok jelentős részénél a hűtőközeg (és moderátor is) nyomott víz, így a sérülés köz-
vetlen közelében a víz rendkívül gyorsan, gyakran robbanásszerű forr el, amelyet „flash 
boiling”-nak [103], azaz flash-forrásnak hív a szakirodalom. Ez a jelenség a LOCA legelején 
jelentkezhet, amikor a nyomásesés gyors. A flash-forrás után a törésnél némi gőz távozik a csö-
vekből, míg a maradék a folyadékkal együtt egy kétfázisú közeget alkotva a csőben marad, 
miközben fizikai tulajdonságai drasztikusan megváltoznak az eredeti egyfázisú (nyomott) fo-
lyadékhoz képest. 

Szuperkritikus nyomású víz használata egyszerre hűtőközegként és moderátorként számos 
előnnyel, ugyanakkor hátránnyal is jár [104]. Az előnyeinek köszönhetően a IV. generációs 
reaktorok egyik csoportja szuperkritikus nyomású vízhűtéses modellek, melyek között a kis-
mértékű kivitelezési különbségekre a Super LWR, HPLRW stb. [86,105] mozaikszavakkal 
utalnak, de általánosan minden ilyen típusra hivatkozhatunk SCWR-ként (Supercritical Water-
cooled Reactor), azaz szuperkritikus vízhűtésű reaktorként. Az egyik előny, hogy a hűtőközeg 
végig egy fázisban van, nincs külön folyadék és gőz, legalábbis normál üzemi körülmények 
között. Ugyanakkor a gyors nyomáseséssel járó baleseteknél még a szuperkritikus nyomású 
körökben is előfordulhat fázisváltozás [106]. Míg a (szubkritikus) nyomottvizes reaktorokban 
(PWR) a nyomáseséses balesetek során csak gyors folyadék-gőz fázisátmenet (flash-forrás) le-
hetséges, addig az SCWR típusoknál ennek a fordítottja, azaz gőz-folyadék fázisátmenet is 
megtörténhet. Ez utóbbi az úgynevezett kondenzáció okozta vízütés (angolul: Condensation 
Induced Water Hammer, CIWH), ami PWR esetén csak olyan helyeken történhet, ahol hideg 
vizet fecskendeznek be gőz mellé, például nagyobb hűtőközegvesztés esetén, amikor a hidro-
akkumulátorokkal elárasztják a gőzzel teli csöveket [107,108]. A két fázis keveredése és ezt 
követően a gőz lehűtése annak hirtelen „összeroppanásához” vezethet, ami gyors és veszélyes 
lökésekkel járó halmazállapotváltozás. Habár ez a jelenség a LOCA-hoz is köthető, PWR típu-
soknál ez nem lehet a nyomásesés közvetlen következménye és csak a LOCA egy későbbi sza-
kaszában történhet meg. 

Ebben az alfejezetben megvizsgáljuk, hogy milyen kiindulási állapotokból milyen folyama-
tok okozhatnak a kezdetben szuperkritikus nyomású víz esetén flash-forrást és hirtelen gőz kon-
denzációt. A nagy hűtőközegvesztéses baleseteket reverzibilis adiabatikus (izentropikus) ex-
panzióként, míg a kisebbeket fojtáshoz hasonló izentalpikus folyamatokként közelítjük. A ké-
sőbbiekben bemutatott eredmények csak a hirtelen bekövetkező nyomáseséses balesetekre ér-
vényesek, normál üzem és tervszerű működtetés során (pl. blowdown) bekövetkező nyomás-
esések mellett a nem kívánt fázisváltozások a kezdeti feltételek helyes megválasztásával elke-
rülhetők [105]. 
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3.4.1. VIZSGÁLATI MÓDSZER 

A hűtőközegvesztéses baleseteket leginkább a zárt kört érő valamilyen fizikai sérülés, akár 
egy cső törése okozza. Ezeknek a baleseteknek a súlyosságát a nagy, közepes és kis jelzőkkel 
jellemzik, de a pontosság érdekében a törés által érint relatív felületként százalékosan is meg-
adható (viszonyítási alap a cső keresztmetszete). Míg a legnagyobb hűtőközegvesztéses balese-
tek a PWR típusoknál a 200%-ot is elérhetik (két oldali törés), addig a SCWR típusoknál, vagy 
legalábbis néhánynál, a speciális geometriának köszönhetően 100% [109].  

Különböző áramlástani modellek helyett konzervatív közelítésekkel írjuk le a nagyon kicsi 
és a nagyon nagy hűtőközegvesztéses baleseteket. Minden termodinamikai folyamatnak csak 
az útját határozzuk meg különböző állapotdiagramokban, mint nyomás-hőmérséklet, vagy nyo-
más-entalpia stb., de ezek időbeli lefutására nem teszünk megállapításokat. A kis baleseteket 
(kis LOCA) [110] a fojtási folyamatokhoz való hasonlóságuk miatt izentalpikus nyomáscsök-
kenésként (expanzióként) modellezzük. A nagy baleseteket (nagy LOCA) [110], mivel ilyenkor 
a nagy törés miatt a nagy mennyiségű hűtőközeg gyorsan expandál a külső nyomásig, adiaba-
tikus, pontosabban reverzibilis adiabatikus (izentropikus) folyamatként közelítjük, mivel 
a gyors expanzió miatt nincs, illetve minimális a hűtőközeg és a környezete közötti hőforgalom. 
Mindenképpen megjegyzendő, hogy ez csak a baleset bekövetkezése utáni első időszakban 
nyújt jó közelítést. 

Egy másik igen fontos közelítés, hogy egy valódi reaktor kialakítás helyett egy egyszerű szu-
perkritikus nyomású zárt kör szolgál a számítások kiindulópontjaként [106]. A számításoknál 
használt üzemi nyomás és a legkisebb/legnagyobb hőmérsékletértékek megegyeznek a valós 
típusoknál alkalmazottakkal (3.4. táblázat, adatok: [111–115]), míg a körön kívüli nyomást 
mindig atmoszférikusnak (0,1 MPa) tekintjük. Így tehát csak a normál üzemi nyomás és hő-
mérsékletértékeket közti különbségeket vesszük figyelembe, és minden más konstrukciós és 
egyéb különbségtől, mint például zóna kialakítás, biztonsági rendszerek stb., eltekintünk. 

A számításokban a vizet magas tisztaságú egykomponensű anyagként (hűtőközeg) kezeljük, 
így az állapotokhoz tartozó állapothatározókat és folyamatokhoz tartozó expanzió útját az 
IAPWS IF97 formulák alapján [2,71] a ThermoC-be [70] és NIST Chemistry Webbook-ba [23] 
implementált algoritmusokkal lettek meghatározva. 

3.4. táblázat. Néhány szuperkritikus vízhűtésű reaktor típus üzemi nyomása, illetve a hűtőközeg be- és kilépő 
hőmérséklete. Két feltüntetett érték a különböző spektrumokat jelenti (termikus / gyors). Adatok: [111–115] 

 kanadai kínai európai japán orosz 
p, MPa 25 25 / 25 25 25 / 25 24,5 
Tbe, °C 350 280 / 280 280 290 / 280 290 
Tki, °C 625 500 / 510 500 560 / 501 540 

3.4.2. METASTABIL RÉGIÓK ÉS A GYORS FÁZISÁTMENETEK 

Stabil egyfázisú állapotból kiinduló a másik fázis irányába lezajlódó állapotváltozás során 
előbb vagy utóbb elérjük a fázis stabilitási határvonalat. Folyadék fázisból indulva, majd elérve  
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az egyensúlyi folyadék-gőz nyomásgörbét (telítési görbét) jellemzően azt tapasztaljuk, hogy 
a folyadék elforr, míg ellentétes irányú folyamat esetén a gőz lekondenzál (3-23. ábra). Ezek 
a normál fázisváltozások viszonylag lassan zajlanak le a fázisváltozáshoz szükséges látens hő-
transzport időszükséglete miatt. Ugyanakkor lehetséges, hogy a telítési görbét átlépve mégsem 
történik meg a fázisváltozás kiváltképpen, amikor a nyomás-, illetve hőmérsékletváltozás gyors 
és a víz nagy tisztaságú. A folyadék ily módon képes folyadék állapotban maradni, ami egy 
úgynevezett metastabil, név szerint túlhevített folyadék állapot. Nyilvánvalóan egyre jobban 
távolodva az egyensúlyi görbétől, így egyre „mélyebb” metastabil állapotba kerülve, ahol stabil 
állapotban gőzként létezne, a folyadék végül elér egy olyan szintű metastabil állapotot, hogy 
egyszer csak hirtelen elforr. Ez a már korábban bemutatott termodinamikai (fázis) stabilitási 
határ, amit folyadék-gőz spinodális vonalnak is hívunk (3-23. ábra piros szaggatott vonala). Ez 
a fajta forrás – a normállal ellentétben – rendkívül gyorsan és hevesen, robbanásszerűen zajlik 
le, emiatt a flash-forrás elnevezés is. Hasonló jelenség látható szintén a 3-23. ábrán csak most 
stabil gőz kiinduló állapotból hűtéssel (lehetséges lenne nyomásnöveléssel is) lépjük át a telítési 
görbét. Ebben az esetben történik a korábban említett „gőz csomagok” gyors összeroppanása, 
ami a kondenzáció okozta vízkalapács jelensége, a későbbiekben gőzösszeroppanásként utalva 
rá. A metastabil gőz állapothoz (aláhűtött gőz) szintén tartozik egy stabilitási határ (3-23. ábra 
kék szaggatott vonal). Mindkét metastabil állapotból bekövetkező hirtelen fázisváltozásnál szá-
mítanunk kell lökéshullámokra, melyek kárt tehetnek a berendezések (leggyakrabban csövek) 
fizikai épségében, különösen, amikor a rendszer már sérült volt és a gőz expanziója már egy 
kezdeti sérülés eredménye, mint például a nyomásesés egy hűtőközegvesztéses baleset során. 

 
3-23. ábra. A víz telítési görbéje (fekete folytonos vonal) és stabilitási határai (szaggatott kék és piros vonalak) 
az IAPWS állapotegyenlettel meghatározva. A függőleges folytonos nyíl egy olyan nyomáscsökkenést mutat 
be, amely során telített folyadék (forrás feltétel) állapotba kerül a stabil (nyomott) folyadék, majd metastabil 

folyadékká (túlhevített folyadék) válik. A vízszintes nyilak gőzre szemléltetnek egy hasonló folyamatot, 
csak ez esetben nyomáscsökkenés helyett hőmérsékletcsökkenés (hűtés) a kiváltó ok. 
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További információ a metastabil állapotokról és ezekhez kapcsolódó hirtelen lezajlódó fázis-
átmenetekről például a következő forrásokban található: [26,52,56,58]. A 3-23. ábrán feltünte-
tett nem pozitív abszolút nyomásértékek nem véletlenek, ahogyan azt a dolgozat 3. fejezetében 
és ezen belül kiemelten annak 3.1. alfejezetében is tárgyaltuk, ugyanakkor az ilyen mély nyo-
mások valószínűsíthetően nem relevánsak a hűtőközegvesztéses baleseteknél. 

Ahogyan a [21] forrásban szintén olvasható, az adiabaták (adiabatikus állapotváltozással) – 
természetesen nagyon gyors nyomásváltozás mellett – beléphetnek a metastabil régióba. Ha-
sonlóan az izentalpikus, azaz az állandó (fajlagos) entalpiájú vonalakkal is elérhetjük a metasta-
bil régiót, bár mivel ezek lassan lezajlódó folyamatok (leginkább expanzió), valószínűleg nem 
képesek olyan mélyen a metastabil régióba belépni, mint a gyors adiabaták (hamarabb megtör-
ténik a fázisváltozás). 

