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Jelölésjegyzék 

A táblázatban a többször előforduló jelölések magyar és angol nyelvű elnevezése, valamint a 
fizikai mennyiségek esetén annak mértékegysége található. Az egyes mennyiségek jelölése 
megegyezik a nemzetközi szakirodalomban elfogadott jelölésekkel. A ritkán alkalmazott 
jelölések magyarázata első előfordulási helyüknél található. 

 

Latin betűk 

Jelölés Megnevezés, megjegyzés, érték Mértékegység 

c egységnyi exergiára vonatkozó költség, exergiára fajlagosított költség 
(average costs per unit of exergy) ¢/kWh 

C&  költségáram (cost flow) $/h 
c1 kognitív tanulási ráta (cognitive learning rate) 1 
c2 szociális tanulási ráta (social learning rate) 1 
cp izobár fajhő (isobaric specific heat) kJ/(kg·K) 

p
c  átlagos izobár fajhő (average isobaric specific heat) kJ/(kg·K) 

p
c%  izobár molhő (molar specific heat) kJ/(kmol·K) 
e fajlagos exergia (specific exergy) kJ/kg 
E&  exergiaáram (exergy rate) kW 
f exergoökonómiai tényező (exergoeconomic factor) 1 
g fajlagos szabadentalpia (specific free energy) kJ/kg 
g tömegtört (mass fraction) 1 
g%  moláris szabadentalpia (molar free energy) kJ/kmol 

fg%  moláris képződési szabadentalpia (molar free energy of formation) kJ/kmol 

h fajlagos entalpia (specific enthalpy) kJ/kg 

h%  moláris entalpia (molar enthalpy) kJ/kmol 
i kamatláb (interest rate) %/a 
k fajlagos beruházási költsége (specific investment costs) $/kW 
M móltömege (molar mass) kg/kmol 
m&  tömegáram (mass flow) kg/s 
N komponensek száma (number of component) 1 
n évek száma (number of years) 1 
p nyomás (pressure) bar 

0
p  környezeti nyomás (environmental pressure) bar 

ci
P  tanulási valószínűségi tényező (learning probability factor) 1 
q fajlagos hőmennyiség (heat transfer per unit mass) kJ/kg 
Q&  hőteljesítmény (rate of heat transfer) kW 
r relatív költséghányad (relative cost difference) 1 

n
r  nominális kamatláb (nominal interest rate) 1 
ℜ  univerzális gázállandó (universal gas constant) kJ/(kmol·K) 
s fajlagos entrópia (specific entropy) kJ/(kg·K) 
s%  moláris entrópia (molar entropy) kJ/(kmol·K) 

neg
S  negentrópia (negentropy) kJ/kg 
T hőmérséklet (temperature) K 
t idő (time) s 

0
T  környezeti hőmérséklet (environmental temperature) K 
v fajtérfogat (specific volume) m3/kg 

A táblázat folytatódik. 
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A táblázat folytatása. 

Jelölés Megnevezés, megjegyzés, érték Mértékegység 
V sebességvektor a keresési térben (velocity vector) 1/1 
v  átlagsebesség a keresési térben (average velocity) 1/1 

i
v  keresési tér i-edik dimenziójának sebessége (velocity in dimension i) 1/1 
w fajlagos munka (specific work) kJ/kg 
w súlyvektor (inertia weight) 1 
W&  teljesítmény (power) kW 

j
ix  

j-edik részecske pozíciója i-edik dimenzióban (position of jth particle in 
dimension i) 1 

y móltört (mole fraction) 1 

d
y  veszteségek fajlagos értéke 1 

Z kompresszibilitási tényező (compressibility factor) 1 

Z&  
költség-egyenértékes módszerrel meghatározott költségárama (Leve-
lized Cost Method based Cost Flow) 

$/h 

 

Görög betűk 

Jelölés Megnevezés, megjegyzés, érték Mértékegység 
ε  küszöbérték (threshold) 1 
η  hatásfok (efficiency) 1 

0
η  körfolyamati hatásfok (thermal efficiency) 1 

II
η  exergetikai hatásfok (exergetic efficiency, second law efficiency) 1 
µ  kémiai potenciál (chemical potential) kJ/kmol 
ν  sztöchiometriai együttható (stoichiometric coefficient) 1 
π  nyomásviszony (pressure ratio) 1 

cs
τ  csúcskihasználási óraszám (time of system operation at full load) h/a 
 

Indexek 

Jelölés Megnevezés, megjegyzés, érték  
0 standard állapot (standard state)  
CH kémiai (chemical)  
D rombolás (destruction)  
F forrás (fuel)  
fg füstgáz (fluegas)  
IG ideális gáz (ideal gas)  
kev keverék (mixture)  
krit kritikus (critical)  
L veszteség (loss)  
lh párolgáshő (latent heat)  
lim határ (limit)  
max maximum (maximum)  
min minimum (minimum)  

A táblázat folytatódik. 
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A táblázat folytatása. 

Jelölés Megnevezés, megjegyzés, érték  

P termék (product)  

q hő (heat)  
r redukált (reduced)  
tot teljes (total)  
w munka (work)  
 

Rövidítések 

Jelölés Megnevezés, megjegyzés, érték 
A járadék (annuity) 

AC kompresszor (air compressor) 

AFUDC létesítés alatti finanszírozás költségei (allowance for funds used during construction) 

AHCS alaphőcserélő (heat exchanger, 1) 

BF kimerítő keresés (brute force) 

BV könyv szerinti értéke (book value) 

CC égőtér (combustion chamber) 

CCGT kombinált ciklusú erőmű (combined cycle gas turbine) 

CE törzsrészvény (common equity) 

CI beruházási költség (capital investment) 

CLPSO átfogó tanulási stratégiájú PSO, mintakövető PSO (comprehensive learning strategy PSO) 

CND kondenzátor (condenser) 

CRF tőkevisszatérülési mutató (capital recovery factor) 

CSHCS csúcshőcserélő (heat exchanger, 2) 

D hitelfinanszírozás (debt financing) 

DCA csapadékhűtő szakasz minimális hőfokrése (drain cooler approach) 

E1..E3 kisnyomású tápvíz-előmelegítők (feedwater heaters, low pressure) 

E5..E7 nagynyomású tápvíz-előmelegítők (feedwater heaters, high pressure) 

F jövőérték (future value) 

FC tüzelőanyag költség (fuel cost) 

FCSSZ főcsapadékszivattyú (condensate pump) 

FK főkondenzátor (condenser) 

FTE fűtési tápvíz-előmelegítő (regenerative heating exchanger) 

FTSZ főtápszivattyú (main feedwater pump) 

gbest raj legmagasabb fitneszértékű részecskéjének pozíciója (global best position of particle) 

GEN generátor (generator) 

GT gázturbina (gas turbine) 

GTT gáztalanítós táptartály (deaerator) 

HF hőfogyasztó (heat sink) 

HRSG hőhasznosító kazán (heat recovery steam generator) 

INS biztosítás (insurance) 

KEG kisnyomású elgőzölögtető (evaporator, low pressure) 

KKNYT kis középnyomású turbinarész (steam turbine section, intermediate pressure 2) 

KNYT kisnyomású turbinarész (steam turbine section, low pressure) 

A táblázat folytatódik. 
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A táblázat folytatása. 

Jelölés Megnevezés, megjegyzés, érték 
KSZ kondenzátum szivattyú 

KTH kisnyomású túlhevítő (superheater, low pressure) 

KVH kisnyomású vízhevítő (economizer, low pressure) 

Land telephely (land) 

LC munkaerőköltség (labour cost) 

LHV alsó fűtőérték (lower heating value) 

LK léghűtéses kondenzátor (air-cooled condenser) 

MB mértani beosztás (rate of temperature change of feedwater heaters is constant) 

NEG nagynyomású elgőzölögtető (evaporator, high pressure) 

Név névleges állapot, tervezési állapot (design state) 

NKE nem konvergens egyedek (non-convergent solution) 

NKNYT nagy középnyomású turbinarész (steam turbine section, intermediate pressure 1) 

Nol üzemeltető személyzet műszakonkénti száma (number of labourer) 

NTH nagynyomású túlhevítő (superheater, high pressure) 

NVH nagynyomású vízhevítők (economizer, high pressure) 

NNYT nagynyomású turbinarész (steam turbine section, high pressure) 

O&M működés és karbantartás (operation and maintenance) 

P jelenérték (present value) 

pbest részecske legjobb térbeli pozíciója (personal best position of particle) 

PDT minimális hőfokrés (pinch delta T) 

PEC beszerzett berendezések költsége (purchased-equipment cost) 

PFI erőművi létesítmények összköltsége (plant-facilities investment)  

PS elsőbbségi részvény (preferred stock) 