3.4.3. EREDMÉNYEK KIÉRTÉKELÉSE 

A 3-24. ábrán az egykomponensű víz néhány lehetséges expanzióját láthatjuk, melyek 
a ThermoC programba implementált IAPWS referencia állapotegyenlettel lettek meghatározva 
[23,70,71]. Az expanziók a számos SCWR típusnál gyakran alkalmazott nyomásról, 25 MPa-
ról indulnak és a külső 0,1 MPa-os nyomáson érnek véget, vagy a telítési görbét 0,1 MPa-nál 
magasabb nyomáson elérve belépnek a metastabil régióba (sematikus meghosszabbítás ponto-
zott zöld vonallal) és ott véget érnek. Folyadék vagy gőz adiabatikus expanziója során a nyo-
máscsökkenést szükségszerűen hőmérsékletcsökkenés is követi. Alacsony hőmérsékletről in-
duló adiabatikus expanziós vonalak a folyadék oldalról elérhetik a telítési görbét és beléphetnek 
a metastabil régióba (túlhevített folyadék), így végül flash-forrás látható. Magasabb hőmérsék-
letekről induló adiabatikus expanziós vonalak a gőz oldalról érik el a telítési görbét és válhatnak 
metastabil állapotúvá (aláhűtött gőz), így végül gőzösszeroppanás történik. Az, hogy milyen  

 
3-24. ábra. A víz két-két izentropikus és izentalpikus expanziója 25 MPa nyomású és 280 °C, illetve 500 °C ki- 
indulási állapotokból. A folytonos fekete vonal a telítési görbét a szaggatott piros és kék vonalak a két stabili- 

tási határt jelölik. A folytonos zöld vonalak jelölik a stabil egyfázisú régiókban végbemenő expanziókat, 
míg a pontozott zöldek az előzőek folytatásaként a metastabil régióban belépőket szemlélteti. 
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3-25. ábra. Az egyszerűsített szuperkritikus kör a LOCA-számításokhoz. A hűtőközeg nyomása végig 

állandó értékű, míg a hőmérséklet az adott típusra jellemző (3.4. táblázat) 
legnagyobb és legkisebb üzemi hőmérséklet között változik. 

mély metastabil állapotot ér el a közeg, számos tényezőn múlik, és ilyen összetett rendszerek-
nél, mint egy atomreaktor, ezt pontosan meghatározni nem lehet, de nem is célunk. A dolgozat 
kereteiben csupán a flash-forrás és a vízütés jelenségeinek lehetséges bekövetkezését vizsgáljuk 
különböző szuperkritikus vízhűtési reaktortípus hűtőközegvesztéses balesete során, így pusztán 
az a tény, hogy a közeg beléphet a metastabil régióba, már önmagában kellő bizonyíték. 

A 3-24. ábrán látható expanziók két kiindulási állapota a kínai és európai SCWR típusok 
névleges üzemi be- és kilépő hőmérsékletértékei. A többi SCWR típus ezektől az értékektől 
némileg, de nem nagy mértében eltérhet (lásd 3.4. táblázat). Habár a kanadai reaktornál nehéz-
vizet (D2O) használnak (H2O könnyűvíz helyett), a teljesség kedvéért a táblázatban ez a típus 
is megtalálható. A könnyűvízre vonatkozó állapotegyenlettel végzett számítások mindössze 
2-3 K [50,70] eltérést jelentenek a tényleges nehézvízre kapott eredményekhez képest, így a tel-
jesség kedvéért éltünk ezzel a közelítéssel. 

Ahogy már korábban is szó volt róla, az expanzió számítása során a tényleges reaktor kiala-
kításokat egy egyszerűsített szuperkritikus körrel helyettesítjük [106]. A hűtőközeg nyomása 
a körben végig állandónak tekintett (24,5 vagy 25 MPa típustól függően), míg a hőmérséklet az 
adott típusra megadott legkisebb és legnagyobb (be- és kilépő) üzemi érték között változik (lásd 
3.4. táblázat). Az egyszerűsített reaktort, azaz a szuperkritikus kört a 3-25. ábra szemlélteti. 

Az izentalpikus expanziós folyamatok vonalait p-h (nyomás-fajlagos entalpia) diagramban 
a 3-26. ábra (a) része mutatja, míg a reverzibilis adiabatikus (izentropikus) expanziókat p-s 
(nyomás-fajlagos entrópia) diagramban ugyanazon ábra (b) részén láthatjuk. A jobb láthatóság 
érdekében a nyomástengelyt logaritmikusan skálázott. Az izentropikus (adiabatikus) és izental-
pikus vonalaknak a legnagyobb nyomásról és a legkisebb és legnagyobb hőmérséklet közötti 
értékről kiindulva be kell lépjenek a kétfázisú régióba, mielőtt elérik a 0,1MPa nyomást, ami 
az expanzió legmélyebb végnyomásértéke lehet. 

Ahogyan a 3-26. ábra (a) részén láthatjuk, a 24,5 MPa kezdeti nyomásról (piros) indulva csak 
azok az izentalpikus vonalak érik el a telítési görbének a folyadék oldalát, melyeknek a kiindu-
lási hőmérséklete 368,4 K (95,2 °C) és 655,7 K (382,5 °C) között van, így ezekben az esetek- 

hőbevezetés hőelvonás
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3-26. ábra. A határoló izentalpikus (a) és izentropikus (b) expanziós vonalak 0,1 MPa-ig. Kék felirattal 

a 25 MPa kezdeti nyomásra, míg pirossal a 24,5 MPa kezdeti nyomásra vonatkozó kiindulási határ- 
hőmérsékleteket láthatjuk. A folytonos fekete vonal a telítési görbét jelenti a kis kör marker 

pedig a kritikus pontot, ami a folyadék- és gőzoldali határgörbét választja el egymástól. 

ben fennáll a flash-forrás hirtelen fázisátmenet veszélye. Ugyanakkor a telítési görbe gőz olda-
lát azok az izentalpikus vonalak érik el, melyeknek a kiindulási hőmérséklete 655,7 K 
(382,5 °C) és 695,3 K (422,1 °C) között van, így ezekben az esetekben pedig a gőzösszeroppa-
nás veszélye áll fenn. Eredményképpen kimondható, hogy a 695,3 K (422,1 °C) kiindulási ér-
téknél nagyobb izentalpikus expanziós vonalak el fogják kerülni a telítési görbét, végig az egy-
fázisú túlhevített gőz régióban futnak, tehát kis hűtőközegvesztéses baleset (LOCA) esetén ezen 
kiindulási hőmérsékletérték felett nem kell tartanunk gyors és káros hatású fázisátalakulástól, 
csupán egy normál gőz expanziós folyamatot tapasztalhatunk. 

Továbbra is a kis hűtőközegvesztéses balesetnél és a 3-26. ábra (a) részén maradva az expan-
ziót 25 MPa (kék) értékről indítva az előző bekezdésben megállapított hőmérséklethatárok né-
mileg módosulnak. 25 MPa kiinduló nyomásról kiinduló izentalpikus vonalak 368,2 K 
(95,0 °C) és 657,3K (384,1 °C) kiinduló hőmérséklet között érik el a telítési görbe folyadék 
oldalát (flash-forrás veszély), és 657,3 K (384,1 °C) és 697,8 K (424,6 °C) kiinduló hőmérsék-
let között léphetnek be a telítési görbe gőz oldalán (gőzösszeroppanás veszély). 25 MPa kiin-
duló nyomás mellett eredményképpen kimondható, hogy a 697,8 K (424,6 °C) kiindulási érték-
nél nagyobb izentalpikus expanziós vonalak el fogják kerülni a telítési görbét, tehát kis LOCA 
esetén ezen kiindulási hőmérsékletérték felett nem kell tartanunk gyors és káros hatású fázisát-
alakulástól, csupán egy normál gőz expanziós folyamatot tapasztalhatunk. 

A nagy hűtőközegvesztéses balesetek (a nyomáseséseket izentropikus expanzióként model-
lezzük) lehetséges folyamatait a 3-26. ábra (b) részén követhetjük. 24,5 MPa (piros) kiindulási 
nyomásról a 374,5 K (100,3 °C) és 655,6 K (382,4 °C) kiindulási hőmérsékletek közötti expan-
ziós vonalak (adiabaták) érik el a telítési görbe folyadék oldalát, ezzel megteremtve a veszélyét 
a flash-forrás hirtelen fázisátmenet jelenségének. 655,6 K (382,4 °C) és 1254,4 K (981,4 °C) 
kiinduló hőmérsékletértékek között az adiabatikus expanziós vonalak elérik a telítési görbe gőz 
oldalát, így itt számolnunk kell a gőzösszeroppanás lehetőségével. Ebben az esetben – az izent-
ropikus és izentalpikus vonalak közötti különbség miatt – csak 1254,4 K (981,4 °C)-nál maga-
sabb kiinduló hőmérsékletű adiabatikus expanziós vonalak kerülik el a telítési görbét, továbbra  
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3-27. ábra. A különböző LOCA expanziókhoz tartozó hőmérséklettartományok az expanziók végkifejletének 
megjelölésével (flash-forrás, gőzösszeroppanás, túlhevített gőz). Az expanzió szuperkritikus állapotból indul 
és 0,1 MPa-ig tart. A 25 MPa nyomáson üzemelőket az (a), míg a 24,5 MPa-on üzemelőt a (b) rész mutatja. 

Emellett jelöltük az egyes reaktortípusok üzemi hőmérséklettartományát is. 

is 0,1 MPa-os (környezeti) expanziós végnyomást feltételezve, tehát itt az expanzió végén egy-
fázisú túlhevített gőz állapotú lesz a hűtőközeg. 25 MPa-os kiindulási nyomásra vizsgálva 
a nagy LOCA esetét, az előző bekezdésben leírt eredmények némileg módosulnak. A telítési 
görbe folyadék oldalát 374,4 K (100,2 °C) és 657,2 K (384,0 °C) kiindulási hőmérsékletértékek 
között éri el az adiabatikus expanzió vonala (lehetséges flash-forrás), a gőz oldalát pedig 
657,2 K (384,0 °C) és 1259,5 K (986,3 °C) hőmérsékletértékek között (lehetséges gőzössze-
roppanás). Eredményképpen, tehát 25 MPa kiindulási nyomás és 1259,5 K (986,3 °C) kiindu-
lási hőmérsékletérték felett az adiabatikus expanzió vonala nem fogja érinteni a telítési görbét 
0,1 MPa-ig expandálva, így egyfázisú túlhevített gőz állapotba kerül a hűtőközeg. 

A 3-27. ábra (a) a 25 MPa (kék) és a 3-27. ábra (b) a 24,5 MPa (piros) nyomású SCWR 
típusok előző bekezdésekben tárgyalt hőmérséklettartományait mutatja be a kis és nagy hűtő-
közegvesztéses balesetek lehetséges kimenetelének tekintetében. Emellett a 3.4. táblázatban 
megadott típusok normál üzemi hőmérséklettartományát is láthatjuk. 

A 3-26. és 3-27. ábrákon bemutatottak alapján látható, hogy mindegyik reaktortípus esetén, 
működjön az 25 vagy 24,5 MPa-on, atmoszférikus nyomásig történő expanzió egy nagy hűtő-
közegvesztéses baleset esetén – amit izentropikus expanzióként modellezünk – mindig hirtelen 
fázisátmenethez vezet. Amikor ez a rendszer alacsonyabb hőmérsékletű részénél történik, akkor 
flash-forrás, amikor a magasabb hőmérsékletű részénél történik, akkor gőzösszeroppanás kö-
vetkezik be. Kis hűtőközegvesztéses baleset esetén, amikor a nyomásesés a rendszer magas 
hőmérsékletű részénél történik, lehetséges az eredetileg gőzszerű szuperkritikus fluidum túlhe-
vített gőzzé expandálása hirtelen fázisátmenet nélkül. A szuperkritikus kör kis hűtőközegvesz-
téses balesete esetén, amennyiben kezdetben a fluidum nyomása 24,5 MPa és hőmérséklete 
422,1 °C felett van, illetve ha a nyomása 25 MPa és hőmérséklete 424,6 °C felett van, elkerül-
hető a hirtelen fázisátmenet és az azt követő nyomástranziens. Megállapíthatjuk továbbá, hogy 
a modell rendszerrel egyszerűsített kanadai típus (25 MPa, 350-625 °C) rendelkezik a legszé-
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lesebb biztonságos hőmérséklettartománnyal a kis hűtőközegvesztéses balesetekre, és ugyan-
csak ez az a típus, amelynél ugyanez a baleset csak egy nagyon szűk hőmérséklettartományból 
kiindulva okozhat flash-forrást. 

Az adiabatikus expanzió (nagy LOCA) esetén a biztonságos hőmérséklettartomány túl magas 
a PWR típusoknál alkalmazott, illetve az SCWR típusokban alkalmazni tervezett ötvözeteknek 
[116]. Bár ezek a hőmérsékletértékek még mindig a víz disszociációjának (hidrogénre és oxi-
génre) jelentőssé válásának határa alatt vannak [117], elméletileg megfelelő anyagok beépíté-
sével működhetnek ilyen magas hőmérsékleten. Ugyanakkor ezek a számítások hasznosak le-
hetnek egy jövőbeli fúziós reaktor hűtőkörének tervezése során is, ahol a hőmérséklet valószí-
nűleg eléri majd ezeket az értékeket. 

Stacionárius áramlásnál stacionárius hőmérsékleteloszlást tételezhetünk fel, így egy-egy hő-
mérséklet egy-egy fizikai pontnak feletethető meg az SCWR körben. Így a kör egyes fizikai 
részei a fentebb említett hőmérséklettartományoknak megfeleltetve biztonságosnak vagy ke-
vésbé biztonságosnak minősíthetők a LOCA utáni flash-forrás vagy vízütés tekintetében. 

Habár csak a hőmérséklethatárok ismertek állandósult állapotra, egy hely-hőmérséklet térkép 
készíthető valós vagy más modell szerinti rendszerekre. Nincs megfelelő eszközünk ennek el-
készítésére, de minden típusra feltételezhetjük, hogy a zóna közelében van a kör magas hőmér-
sékletű része, így nagy hűtőközegvesztéses baleset során az 0,1 MPa-ra történő nyomásesés 
eltolná a kezdetben homogén szuperkritikus fluidumot (bár már elég gőzszerű ebben az álla-
potban) [35] a túlhevített gőz régióba, majd elérve a telítési határt gyors gőzösszeroppanással 
végződne az expanzió. Kis LOCA esetén is a reaktorzónánál, ahol a hőmérséklet közelít a ma-
ximális üzemi értékhez, a szuperkritikus fluidum gőzszerű állapotban van a szuperkritikus nyo-
más ellenére, így hirtelen fázisátmenet és azt követő lökéshullám nélkül történne meg az ex-
panzió a túlhevített gőz régióba. A kör legkülső (reaktorzónától legtávolabb eső, közel a hőcse-
rélőhöz) és egyben legkisebb hőmérsékletű részénél kis és nagy LOCA egyaránt flash-forrához 
vezethet. 

Mint ahogyan a 3.4.1. szakaszban is szerepelt, a kis és nagy LOCA eseményeket izentalpikus 
és izentropikus nyomásesésként modelleztük. A valós folyamatoknál azonban várhatóan a kö-
zeg entalpiája csökken, míg entrópiája biztosan növekszik, így a 3-26. ábra nyomásesést jelző 
függőleges vonalai (izentalp és izentróp) kis LOCA esetén a kisebb entalpiák felé, míg nagy 
LOCA esetén a nagyobb entrópiák felé görbül. Ez a bemutatott jelenségek (flash-forrás és kon-
denzáció indukált gőzütés) létét nem zárja ki, csupán az itt hozzájuk rendelt hőmérséklethatárok 
számértékét változtatja meg. Ugyanez igaz arra az esetre, ha nem tisztán víz a közeg, hanem 
például valamilyen adalékanyagot tartalmaz. 

3.4.4. KONKLÚZÍV ÖSSZEFOGLALÓ ÉS TÉZISPONT 

A szuperkritikus nyomású víz alkalmazásának az egyik előnye hűtőközegként és moderátor-
ként atomreaktorokban a nyomott vizesekhez képest, hogy normál üzemi körülmények között 
nincs fázisváltozás. Nem normál, hanem például nyomáseséssel járó balesetek esetén azonban 
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történhet hirtelen fázisváltozás, mint a flash-forrás (flash boiling) vagy gőzösszeroppanás (con-
densation indezen eruced water hammer) [106]. Nyomott vizes reaktoroknál (PWR) az ilyen 
nyomáseséses balesetek során csak flash-forrás fordulhat elő. 

A dolgozatban különböző szuperkritikus vízhűtési reaktortípusok (SCWR) viselkedésének 
összehasonlítása történt meg kis és nagy hűtőközegvesztéses balesetekre, melyek rendre izen-
talpikus és izentropikus expanzióként modellezhetők. A tényleges reaktorok kialakítását egy 
egyszerűsített körrel helyettesítve megadható ezekre egy hőmérséklettartomány, ahol a külön-
böző mértékű hűtőközegvesztéses balesetek okozta nyomásesés esetén sem kell tartanunk hir-
telen fázisátalakulástól (flash-forrás vagy gőzösszeroppanás). Habár csak a hőmérséklethatárok 
adottak, ezek alapján stacionárius áramlás esetén egy hely-hőmérséklet térképet lehet készíteni 
akár a tényleges vagy más modell kialakításokhoz is. Ezen eredmények figyelembevételével 
lehet tervezni vagy frissíteni biztonság szempontjából a későbbi SCWR típusok kialakítását. 

Szükséges kihangsúlyozni, hogy a flash-forrás és gőzösszeroppanás, mint fizikai jelenségek 
függetlenek a reaktor tényleges geometriai kialakításától. Meglétük kizárólag a szubkritikus, 
szuperkritikus és metastabil víz fizikai és kémiai jellemzőitől függ, így valós geometriai adatok 
csak a kvantitatív jellegű vizsgálatokhoz szükségesek. 

A dolgozatban ismertetett módszerrel más technológiák (például extrakciós oszlopok, szu-
perkritikus vizes oxidációs reaktorok stb.) nyomásvesztéssel járó balesetei is vizsgálhatók ter-
mészetesen az adott technológiánál alkalmazott szuperkritikus fluidum fizikai és kémiai tulaj-
donságainak felhasználásával. 
Ezek alapján megfogalmazható a hatodik tézispont, amely két altézisből áll és a szuperkritikus 
vízkörökben lejátszódó nyomáseséssel járó balesetek után fellépő hirtelen fázisátalakulásokra 
tesz megállapítást: 

6a. Szuperkritikus vizes körökben a nyomáseséssel járó balesetek következményeként 
a körön belül különböző helyeken egyidőben léphet fel flash-forrás és kondenzáció indu-
kált vízütés, ellentétben a szubkritikus nyomott vizes körökkel, ahol ilyenkor csak flash-
forrás jelentkezhet. (Kapcsolódó publikáció: [118]) 

6b. Stacionárius áramlást és hőmérsékleteloszlást feltételezve a szuperkritikus vízkör-
ben lehetnek olyan részek, amik kis és nagy hűtőközegvesztéses, nyomáseséssel járó bal-
esetek (kis és nagy LOCA) esetén biztonságosak, azaz ezeken a helyeken nem történik sem 
flash-forrás, sem kondenzáció indukált vízütés. (Kapcsolódó publikáció: [118]) 
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3.5. A szuperkritikus pszeudoforrás 

Egyre gyakrabban tapasztalhatjuk, hogy az energiaátalakító körfolyamatok bizonyos állapot-
változásai során a munkaközeg egyre többször az anyag kritikus pontjánál nagyobb, azaz szu-
perkritikus nyomáson van jelen. A reverzibilis, transz- vagy szuperkritikus (3-4. ábra) nyomás-
viszonyok között megvalósuló RANKINE-körfolyamatban a hőbevezetés izobár módon megy 
végbe. Az idealizált folyamatokra tett megállapítások valós folyamatokra is átültethetők, ebben 
az esetben a nyomásesés figyelembevételével. A 3. fejezet bevezető részében szemléltettük 
(3-2. ábra), hogy a szuperkritikus nyomáson végbemenő „fázisátalakulás” az anyagjellemzők 
és állapotjelzők megváltozása tekintetében jelentősen különbözik a szubkritikus nyomáson ta-
pasztaltaktól. Ebben az alfejezetben ennek okait, eredetét vizsgáljuk. 

3.5.1. FÁZISVÁLTOZÁS SZUPERKRITIKUS NYOMÁSON 

A 3-28. ábrán egy triviális problémát mutatunk be. Két szubkritikus nyomású pontot jelöl-
tünk ki, egyet a folyadék (1), egyet a gáz/gőz (2) régióban. Az 1-es állapotból a 2-es állapotba 
eljuthatunk állandó nyomású hőbevitellel (vízszintes vonal), ekkor a telítési (szaturációs) görbe 
metszésekor forrást tapasztalhatunk. De ugyanígy eljuthatunk 1-ből 2-be a görbe, szaggatott 
vonallal jelölt úton is, amely megkerüli a kritikus pontot, így soha nem metszi a telítési görbét. 
Ez esetben úgy jutottunk egy stabil folyadék állapotból egy stabil gőzállapotba, hogy közben 
nem történt forrás. 

Akár egy körfolyamatot is létrehozhatunk, először „egyenes” úton, forrással jutva 1-ből 2-be, 
majd a „görbe” úton, forrás nélkül vissza. Tehát például egy adott anyag akár százszor is elforr-
hat anélkül, hogy egyszer is lekondenzálna. Bár a görbe úton valóban nem lesz egy éles fázis-
átmenet, mégis könnyen belátható, hogy valamilyen módon megtörtént a folyadék-gőz átmenet. 

A 3-29. ábrán a sűrűség változását látjuk tiszta vízben öt különböző nyomáson (1, 11, 23, 25 
és 30 MPa) a 300..800 K hőmérsékleti régióban. A két szubkritikus nyomáson (1 és 11 MPa jól 
látható a forrást jelző éles szakadás, míg szuperkritikus nyomásokon (23, 25 és 30 MPa) az éles 
ugrás helyett egy „szétkentebb” átmenetet látunk. Ezt a jelenséget nevezik pszeudo- vagy psze- 

 
3-28. ábra. Fázisátmenet izobár módon végig szubkritikus nyomáson (folytonos nyíl), 

és a kritikus pontot megkerülve (szaggatott nyíl) 
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3-29. ábra. A víz sűrűségének változása két szubkritikus (1 és 11 MPa) és három szuperkritikus 

(23, 25 és 30 MPa) nyomáson 300..800 K hőmérséklet között. Szubkritikus nyomásokon 
a függvénynek szakadása van, melyet a kör markerek is jeleznek. 

udokritikus forrásnak [38,119,120]. A szakirodalomban ez a jelenség nem ismeretlen, bár köz-
ismertnek sem nevezhető. A jelenlegi elméletek a pszeudoforrást a forrásból eredő, annak „szét-
kenődésével” létrejövő folyamatként írják le [38,119,121]. Az alfejezet további részében be-
mutatjuk, hogy ez a tárgyalásmód helytelen. A pszeudoforrás nem a buboréknukleációra és 
a buborékok növekedésére épülő forrással rokonítható, hanem az úgynevezett spinodális fázis-
átmenettel, ami egy, többek között a folyadékok és gőzök termodinamikai stabilitási határa kö-
zelében előforduló fázisátmenet-típus [26,58]. Bizonyítékként megmutatjuk, hogy szubkriti-
kus, de a kritikus ponthoz már közelebbi nyomásokon a stabilitási határok közelebb kerülnek 
a telítési görbéhez és megjelennek a stabil folyadék- és gőzfázisokban a spinodális anomáliák, 
amelyek a kritikus pontban WIDOM-anomáliákká válnak, mindeközben a klasszikus nukleációs 
forrás teljesen eltűnik. 

3.5.2. FOLYADÉK ÉS GŐZ STABILITÁSI HATÁROK  

Mint már a 3. fejezet bevezetőjében is említettük, a víz atmoszférikus nyomáson 100 °C hő-
mérsékleten forr – vagy legalábbis kellene forrnia. Tiszta víz esetén, mechanikai hatásoktól (pl. 
rázkódás) mentes környezetben előfordul, hogy könnyen elérjük a 102 vagy akár a 105 °C hő-
mérsékletet is, miközben a víz folyadék állapotú marad. Elég viszont egy kis pöccintés az edény 
falán és robbanásszerű, úgynevezett flash-forrásnak lehetünk a szemtanúi. Magasabb hőmér-
sékletre is eljuthatunk, de minél magasabbra megyünk, annál nagyobb a valószínűsége, hogy 
a víz hirtelen elforr. Nagyon magas hőmérsékleteken már külső hatásra sem lesz szükség, a for-
rás egy idő után spontán is megtörténhet. Míg az előző esetben – akárcsak a normál forrásnál – 
heterogén nukleációs fázisátmenetről beszélünk, azaz kell valami idegen mag (nukleusz), ami 
megindítja a buborékképződést (pl. egy úszkáló szilárd szennyeződés, vagy az edény falának 
egy repedésében rejtőző mikrobuborék), utóbbi esetben már a stabilitási határhoz egyre köze-
lebb levő folyadékban fellépő spontán sűrűségingadozások miatt jelenik meg egy kellően nagy-
méretű és kellően kis sűrűségű buborékkezdemény. Ezen felül a folyadékállapotoknak (és 
a gázállapotoknak is) létezik egy termodinamikai stabilitási határa, ez az úgynevezett spinodális 
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határ; ezt elérve a fázisátmenet rögtön megtörténne, ráadásul a jellege is megváltozna; míg 
a nukleációs folyamatoknál a fázisátmenet bizonyos térbeli pontokban (gócokban) kezdődik, 
a spinodális fázisátmenetnél a rendszer minden pontjában egyszerre történik meg. A stabilitási 
határok megjelenésének oka és a spinodális átmenetek leírása jelenleg nem cél, az Olvasó ezek-
ről máshol találhat információt [26,58]. Ugyancsak nem cél bemutatni, hogyan lehet egyre job-
ban megközelíteni a stabilitási határokat. Ezzel kapcsolatos információk a szakirodalomban ta-
lálhatók. Érdekességként viszont említést érdemel, hogy atmoszférikus nyomáson a víz stabili-
tási határa az IAPWS állapotegyenlet alapján [71], amely SKRIPOV ÉS TÁRSAI méréseihez illesz-
tettek [58] 320 °C környékén található. Természetesen az ehhez közeli állapotokban – amiket 
csak speciális, laboratóriumi körülmények között lehet elérni és csak rövid ideig lehet fenntar-
tani – a folyadékállapot már nagyon metastabil és a forrás bármikor bekövetkezhet. Kísérletileg 
az eddig elért legmagasabb érték 300..305 °C között van [52]. 

3.5.3. STABILITÁSI HATÁROKHOZ (SPINODÁLISOKHOZ) KAPCSOLÓDÓ ANOMÁLIÁK 

A 3-30. ábra (a) részén a víz folyadék-gőz telítési (szaturációs) görbéje (ez az, ami a for-
rás/kondenzáció helyét jelzi), valamint stabilitási határai láthatók, amiket spinodálisnak is hí-
vunk. Fontos, bár jelen tárgyalásban nem használt tudnivaló az, hogy a folyadék stabilitási határ 
csak a folyadékállapotok felől, míg a gőz stabilitási határ csak a gőzállapotok felől közelítve 
látszik, a másik irányból nem. Ez igaz a stabilitási határ közelében fellépő anomáliákra is. 
Ugyanezen az ábrán jelölve van öt különböző nyomás, a víz esetén 0,1 MPa, 11 MPa, 20 MPa, 
26 MPa és 33 MPa; ebből az első három szubkritikus, míg a maradék kettő szuperkritikus érték 
(a kritikus ponti érték 22,064 MPa). 

A tiszta víz tulajdonságai mind a stabil, mind a metastabil tartományban jól leírhatók az 
IAPWS állapotegyenlettel [2,71]. A spinodális határokhoz közeli pontosságról viszont egyelőre 
kevés a mérési adat. Így, bár matematikailag az IAPWS állapotegyenlet alkalmas arra, hogy 
a metastabil, sőt akár a stabilitási határhoz közeli állapotok tulajdonságait is meghatározza – és 
ez implementálva is van a ThermoC programba – víz esetén csak a stabil állapotra vett adatokat  

  
3-30. ábra. (a) A víz telítési (szaturációs) görbéje, valamint a folyadék és gőz stabilitási görbék az IAPWS 

állapotegyenlettel számolva [2] a ThermoC program segítségével [70]. (b) Ugyanezen görbék egy 
úgynevezett modellanyagra, a van der Waals argonra, ugyancsak a ThermoC-vel számolva. 
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számítjuk ki, elkerülve az állapotegyenlet összetettségéből adódó, fizikailag helytelen, hamis 
megoldásokat (lásd például a 3.3. alfejezet és [101]). A metastabil és a stabilitási határhoz kö-
zeli viselkedést egy modellanyagon, a VAN DER WAALS argonon1 mutatjuk meg. A VAN DER 

WAALS argon telítési és stabilitási görbéi a 3-30. (b) részén láthatók, amelyen ugyancsak jelez-
tünk öt nyomásértéket, ezek 0,025; 2,5; 4,5; 6 és 7,5 MPa, ugyancsak három szubkritikus és két 
szuperkritikus érték (az argon – és a VAN DER WAALS argon – kritikus pontja 150,687 K és 
4,863 MPa). A vízre és az argonra vett értékek nagyjából azonos redukált nyomáshoz tartoznak 
(pR = p / pC); a termodinamikában a megfelelő állapotok tétele szerint [3,50] az azonos redukált 
állapotban levő anyagok hasonlóan viselkednek, így az egyik viselkedéséből a másikra is le-
vonhatunk, ha nem is kvantitatív, de legalább kvalitatív következtetéseket. 

A 3-31. ábra (a)-(j) részein az ezekhez az állapotokhoz tartozó egységnyi anyagmennyiségre 
vonatkoztatott izobár fajhő és entalpia értékek láthatók különböző nyomásokon. A folytonos 
vastag vonal az egyensúlyi állapotokhoz tartozó értékeket mutatja, azaz azt az esetet, amikor 
a telítési görbét elérve megtörténik a forrás vagy kondenzáció; víz esetében csak ezek láthatók. 
A pontozott színes görbék egyrészt a gőzoldalról induló olyan hőelvonási folyamatokat jelzik, 
amelyeknél ez a fázisátmenet nem történik meg és a rendszer megközelíti a gőzre vonatkozó 
spinodális határt, másrészt pedig a folyadékoldalról induló és a stabilitási határ közelébe érő 
hőbeviteli folyamatokat ábrázolja. A kék vonalak a fajhőhöz (bal tengely), a piros az entalpiá-
hoz (jobb tengely) tartoznak. Minden esetben fekete szaggatott vonalakkal jelezzük a normál 
forráspontot és az adott nyomáshoz tartozó stabilitási határhőmérsékleteket; a forráspont min-
dig a két stabilitási érték között helyezkedik el. 

Víz esetén az 0,1 MPa (azaz atmoszférikus) nyomású esetben láthatjuk, hogy a stabil folya-
dék és stabil gőz esetében mind a sűrűség, mind a fajhő lassan változik, semmi anomálisat nem 
láthatunk. Ezen a nyomáson a forrás teljesen normálisan játszódik le, az anyagi tulajdonságok 
lassan és monoton változnak, majd a forráskor hirtelen és nagymértékben megváltoznak. Jól 
látható, hogy az entalpiának és a fajhőnek is van egy majdnem állandó (lassan és monoton 
változó), folyadékra, illetve gázra jellemző értéke. Entalpiánál kétoldalú nyíl jelöli a forráskor 
fellépő változást; ez a kondenzációkor megjelenő, forráskor elnyelt látens hő. 

Hasonló jelenséget láthatunk az argon esetében is 0,025 MPa-n, a forrás az elvárt módon 
történik. Mindemellett ennél az anyagnál a metastabil régióban jól láthatók a spinodális határok 
közelében az anomáliák, főképp az izobár fajhőé, ami más jellemzőkhöz, pl. az izotermikus 
kompresszibilitáshoz hasonlóan a határhoz közelítve a végtelenhez tart. Ez az anomália hasonló 
a kritikus pont körüli anomáliához [122]; ennek így is kell lennie, hiszen pl. a 3-30. ábrán jól 
látható, hogy a kritikus pont a stabilitási határgörbék zárópontja, így önmaga is rendelkezik 
mindazon tulajdonságokkal, mint a stabilitási határ más pontjai [26]. 

A következő nyomáspár 11 MPa nyomású víznél és 2,5 MPa nyomású argonnál található. 
Ekkor minkét esetben az látható, hogy bár a fázisátmenetkor még jól megfigyelhető az ugrás és 
                                                 
1 A VAN DER WAALS argon egy modellanyag; az argon tulajdonságait a VAN DER WAALS állapotegyenlettel írják 
le. Az így kapott viselkedés mennyiségileg nem, de minőségileg megfelelően írja le az egyes tulajdonságok válto-
zását. Ez a modellrendszer gyakran használt különféle jelenségek bemutatására. 
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szintén megmaradnak a folyadékokra, illetve gázokra/gőzökre jellemző értékek, de a fajhő ese-
tén a forrás környéki hőmérsékleteken már egy, a távolabbi hőmérsékleteken látottnál erősebb 
változást, mégpedig növekedést láthatunk. Az argonra tekintve – ahol a spinodális anomáliákat 
is jelöltük – egyértelművé válik, hogy ekkor a spinodális anomáliák lecsengő részét látjuk. 
Ahogy a metastabil régió a nyomás növelésével a kritikus ponthoz közeledve keskenyedik (lásd  

  

  

  
3-31. ábra. (a, c, e, g, i) A víz izobár fajhője és fajlagos entalpiájának változása öt különböző nyomáson, 

stabil folyadék és gőzállapotokban. (b, d, f, h, j) Az argon izobár fajhője és fajlagos entalpiájának 
változása öt különböző nyomáson, jelölve a normál állapotokat, valamint a metastabil spino- 

dális anomáliát mutató állapotokat is. A tulajdonságokat az IAPWS és a VAN DER WAALS 
állapotegyenletekkel számoltuk [71] a ThermoC program segítségével [70]. 
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3-31. ábra folytatása 

3-30. ábra kék és piros szaggatott vonalak közti részét), úgy türemkedik be a spinodális ano-
mália egyre jobban a stabil régióba. Ennek hatására a fázisátmenetkori entalpia-ugrás (a látens 
hő) egyre kisebb lesz; ugyanezt a csökkenést látnánk a sűrűségek esetében is. 

A harmadik nyomáspárnál (20 MPa vízre, 4,5 MPa argonra) már majdnem elértük a kritikus 
nyomásokat. Ekkor is létezik még az éles fázisátmenet, de a hozzá kapcsolódó ugrás (mind az 
itt mutatott entalpiában, mind az itt nem szereplő sűrűségben) már kicsi lesz. Ez nem jelenti azt, 
hogy összességében nem lesznek nagy entalpia- vagy sűrűségváltozások, viszont ennek csak 
egy része történik ugrásszerűen egy hőmérsékleten (forráspontban). A távolabbi hőmérséklete-
ken mért folyadék-, illetve gáz-szerű értékek még mindig erősen különböznek, de a köztük levő 
különbség javarészt nem a fázisátmenetkor jelentkezik, hanem előtte és utána. Ez a jelenség 
eléggé szembetűnő és nem is ismeretlen [38]; a pszeudoforrás analógiájánál maradva nevezhet-
jük ezeket a szakaszokat elő- és utóforrásnak (vagy elő- és utókondenzációnak). Az argon ada-
tait vizsgálva látható, hogy ezekben az esetekben a stabilitási határok már nagyon közel vannak 
a fázisátmenethez, így a környező hőmérsékleteken a spinodális anomáliák már erősen befo-
lyásolják a stabil folyadék és gőz tulajdonságait. 

A negyedik nyomáspár már mindkét esetben szuperkritikus, 26 MPa vízre, 6 MPa argonra. 
Ekkor már sem a telítési görbe, sem a stabilitási határok nem léteznek, így nem is jelölve a hoz-
zájuk tartozó hőmérsékleteket; ellenben szürke szaggatott vonal jelzi a továbbiakban a kritikus  
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hőmérsékletet, megmutatva, hogy a WIDOM-anomáliák szuperkritikus nyomásokon nem ezen 
a hőmérsékleten jelentkeznek. Ekkor a fajhőhöz (és ehhez hasonlóan pl. a kompresszibilitás-
hoz) tartozó két korábban különálló spinodális anomália összeér és egy erőteljes maximumot 
képez, amely erősen hasonlít a korábbi (20 MPa és 4,5 MPa) esetben a stabil régióban látott 
alakzatra. De amíg ott továbbra is létezhet egy apró szakadás, itt már nincs, a változás folytonos. 
Ugyanígy, bár az entalpia változása is hasonlatos az előzőesetben látotthoz, de hiányzik a sza-
kadás, nincs látens hő. Ha csupán ezeket az ábrákat [3-31. ábra (g) és (h) részek] és az ennek 
megfelelő legalacsonyabb nyomású ábrákat [3-31. ábra (a) és (b) részek] látnánk, valóban úgy 
tűnne, mintha az éles fázisátmenet szétfolyt volna egy véges hőmérséklettartományba. Viszont 
a közbenső lépéseket is látva világossá válik, hogy az éles forrás egészen a kritikus pontig meg-
maradt, de egyre csökkent, mindeközben a spinodális anomáliák egyre jelentősebben jelentek 
meg a stabil fázisokban, és ezekből keletkezett a szuperkritikus tartományban megfigyelhető 
anomália, aminek egyik megtestesülése a pszeudoforrás. 

Végezetül még egy nyomást megvizsgálva (33 MPa víznél, 7,5 MPa argonnál) láthatjuk, 
ahogy ezek az anomáliák egyre jobban „szétfolynak”, míg a nyomás növekedésével eközben 
egyre kisebbek is lesznek, végezetül kellően magas nyomásokon és hőmérsékleteken már nyo- 

  

  
3-32. ábra. A víz izobár fajhőjének (a) és fajlagos entalpiájának (b) változása 300..800 K hőmérséklet között 

a korábban ismertetett öt nyomásszinten (növekvő sorrendben: kék, piros, sárga, lila, zöld). A VAN DER 
WAALS argon izobár fajhőjének (c) és fajlagos entalpiájának (d) változása 10..300 K hőmérséklet kö- 
zött a korábban ismertetett öt nyomásszinten. Az adatokat a ThermoC programmal [70] számítottuk. 
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mokban sem látszódnak. Ezzel a jelenséggel (a WIDOM-régión belüli változásával) a dolgozat 
keretein belül nem foglalkozunk [35,36]. 

Hogy a teljes jelenséget egyben láthassuk, a 3-32. ábrán a víz izobár fajhőjének (a) és fajlagos 
entalpiájának (b), valamint az argon izobár fajhőjének (c) és entalpiájának (d) változását látjuk 
az előbbi nyomásokon stabil fázisokban. Az előző ábrákkal ellentétben itt csak a kritikus hő-
mérsékletet ábrázoljuk szaggatott fekete vonallal, a kör markerek a hagyományos értelemben 
vett forrást/kondenzációt jelzik. 

3.5.4. KONKLÚZÍV ÖSSZEFOGLALÓ ÉS TÉZISPONT 

A kritikusnál magasabb nyomáson lehetőség van arra, hogy folyadék állapotból gőzállapotba 
jussunk a hőmérséklet, illetve a nyomás és a hőmérséklet együttes változtatásával éles fázisát-
menet, azaz forrás nélkül. Ezt a jelenséget, amely bizonyos mennyiségeket (pl. sűrűség vagy 
entalpia) vizsgálva úgy néz ki, mintha a forrásnak egy véges hőmérséklettartományra „elkent” 
változata lenne, pszeudoforrásnak nevezik. A fenomenologikus hasonlóság miatt a jelenséget 
a forrásból eredeztetik, feltételezve, hogy az éles fázisátalakulást valamilyen ismeretlen hatás 
szétkeni. A dolgozatban bebizonyosodott [123], hogy ez a magyarázat nem helytálló. Víz és 
argon fázisátmeneteit, valamint a stabil és metastabil állapotok tulajdonságait vizsgálva meg-
mutatható, hogy az alacsony nyomásokon létező éles fázisátmenetek (forrás/kondenzáció) 
a nyomás emelésével nem alakulnak át, hanem teljesen eltűnnek. Ugyanakkor magasabb nyo-
másokon a stabil folyadék- és gőzállapotban is észlelhetővé válnak az úgynevezett spinodális 
anomáliák, amelyek a folyadék- és gőzállapot termodinamikai határaihoz kapcsolhatók. A két 
stabilitási határhoz tartozó anomália a kritikus pontban egyesül és magasabb nyomásokon 
a nyomuk a WIDOM-anomáliákban (3. fejezet és ezen belül kiemelten a 3.2. alfejezet) lesz lát-
ható. A szubkritikus esetekben az egyre kevésbé domináns ugrásszerű fázisátalakulás (for-
rás/kondenzáció) mellett az anomáliák a szuperkritikus régióban megfigyelhető átmenetekhez 
hasonló, szétkent változásokat hoznak létre (elő- és utóforrás, vagy elő- és utókondenzáció), 
mintegy előkészítve a stabil fázisokat a másik fázisba való átmenetre. 

Mivel a spinodális és a kritikus pontban tapasztalható anomáliák matematikai leírása már jól 
ismert [26,92,122], így a pszeudoforrást visszavezetve a spinodális anomáliákra, lehetővé válik 
a szuperkritikus régióban jelentkező WIDOM-anomáliák, a pszeudoforrás, valamint az elő- és 
utóforrás matematikailag egyszerűbb leírása. Az egyszerűbb leírás segítségével jobban megért-
hetjük a transz- és szuperkritikus körfolyamatok izobár folyamatait. 
Ezek alapján megfogalmazható a hetedik tézispont, amely a szuperkritikus tartományban a fo-
lyadékszerű régióból a gőzszerű régióba vezető izobár folyamat, az úgynevezett pszeudoforrás 
eredetére vonatkozik: 

7. Szuperkritikus nyomáson történő izobár hőközlés során a folyadék-gőz fázisváltozás 
nem ugrásszerűen egy jól definiálható hőmérsékleten, hanem folytonosan egy hőmérsék-
lettartományon belül történik meg. Ezt a jelenséget pszeudoforrásnak nevezik. Ennek 
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a jelenségnek az eredete nem egyezik meg a szubkritikus nyomáson történő (hagyomá-
nyosan értelmezett) forráséval, nem annak egy valamilyen fizikai hatás által „szétkent” 
változata, hanem a szubkritikus nyomásokon létező fázisstabilitási határokhoz (spinodá-
lisokhoz) kapcsolódó anomáliák okozzák. Ez a magyarázat szintén igaz a fordított irányú 
folyamatra, a hőelvonás során értelmezett pszeudokondenzációra. 
(Kapcsolódó publikáció: [123]) 
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4. Összefoglalás 

Napjainkban egyre nagyobb az igény arra, hogy olyan forrásokból állítsunk elő villamos 
energiát, amely a környezetet nem, vagy csak kis mértékben terheli. Emellett a korábban villa-
mosenergia-termelésre használt tüzelőanyagok árának növekedése, illetve hozzáférhetőségé-
nek csökkenése is arra kényszerít minket, hogy ezeket a forrásokat hatékonyabban alkalmaz-
zuk. Az egyik megoldás olyan hőforrások felhasználása, amelyek a korábban használt gőzkör-
folyamatokkal alacsony hatékonysággal voltak kihasználhatók. Az egyik ilyen módszer a szer-
ves RANKINE-körfolyamat, ahol a bevitt hővel nem vízgőzt, hanem valamilyen szerves gőzt 
hozunk létre, ami meghajtja az expanziós gépet és azon keresztül a generátort. A módszer elő-
nye, hogy míg egy hagyományos víz/gőz körfolyamatoknál a kellően nagy nyomású vízgőz 
előállításához legalább 200..250 °C-os hőmérsékletű hőforrásra van szükség, addig egy megfe-
lelően választott, alacsony forráspontú szerves anyagnál akár már 60..90 °C hőmérsékletű hő-
források (például geotermikus forrás, naphő, hulladékhő stb.) is felhasználhatók villamos ener-
gia előállítására. 

A dolgozatomban több, egymással összefüggő irányból vizsgáltam a fenti problémákat. 
Az eredmények így két nagy, egymáshoz kapcsolódó fejezetben kerülnek bemutatásra. 

Az első részben a szerves RANKINE-körfolyamatok munkaközegeinek tulajdonságait vizsgál-
tam. A jó termikus hatásfok eléréséhez szükséges a megfelelő munkaközeg-választás, ezt elő-
segítve megalkottam egy új munkaközeg-osztályozást, amely a hőmérséklet-entrópia diagram 
alakján alapul és képes visszaadni, hogy egyes munkaközegeknél a kompressziós és expanziós 
folyamatok lefolyása miben különbözik. Az eredmények alapján javaslatokat tettem, hogy egy 
adott hőforráshoz hogyan lehet termodinamikailag optimális munkaközeget választani. 

A második részben a termodinamikai körfolyamatokat felépítő állapotváltozások leírásának 
helyességét vizsgáltam nem szokványos körülmények között. Bebizonyítottam, hogy a térfo-
gatváltozási munka hagyományos leírása kiterjeszthető a metastabil, nulla nyomású, túlhevített 
folyadékrendszerekre. Megvizsgáltam, hogy a magas hőmérsékletű és nyomású szuperkritikus 
régió azon részében, ahol egyes anyagi jellemzők anomális viselkedésűek (WIDOM-régió), az 
adiabatikus folyamatok stabilitását befolyásolhatja az adiabaták WIDOM-régión belüli elhelyez-
kedése. Megmutattam, hogy a metastabil folyadék régión belül is létezhetnek anomális tulaj-
donságú zónák; ezeknek léte némely állapotokat bizonyos alapfolyamatokkal elérhetetlenné 
tesz. Ilyen jelenséggel a stabil fázisokban nem találkozhatunk. Számításokkal igazoltam, hogy 
nyomáseséssel járó hűtőközeg-vesztéses baleseteknél (LOCA) létezhetnek a szuperkritikus kö-
rön belül olyan helyek, ahol a vízütés vagy a robbanásszerű forrás valamelyike bekövetkezhet, 
míg más helyek fizikai elven védettek ezektől; így könnyebben megtervezhető, hogy a szuper-
kritikus kör mely részei igényelnek extra védelmet. Végezetül az úgynevezett szuperkritikus 
pszeudoforrás jelenségét vizsgáltam. Bebizonyítottam, hogy ez a jelenség nem a normál (szub-
kritikus) forrás egy „szétkent” változata, hanem a normál körülmények közt csak a metastabil 
(túlhevített folyadék vagy aláhűtött gőz) régiókban látható fázisstabilitási határhoz kötődő ano-
máliák stabil régióban való megjelenése okozza. 

A vizsgálataim mind teljes körfolyamatokra, mind az azokat alkotó alapfolyamatokra kiter-
jedtek. Az eredmények alapján jobban megérthetjük ezeket a folyamatokat, így az ezeket fel-
használó újszerű technológiák tervezése és működtetése hatékonyabb és biztonságosabb lehet. 
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Summary 

Nowadays there is a growing need to generate electricity from resources, which do not pollute 
the environment significantly. Simultaneously, the rising price and the decreasing availability 
of the formerly used resources for electricity production make us use these resources more ef-
ficiently. Organic Rankine Cycle is an opportunity to transform low-temperature heat to work 
and subsequently electricity from heat sources, which could be exploited with traditional vapour 
cycle only with low efficiency. Organic Rankine cycles use one-component organic working 
fluids instead of water/steam. These cycles are capable to produce electricity from 60..90 °C 
heat sources, like geothermal fluids, solar heat, waste or industrial heat, etc. due to low-temper-
ature boiling point of the properly chosen organic working fluid, while conventional Rankine 
cycle needs at least 200..250 °C heat sources to generate high pressure steam.  

In my thesis, I examined the above-mentioned set of problems from several interrelated as-
pects. Therefore, the results are presented in two big also interrelated chapters. 

In the first part, I examined the physical and chemical properties of possible pure working 
fluids for organic Rankine cycle application. A properly chosen working fluid is necessary to 
reach high thermal efficiency, therefore I created a novel method for categorising pure working 
fluids, which is based on the saturation curve of the fluid in temperature and entropy space, and 
can show the difference in the description of compression and expansion processes of different 
working fluids. Based on the results I made suggestions about how to find thermodynamically 
optimal working fluid for a given heat source.  

In the second part, I examined the correctness of the description of basic processes, which 
make up thermodynamic cycles under unconventional circumstances. I proved that the tradi-
tional description of boundary work could be extended to metastable zero-pressure overheated 
liquid systems. I examined that the stability of adiabatic processes could be affected by their 
location in the Widom zone, which lies in the high pressure and temperature supercritical region 
and infamous for the fact that certain properties show anomalous behaviour here. I showed that 
zones with anomalous behaviour of properties may exist within the metastable liquid region, 
and they could make some states unreachable with certain basic processes. Phenomena like this 
cannot be found in stable phases. I proved with calculations that there are places within a su-
percritical loop where one of the flash-boiling or the condensation induced water hammer could 
occur during a LOCA, while other places are protected by physical laws from these phenomena. 
It makes it easier to design which parts of the supercritical loop require extra protection. Finally, 
I examined the phenomenon of the so called supercritical pseudo-boiling. I proved that it is not 
a “smeared” version of subcritical boiling, however it is caused by the appearance of the anom-
alies related to the phase stability limits in the stable region, which can normally be realized 
only in the metastable regions (overheated liquid and subcooled vapour).  

My research covered both entire cycles and their basic processes. Based on the results we 
have a better understanding of these processes, therefore the design and operation of novel 
technologies, which apply them, could be more efficient and safer. 
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Name Formula CAS Ref number Chemical category Number of atoms M [kg/kmol] Tcrit [K] pcrit [MPa] rhocrit [mol/l] Tboiling [K] Ttriple [K] Traditional category Sequence Sequence at 15 °C TA sA cvA TC sC hC TZ sZ sZ at 15 °C cvZ TM sM cvM TN sN cvN

methane CH4 74828 R50 alkanes 5 16,04 190,56 4,60 10,14 111,67 90,69 wet ACZ NaN 90,69 -11,39 34,78 190,56 41,11 6,67 90,69 84,88 NaN 25,24 NaN NaN NaN NaN NaN NaN

ethane C2H6 74840 R170 alkanes 8 30,07 305,33 4,87 6,87 184,55 90,35 wet ACZ ACZ 90,35 -50,25 47,02 305,33 50,72 13,18 90,35 148,19 62,35 26,86 NaN NaN NaN NaN NaN NaN

propane C3H8 74986 R290 alkanes 11 44,10 369,83 4,25 5,00 231,06 85,48 wet ACZ ACZ 85,48 -61,14 59,35 369,83 90,54 24,50 85,48 228,69 104,04 30,54 NaN NaN NaN NaN NaN NaN

butane C4H10 106978 R600 alkanes 14 58,12 425,13 3,80 3,92 272,66 134,90 isentropic ACNMZ ACZM 134,90 -27,03 83,78 425,13 137,35 40,33 134,90 186,65 140,31 55,99 398,38 146,12 127,62 272,48 140,10 85,18

isobutane C4H10 75285 R600a alkanes 14 58,12 407,81 3,63 3,88 261,40 113,73 isentropic ACNMZ ACZM 113,73 -39,51 68,24 407,81 129,37 36,85 113,73 206,15 133,81 42,81 380,94 138,26 122,63 268,89 133,50 82,01

pentane C5H12 109660 R601 alkanes 17 72,15 469,70 3,37 3,22 309,21 143,47 isentropic ANCMZ AZCM 143,47 -114,87 103,92 469,70 93,55 37,55 143,47 126,48 81,82 70,62 452,55 101,08 177,09 264,94 81,13 102,46

isopentane C5H12 78784 R601a alkanes 17 72,15 460,35 3,40 3,27 300,97 112,65 isentropic ANCMZ AZCM 112,65 -135,21 97,12 460,35 92,67 36,38 112,65 175,99 81,32 48,51 444,41 100,16 175,02 262,26 80,42 98,75

neopentane C5H12 463821 R601b alkanes 17 72,15 433,74 3,20 3,27 282,65 256,60 dry AZCM AZCM 256,60 -14,96 111,06 433,74 90,61 33,48 256,60 79,15 81,07 97,39 419,02 97,91 169,72 NaN NaN NaN

hexane C6H14 110543 alkanes 20 86,18 507,82 3,03 2,71 341,86 177,83 isentropic ANZCM AZCM 177,83 -117,99 118,91 507,82 107,43 46,82 177,83 96,28 77,02 95,57 494,48 113,84 225,24 261,63 75,87 121,63

isohexane C6H14 107835 alkanes 20 86,18 497,70 3,04 2,72 333,36 119,60 isentropic ANCMZ AZCM 119,60 -170,02 108,38 497,70 107,71 45,93 119,60 170,08 76,98 62,59 485,15 113,53 224,91 258,90 75,48 117,67

heptane C7H16 142825 alkanes 23 100,20 540,13 2,74 2,32 371,53 182,55 isentropic ANZCM AZCM 182,55 -153,98 148,86 540,13 120,95 56,34 182,55 88,18 68,90 113,39 530,29 126,35 276,07 260,96 67,42 141,50

octane C8H18 111659 alkanes 26 114,23 569,32 2,50 2,06 398,77 216,37 isentropic ANZCM AZCM 216,37 -157,18 180,17 569,32 133,32 65,74 216,37 62,52 57,95 142,78 560,19 138,77 326,57 260,73 56,20 161,61

nonane C9H20 111842 alkanes 29 128,26 594,55 2,28 1,81 423,91 219,70 isentropic ANZCM AZCM 219,70 -191,74 197,48 594,55 144,98 75,08 219,70 47,77 43,97 161,61 586,51 150,15 377,84 260,31 41,91 181,35

decane C10H22 124185 alkanes 32 142,28 617,70 2,10 1,64 447,27 243,50 isentropic ANZCM AZCM 243,50 -203,07 223,93 617,70 154,91 83,67 243,50 26,36 27,77 192,10 610,30 159,89 433,93 259,85 25,42 201,39

dodecane C12H26 112403 alkanes 38 170,33 658,10 1,82 1,33 489,30 263,60 dry AZCM AZCM 263,60 -260,03 289,23 658,10 176,83 102,72 263,60 -13,01 -10,37 244,43 654,09 182,14 537,66 NaN NaN NaN

trichlorofluoromethane CCl3F 75694 R11 halogenated derivatives of methane 5 137,37 471,11 4,41 4,03 296,86 162,68 isentropic ACNMZ ACNMZ 162,68 79,30 74,72 471,11 218,86 58,88 162,68 271,34 231,68 49,54 391,92 230,39 86,47 348,39 230,27 80,43

dichlorodifluoromethane CCl2F2 75718 R12 halogenated derivatives of methane 5 120,91 385,12 4,14 4,67 243,40 116,10 wet ACZ ACZ 116,10 33,62 69,22 385,12 172,70 42,05 116,10 259,49 187,86 34,58 NaN NaN NaN NaN NaN NaN

chlorotrifluoromethane CClF3 75729 R13 halogenated derivatives of methane 5 104,46 302,00 3,88 5,58 191,67 92,00 wet ACZ ACZ 92,00 3,80 59,80 302,00 125,22 27,16 92,00 224,08 136,48 26,15 NaN NaN NaN NaN NaN NaN

tetrafluoromethane CF4 75730 R14 halogenated derivatives of methane 5 88,00 227,51 3,75 7,11 145,10 98,94 wet ACZ NaN 98,94 7,28 89,19 227,51 89,25 28,52 98,94 148,52 NaN 26,30 NaN NaN NaN NaN NaN NaN

dichlorofluoromethane CHCl2F 75434 R21 halogenated derivatives of methane 5 102,92 451,48 5,18 5,11 282,01 200,00 wet ACZ ACZ 200,00 71,49 99,64 451,48 170,48 46,10 200,00 215,20 192,88 41,96 NaN NaN NaN NaN NaN NaN

chlorodifluoromethane CHClF2 75456 R22 halogenated derivatives of methane 5 86,47 369,30 4,99 6,06 232,34 115,73 wet ACZ ACZ 115,73 6,58 61,92 369,30 129,07 31,72 115,73 233,05 149,61 28,46 NaN NaN NaN NaN NaN NaN

trifluoromethane CHF3 75467 R23 halogenated derivatives of methane 5 70,01 299,29 4,83 7,52 191,13 118,02 wet ACZ ACZ 118,02 -4,94 57,10 299,29 88,89 19,67 118,02 168,81 100,79 26,62 NaN NaN NaN NaN NaN NaN

difluoromethane CH2F2 75105 R32 halogenated derivatives of methane 5 52,02 351,26 5,78 8,15 221,50 136,34 wet ACZ ACZ 136,34 -5,46 55,45 351,26 85,77 21,55 136,34 171,35 109,30 25,99 NaN NaN NaN NaN NaN NaN

fluoromethane CH3F 593533 R41 halogenated derivatives of methane 5 34,03 317,28 5,90 9,30 195,03 175,00 wet ACZ ACZ 175,00 1,02 42,69 317,28 55,17 13,42 175,00 101,51 71,66 26,66 NaN NaN NaN NaN NaN NaN

ethane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoro- C2Cl3F3 76131 R133 halogenated derivatives of ethane 8 187,38 487,21 3,39 2,99 320,74 236,93 isentropic ANZCM AZCM 236,93 163,86 116,72 487,21 306,02 83,54 236,93 297,90 296,77 98,91 465,33 314,35 155,02 267,90 296,24 106,99

ethane, 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoro- C2Cl2F4 76142 R114 halogenated derivatives of ethane 8 170,92 418,83 3,26 3,39 276,74 273,15 dry AZCM AZCM 273,15 170,93 115,98 418,83 258,28 65,35 273,15 256,77 257,95 105,24 394,28 267,25 139,42 NaN NaN NaN

chloropentafluoroethane C2ClF5 76153 R115 halogenated derivatives of ethane 8 154,47 353,10 3,12 3,97 234,21 173,76 isentropic ACNMZ ACZM 173,76 92,58 76,55 353,10 207,47 48,15 173,76 221,80 216,89 67,70 323,33 218,36 119,05 232,58 214,49 87,26

hexafluoroethane C2F6 76164 R116 halogenated derivatives of ethane 8 138,01 293,03 3,05 4,44 195,06 173,10 isentropic ACNMZ ACZ 173,10 73,32 83,10 293,03 158,79 33,71 173,10 173,70 166,87 67,33 253,48 170,73 94,86 220,94 170,46 83,01

ethane, 2,2-dichloro-1,1,1-trifluoro- C2HCl2F3 306832 R123 halogenated derivatives of ethane 8 152,93 456,83 3,66 3,60 300,97 166,00 isentropic ACNMZ ACNZM 166,00 81,22 96,27 456,83 249,65 66,89 166,00 287,30 254,23 64,14 423,77 260,02 127,27 290,14 254,22 94,21

ethane, 1-chloro-1,2,2,2-tetrafluoro- C2HClF4 2837890 R124 halogenated derivatives of ethane 8 136,48 395,43 3,62 4,10 261,19 120,00 isentropic ACNMZ ACZM 120,00 27,11 88,12 395,43 206,84 51,70 120,00 285,63 216,54 51,68 356,08 218,23 115,98 275,22 216,43 89,89

ethane, pentafluoro- C2HF5 354336 R125 halogenated derivatives of ethane 8 120,02 339,17 3,62 4,78 225,06 172,52 wet ACZ ACZ 172,52 58,84 81,33 339,17 164,38 38,17 172,52 191,20 178,30 59,81 NaN NaN NaN NaN NaN NaN

norflurane C2H2F4 811972 R134a halogenated derivatives of ethane 8 102,03 374,21 4,06 5,02 247,08 169,85 wet ACZ ACZ 169,85 42,10 80,83 374,21 159,38 39,76 169,85 200,38 175,50 51,32 NaN NaN NaN NaN NaN NaN

ethane, 1,1-dichloro-1-fluoro- C2H3Cl2F 1717006 R141b halogenated derivatives of ethane 8 116,95 477,50 4,21 3,92 305,20 169,68 isentropic ACNMZ ACNZM 169,68 54,89 94,56 477,50 210,20 59,50 169,68 254,01 217,68 54,46 439,26 220,41 114,04 318,90 216,98 87,35

ethane, 1-chloro-1,1-difluoro- C2H3ClF2 75683 R142b halogenated derivatives of ethane 8 100,50 410,26 4,06 4,44 264,03 142,72 isentropic ACNMZ ACNMZ 142,72 26,01 67,33 410,26 167,86 44,06 142,72 228,21 180,09 43,63 347,14 179,76 93,19 321,06 179,71 86,31

ethane, 1,1,1-trifluoro- C2H3F3 420462 R143a halogenated derivatives of ethane 8 84,04 345,86 3,76 5,13 225,91 161,34 wet ACZ ACZ 161,34 26,40 68,39 345,86 125,27 30,16 161,34 165,52 140,93 44,40 NaN NaN NaN NaN NaN NaN

ethane, 1,1-difluoro- C2H4F2 75376 R152a halogenated derivatives of ethane 8 66,05 386,41 4,57 5,57 249,13 154,56 wet ACZ ACZ 154,56 7,39 65,71 386,41 119,14 31,54 154,56 180,69 138,83 37,82 NaN NaN NaN NaN NaN NaN

perfluoropropane C3F8 76197 R218 halogenated derivatives of propane 11 188,02 345,02 2,64 3,34 236,36 125,45 isentropic ANCMZ ACZM 125,45 57,74 86,72 345,02 248,83 57,04 125,45 269,54 252,45 72,29 328,66 257,41 167,67 200,22 241,38 108,24

propane, 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoro- C3HF7 431890 R227ea halogenated derivatives of propane 11 170,03 375,95 3,00 3,41 256,73 146,35 isentropic ANCMZ ACZM 146,35 63,81 111,21 375,95 247,73 60,07 146,35 269,81 249,17 72,00 355,46 256,42 159,79 227,80 244,20 106,79

propane, 1,1,1,2,3,3-hexafluoro- C3H2F6 431630 R236ea halogenated derivatives of propane 11 152,04 412,44 3,50 3,70 279,34 242,00 isentropic ANZCM AZCM 242,00 130,16 129,74 412,44 247,20 64,02 242,00 244,77 246,80 107,46 396,08 257,26 161,17 247,30 244,72 108,98

propane, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro- C3H2F6 690391 R236fa halogenated derivatives of propane 11 152,04 398,07 3,20 3,63 271,71 179,52 isentropic ACNMZ ACZM 179,52 81,10 118,17 398,07 238,77 60,38 179,52 251,43 241,95 87,27 370,62 248,91 150,25 247,92 240,03 105,27

propane, 1,1,2,2,3-pentafluoro- C3H3F5 679867 R245ca halogenated derivatives of propane 11 134,05 447,57 3,93 3,91 298,28 200,00 isentropic ANCMZ AZCM 200,00 83,65 118,46 447,57 241,09 66,40 200,00 251,18 239,30 77,91 420,85 249,79 163,88 274,27 239,06 105,43

propane, 1,1,1,3,3-pentafluoro C3H3F5 460731 R245fa halogenated derivatives of propane 11 134,05 427,20 3,64 3,86 288,05 200,00 isentropic ACNMZ ACZM 200,00 83,57 86,46 427,20 231,83 62,07 200,00 245,29 234,86 81,22 402,51 242,56 149,93 273,48 234,62 102,53

cyclobutane, octafluoro- C4F8 115253 RC318 halogenated derivatives of butane 12 200,03 388,38 2,78 3,10 267,18 233,35 dry AZCM AZCM 233,35 168,28 140,19 388,38 293,26 71,73 233,35 278,19 286,82 126,00 373,84 301,76 187,01 NaN NaN NaN

benzene C6H6 71432 aromatic hydrocarbons 12 78,11 562,05 4,89 3,96 353,23 278,70 isentropic ANCZM ANCZM 278,70 -32,57 95,74 562,05 90,53 42,75 278,70 92,63 91,08 67,20 537,30 99,05 156,81 347,80 87,24 89,69

toluene C7H8 108883 aromatic hydrocarbons 15 92,14 591,75 4,13 3,17 383,75 178,00 isentropic ANCMZ ANZCM 178,00 -116,17 94,33 591,75 104,09 52,13 178,00 138,52 85,81 54,73 572,89 110,56 200,66 327,85 83,59 106,73

butane, decafluoro- C4F10 355259 halogenated derivatives of butane 14 238,03 386,33 2,32 2,52 271,06 189,00 isentropic ANZCM AZCM 189,00 -82,76 187,29 386,33 107,38 36,19 189,00 71,53 90,37 133,23 376,53 114,10 235,52 197,15 71,25 137,54

pentane, dodecafluoro- C5F12 678262 halogenated derivatives of pentane 17 288,03 420,56 2,05 2,12 302,90 200,00 dry AZCM AZCM 200,00 -121,71 222,04 420,56 123,64 45,63 200,00 56,71 80,98 172,12 414,32 130,94 302,68 NaN NaN NaN

sulfur dioxide O2S 7446095 inorganic 3 64,06 430,64 7,88 8,20 263,13 197,70 wet ACZ ACZ 197,70 -24,99 56,22 430,64 56,23 20,55 197,70 118,99 89,27 28,34 NaN NaN NaN NaN NaN NaN

hydrogen sulfide H2S 7783064 inorganic 3 34,08 373,10 9,00 10,19 212,85 187,70 wet ACZ ACZ 187,70 -8,59 44,39 373,10 49,37 15,35 187,70 95,81 72,49 25,35 NaN NaN NaN NaN NaN NaN

sulfur hexafluoride F6S 2551624 inorganic 7 146,06 318,73 3,75 5,09 204,90 222,38 wet ACZ ACZ 222,38 119,68 63,93 318,73 178,71 39,31 222,38 191,35 190,38 69,34 NaN NaN NaN NaN NaN NaN

carbonyl sulfide COS 463581 inorganic 3 60,08 378,77 6,37 7,41 223,00 134,30 wet ACZ ACZ 134,30 -36,05 50,29 378,77 50,52 16,10 134,30 127,86 72,27 22,77 NaN NaN NaN NaN NaN NaN

carbon dioxide CO2 124389 R744 inorganic 3 44,01 304,13 7,38 10,62 194,75 216,59 wet ACZ ACZ 216,59 22,94 42,89 304,13 63,09 14,62 216,59 94,14 76,99 27,69 NaN NaN NaN NaN NaN NaN

water H2O 7732185 R718 inorganic 3 18,02 647,10 22,06 17,87 373,12 273,16 wet ACZ ACZ 273,16 0,00 75,98 647,10 79,39 37,55 273,16 164,94 158,20 25,55 NaN NaN NaN NaN NaN NaN

ammonia H3N 7664417 R717 inorganic 4 17,03 405,40 11,33 13,21 239,82 195,50 wet ACZ ACZ 195,50 0,00 49,97 405,40 68,56 21,50 195,50 129,31 100,59 26,51 NaN NaN NaN NaN NaN NaN

nitrogen N2 7727379 inorganic 2 28,01 126,19 3,40 11,18 77,36 63,15 wet ACZ NaN 63,15 67,95 32,95 126,19 118,07 0,82 63,15 163,55 NaN 21,01 NaN NaN NaN NaN NaN NaN

hydrogen H2 1333740 inorganic 2 2,02 33,15 1,30 15,51 20,37 13,96 wet ACZ NaN 13,96 -6,19 10,41 33,15 19,44 0,60 13,96 59,34 NaN 12,59 NaN NaN NaN NaN NaN NaN

deuterium D2 7782390 inorganic 2 4,03 38,34 1,67 17,33 23,31 18,71 wet ACZ NaN 18,71 -5,51 14,03 38,34 25,72 0,88 18,71 64,47 NaN 10,49 NaN NaN NaN NaN NaN NaN

oxygen O2 7782447 inorganic 2 32,00 154,58 5,04 13,63 90,19 54,36 wet ACZ NaN 54,36 66,95 38,25 154,58 134,42 1,04 54,36 209,82 NaN 21,24 NaN NaN NaN NaN NaN NaN

fluorine F2 7782414 inorganic 2 38,00 144,41 5,17 15,60 85,04 53,48 wet ACZ NaN 53,48 -26,07 36,80 144,41 41,16 5,06 53,48 115,36 NaN 20,80 NaN NaN NaN NaN NaN NaN

carbon monoxide CO 630080 inorganic 2 28,01 132,86 3,49 10,85 81,64 68,16 wet ACZ NaN 68,16 -10,82 35,35 132,86 40,04 4,61 68,16 84,50 NaN 21,09 NaN NaN NaN NaN NaN NaN

nitrous oxide N2O 10024972 inorganic 3 44,01 309,52 7,25 10,27 184,70 182,33 wet ACZ ACZ 182,33 -0,97 42,30 309,52 51,41 13,45 182,33 90,02 65,59 25,55 NaN NaN NaN NaN NaN NaN

deuterium oxide D2O 7789200 inorganic 3 20,03 643,89 21,67 17,88 374,56 276,97 wet ACZ ACZ 276,97 -25,46 84,19 643,89 58,28 31,14 276,97 142,56 137,43 25,90 NaN NaN NaN NaN NaN NaN

methyl alcohol CH4O 67561 alcohols 6 32,04 512,60 8,10 8,60 337,63 175,61 wet ACZ ACZ 175,61 -49,52 56,73 512,60 57,14 25,42 175,61 190,32 118,30 31,87 NaN NaN NaN NaN NaN NaN

ethylene C2H4 74851 unsaturated hydrocarbons 6 28,05 282,35 5,04 7,64 169,38 103,99 wet ACZ NaN 103,99 -33,07 45,50 282,35 46,61 11,21 103,99 120,03 NaN 24,97 NaN NaN NaN NaN NaN NaN

propene C3H6 115071 unsaturated hydrocarbons 9 42,08 365,57 4,66 5,31 225,46 100,00 wet ACZ ACZ 100,00 -43,07 49,53 365,57 84,57 22,74 100,00 190,73 99,22 30,77 NaN NaN NaN NaN NaN NaN

propyne C3H4 74997 unsaturated hydrocarbons 7 40,06 402,38 5,63 6,11 248,00 273,00 wet ACZ ACZ 273,00 40,01 24,24 402,38 91,42 26,41 273,00 112,69 111,22 53,15 NaN NaN NaN NaN NaN NaN

cyclopropane C3H6 75194 cycloalkanes 9 42,08 398,30 5,58 6,14 241,67 273,00 wet ACZ ACZ 273,00 42,02 74,96 398,30 91,45 25,89 273,00 110,21 108,54 45,28 NaN NaN NaN NaN NaN NaN

cyclohexane C6H12 110827 cycloalkanes 18 84,16 553,64 4,08 3,24 353,89 279,47 isentropic ANZCM ANZCM 279,47 -38,08 94,35 553,64 107,70 50,23 279,47 83,09 82,47 88,89 542,11 111,54 221,46 305,97 81,98 101,33

helium He 7440597 noble gases 1 4,00 5,20 0,23 17,40 4,23 2,18 wet ACZ NaN 2,18 -8,71 25,16 5,20 8,74 0,05 2,18 34,00 NaN 13,89 NaN NaN NaN NaN NaN NaN

neon Ne 7440019 noble gases 1 20,18 44,49 2,68 23,88 27,10 24,56 wet ACZ NaN 24,56 -3,81 18,68 44,49 30,31 1,20 24,56 68,59 NaN 35,19 NaN NaN NaN NaN NaN NaN

argon Ar 7440371 noble gases 1 39,95 150,69 4,86 13,41 87,30 83,81 wet ACZ NaN 83,81 53,11 21,96 150,69 89,79 -0,17 83,81 131,15 NaN 12,97 NaN NaN NaN NaN NaN NaN

krypton Kr 7439909 noble gases 1 83,80 209,48 5,53 10,85 119,73 115,77 wet ACZ NaN 115,77 -1,46 21,23 209,48 35,57 6,39 115,77 77,00 NaN 13,27 NaN NaN NaN NaN NaN NaN

xenon Xe 7440633 noble gases 1 131,29 289,73 5,84 8,40 165,05 161,40 wet ACZ ACZ 161,40 -0,99 22,06 289,73 36,07 8,94 161,40 77,43 40,45 13,32 NaN NaN NaN NaN NaN NaN

nitrogen trifluoride F3N 7783542 inorganic 4 71,00 234,00 4,46 7,92 144,14 85,00 wet ACZ NaN 85,00 -37,54 46,10 234,00 49,28 9,93 85,00 125,31 NaN 25,25 NaN NaN NaN NaN NaN NaN

I. melléklet: Az adatbázis főoldala

M – III
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II. melléklet: Az adatbázisban szereplő munkaközegek osztályozása 

NEDVESÍTŐ MUNKAKÖZEGEK 

Munkaközeg CAS 

Osztály 
hármas-
ponti hő-
mérsékle-

ten 

*Osztály 
15 °C-os 

hőmérsék-
leten 

ammonia 7664417 ACZ ACZ 
argon 7440371 ACZ N/A 
carbon dioxide 124389 ACZ ACZ 
carbon monoxide 630080 ACZ N/A 
carbonyl sulfide 463581 ACZ ACZ 
chlorodifluoromethane 75456 ACZ ACZ 
chlorotrifluoromethane 75729 ACZ ACZ 
cyclopropane 75194 ACZ ACZ 
deuterium 7782390 ACZ N/A 
deuterium oxide 7789200 ACZ ACZ 
dichlorodifluoromethane 75718 ACZ ACZ 
dichlorofluoromethane 75434 ACZ ACZ 
difluoromethane 75105 ACZ ACZ 
ethane 74840 ACZ ACZ 
ethane, 1,1,1-trifluoro- 420462 ACZ ACZ 
ethane, 1,1-difluoro- 75376 ACZ ACZ 
ethane, pentafluoro- 354336 ACZ ACZ 
ethylene 74851 ACZ N/A 
fluorine 7782414 ACZ N/A 
fluoromethane 593533 ACZ ACZ 
helium 7440597 ACZ N/A 
hydrogen 1333740 ACZ N/A 
hydrogen sulfide 7783064 ACZ ACZ 
krypton 7439909 ACZ N/A 

methane 74828 ACZ N/A 
methyl alcohol 67561 ACZ ACZ 
neon 7440019 ACZ N/A 
nitrogen 7727379 ACZ N/A 
nitrogen trifluoride 7783542 ACZ N/A 
nitrous oxide 10024972 ACZ ACZ 
norflurane 811972 ACZ ACZ 
oxygen 7782447 ACZ N/A 
propane 74986 ACZ ACZ 
propene 115071 ACZ ACZ 
propyne 74997 ACZ ACZ 
sulfur dioxide 7446095 ACZ ACZ 
sulfur hexafluoride 2551624 ACZ ACZ 
tetrafluoromethane 75730 ACZ N/A 
trifluoromethane 75467 ACZ ACZ 
water 7732185 ACZ ACZ 
xenon 7440633 ACZ ACZ 
    

IZENTRÓP MUNKAKÖZEGEK 

Munkaközeg CAS 

Osztály 
hármas-
ponti hő-

mérséklete 

*Osztály 
15 °C-os 

hőmérsék-
leten 

benzene 71432 ANCZM ANCZM 
butane 106978 ACNMZ ACZM 
butane, decafluoro- 355259 ANZCM AZCM 
chloropentafluoroethane 76153 ACNMZ ACZM 
cyclohexane 110827 ANZCM ANZCM 
decane 124185 ANZCM AZCM 
ethane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoro- 76131 ANZCM AZCM 
ethane, 1,1-dichloro-1-fluoro- 1717006 ACNMZ ACNZM 
ethane, 1-chloro-1,1-difluoro- 75683 ACNMZ ACNMZ 
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ethane, 1-chloro-1,2,2,2-tetrafluoro- 2837890 ACNMZ ACZM 
ethane, 2,2-dichloro-1,1,1-trifluoro- 306832 ACNMZ ACNZM 
heptane 142825 ANZCM AZCM 
hexafluoroethane 76164 ACNMZ ACZ 
hexane 110543 ANZCM AZCM 
isobutane 75285 ACNMZ ACZM 
isohexane 107835 ANCMZ AZCM 
isopentane 78784 ANCMZ AZCM 
nonane 111842 ANZCM AZCM 
octane 111659 ANZCM AZCM 
pentane 109660 ANCMZ AZCM 
perfluoropropane 76197 ANCMZ ACZM 
propane, 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoro- 431890 ANCMZ ACZM 
propane, 1,1,1,2,3,3-hexafluoro- 431630 ANZCM AZCM 
propane, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro- 690391 ACNMZ ACZM 
propane, 1,1,1,3,3-pentafluoro 460731 ACNMZ ACZM 
propane, 1,1,2,2,3-pentafluoro- 679867 ANCMZ AZCM 
toluene 108883 ANCMZ ANZCM 
trichlorofluoromethane 75694 ACNMZ ACNMZ 
    

SZÁRÍTÓ MUNKAKÖZEGEK 

Munkaközeg CAS 

Osztály 
hármas-
ponti hő-

mérséklete 

*Osztály 
15 °C-os 

hőmérsék-
leten 

cyclobutane, octafluoro- 115253 AZCM AZCM 
dodecane 112403 AZCM AZCM 
ethane, 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoro- 76142 AZCM AZCM 
neopentane 463821 AZCM AZCM 
pentane, dodecafluoro- 678262 AZCM AZCM 
    

 

* Környezeti, technológia vagy más releváns alsó hőmérsékletkorlát ese-
tén a munkaközeg osztálya alkalmazás során módosulhat (III. melléklet) 
 
 

III. melléklet: Alsó hőmérsékletkorlát hatása az osztályozásra 
 

 

A hármasponti hőmérséklet helyett egy magasabb, pl. környezeti hőmérséklet 
választásának hatása a munkaközeg besorolására. Az ábrán látható hexán 

15 °C-os (≈ 288 K) környezeti hőmérséklet esetén ANZCM 
izentróp kategóriából A*Z*CM szárító kategóriába ment át. 
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IV. melléklet: WIDOM-vonalak közelítő harmadfokú egyenletének együtthatói 

Tulajdonság A B C D R2 

argon (VAN DER WAALS) 
ρ 105,3 ± 0,49 11,96 ± 0,15 −0,584 ± 0,014 0,01043 ± 0,00039 0,999 
cp 108,58 ± 0,29 10,44 ± 0,09 −0,397 ± 0,008 0,00745 ± 0,00023 1 
cv – – – – – 
κT 84,09 ± 3,86 18,22 ± 1,19 −0,242 ± 0,109 0,05359 ± 0,00306 0,999 
κs 102,63 ± 0,93 12,16 ± 0,29 −0,527 ± 0,026 0,01095 ± 0,00070 0,999 
hangsebesség 92,61 ± 0,33 13,99 ± 0,10 −0,396 ± 0,009 0,00679 ± 0,00027 1 
βp 108,11 ± 0,18 10,25 ± 0,05 −0,331 ± 0,005 0,00527 ± 0,00014 1 

argon (valós) 
ρ 119,59 ± 0,93 8,10 ± 0,26 −0,374 ± 0,022 0,00627 ± 0,00058 0,999 
cp 109,72 ± 0,58 7,78 ± 0,16 −0,309 ± 0,014 0,00464 ± 0,00036 0,999 
cv 129,05 ± 6,32 2,88 ± 2,41 0,529 ± 0,293 −0,04116 ± 0,01146 0,998 
κT 116,80 ± 3,11 8,05 ± 0,87 −0,321 ± 0,074 0,01621 ± 0,00194 0,999 
κs 118,90 ± 1,51 8,02 ± 0,42 −0,352 ± 0,036 0,00794 ± 0,00094 0,999 
hangsebesség 117,28 ± 1,81 6,88 ± 0,50 −0,017 ± 0,043 −0,00141 ± 0,00113 0,999 
βp 120,84 ± 0,36 7,21 ± 0,10 −0,234 ± 0,009 0,0035 ± 0,0002 1 

víz 

ρ 504,28 ± 4,95 9,67 ± 0,44 −0,175 ± 0,013 0,00136 ± 0,00012 0,999 
cp 538,32 ± 0,68 6,13 ± 0,06 −0,061 ± 0,002 0,00028 ± 0,00002 1 
cv 534,42 ± 0,51 6,04 ± 0,05 −0,037 ± 0,001 −0,00024 ± 0,00001 1 
κT 584,75 ± 4,00 1,78 ± 0,36 0,058 ± 0,010 −0,00049 ± 0,00010 1 
κs 513,37 ± 24,03 9,22 ± 2,17 −0,176 ± 0,063 0,00151 ± 0,00059 0,998 
hangsebesség 572,18 ± 0,71 3,05 ± 0,06 0,022 ± 0,002 −0,00028 ± 0,00002 1 
βp 532,80 ± 2,07 6,78 ± 0,18 −0,086 ± 0,005 0,00059 ± 0,00005 1 

szén-dioxid 

ρ 260,58 ± 1,86 7,22 ± 0,28 −0,169 ± 0,012 0,00109 ± 0,00014 0,997 
cp 265,33 ± 3,30 6,18 ± 0,50 −0,097 ± 0,021 0,00004 ± 0,00025 0,993 
cv 233,18 ± 9,20 12,73 ± 2,23 −0,464 ± 0,177 0,00482 ± 0,00437 0,997 
κT 249,25 ± 3,25 8,57 ± 0,65 −0,221 ± 0,039 0,00796 ± 0,00072 0,999 
κs 259,32 ± 1,97 7,07 ± 0,40 −0,142 ± 0,024 0,00161 ± 0,00044 0,999 
hangsebesség 244,50 ± 1,23 8,37 ± 0,19 −0,062 ± 0,008 0,00031 ± 0,00009 0,999 
βp 255,70 ± 0,67 7,65 ± 0,10 −0,149 ± 0,004 0,00113 ± 0,00002 0,993 

metán 

ρ 150,31 ± 1,17 11,33 ± 0,39 −0,608 ± 0,040 0,01243 ± 0,00132 0,999 
cp 155,34 ± 0,47 9,35 ± 0,12 −0,363 ± 0,009 0,00553 ± 0,00021 0,999 
cv 144,57 ± 1,16 13,13 ± 0,41 −0,747 ± 0,045 0,01574 ± 0,00158 0,999 
κT 98,65 ± 11,46 26,31 ± 3,15 −1,940 ± 0,264 0,06687 ± 0,00679 0,993 
κs 157,56 ± 0,69 8,20 ± 0,24 −0,237 ± 0,025 0,00315 ± 0,00087 1 
hangsebesség 147,23 ± 0,39 9,88 ± 0,10 −0,144 ± 0,007 0,00195 ± 0,00017 1 
βp 153,51 ± 0,70 9,50 ± 0,20 −0,329 ± 0,017 0,00519 ± 0,00046 1 

A harmadfokú egyenlet: 2 3A B C D      T p p p  
(ahol T a hőmérséklet [K] és p a nyomás [MPa]) 
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