PSOw hagyományos részecskeraj intelligencia (canonical swarm intelligence) 

ROI megtérülési ráta (return of interest)  

S maradványérték (salvage value) 

SCT aláhűtés mértéke (exit subcooling) 

SUC próbaüzem költsége (startup cost) 

SZB számtani beosztás (temperature change of feedwater heaters is constant) 

T turbina (turbine) 

TCI teljes tőkeberuházás (total capital investment) 

TCR tőkevisszatérülés (total capital recovery) 

TDI beruházás amortizációs része (total depreciable investment) 

TRR bevételi elvárás (total revenue requirement) 

TT tápturbina (auxiliary turbine) 

TTD tápvíz-előmelegítőben adódó hőmérsékletkülönbség: Ttelített-Thideg,ki (terminal temperature 
difference) 

TTK tápturbina kondenzátora (condenser of auxiliary turbine) 

TXD amortizáció alapú adóleírás (annual tax depreciation) 

ÚH újrahevítő (reheater) 

WC működő tőke (working capital) 
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Angol nyelvű címfordítás és rövid kivonat 
 

 

 

Groniewsky, Axel 

Exergoeconomic optimization of thermodynamic systems using Particle Swarm Intelligence 

PhD Thesis, Budapest University of Technology and Economics 

Faculty of Mechanical Engineering, Department of Energy Engineering 

 

 

Abstract: 

 

The major failure of Energy-based costing is that in case of cogeneration (or 
polygeneration) it cannot allocate the cost of obtained products based on solid technical 
grounds. The allocation of fuel consumption of cogeneration systems for different products 
based on pure thermodynamic principles is not possible. Exergoeconomic analysis 
combines economic and Second Law based thermodynamic analysis by applying the 
concept of cost, originally an economic property, to exergy, allowing the determination of 
cost associated with qualitative and quantitative losses, also allocating different products 
gained from the same thermodynamic process. This paper describes a complex method to 
optimize and evaluate the performance of power plants in an exergoeconomic point of view 
using swarm intelligence. 

 

 

 

Keywords: thermoeconomics, exergetic cost calculation, exergy, particle swarm 
intelligence, power plant optimization, plant performance monitoring software 
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A dolgozatban használt fontosabb fogalmak 
Aggregációs szint (Aggregation Level): a költségmérleg felírásának szintje. Minél alacsonyabb az 
aggregációs szint, annál több költségmérleg írja le a rendszert és annál pontosabb a számí-
tás. Legalacsonyabb aggregációs szint a berendezés szintje. Az aggregációs szint fordítottan 
arányos az eseménymátrix méretével, vagyis minél alacsonyabb az aggregációs szint, annál 
nagyobb méretű a rendszert leíró eseménymátrix. 

Árnyékár (Shadow Price): feltételes ökonómiai optimumkeresési problémáknál az árnyékár 
megmutatja a célfüggvény optimális értékének változását a korlátok enyhítésének függvé-
nyében. Vagyis az árnyékár kijelöli a korlát enyhítésének határhasznát (Marginal Utility), 
vagy szigorítás esetén határköltségét (Marginal Cost). A fogalom a kalkulációs eljárásokhoz 
kapcsolódik (kalkulációs eljárások). 

Belső működési zavar (Intrinsic Malfunction): folyamaton belüli irreverzibilitások növekedése a 
folyamaton belüli veszteségnövekedés (degradáció, romlás) következményeképpen. (diag-
nosztikai módszerek). 

Belső ökonómia (Internal Economy): rendszeren belüli egységek költségstruktúrája, amely lehe-
tővé teszi a lokális disszipációk (veszteségek) relatív ökonómiai értékelését (kalkulációs eljá-
rások). 

Decentralizáció (Decentralisation): egy komponens önmagában történő optimálása, amely a 
teljes rendszer hatékonyságának javulását eredményezi. A fogalom jelentése a 
termoökonómiai izolációval van átfedésben (kalkulációs eljárások). 

Direkt feladat (Direct Problem): feladat, amelynél termoökonómiai diagnózis során a rendszer 
műszaki paramétereinek változtatását követően számítással kerül meghatározásra a bekö-
vetkezett hatás (diagnosztikai módszerek). 

Disszipatív komponens (Dissipative Component): olyan komponens, amely exergiarombolást vé-
gez közvetlen termodinamikai haszon nélkül. Disszipatív komponensek izolációban nem, 
csak azzal a produktív komponenssel vizsgálhatók, amit kiszolgálnak (algebrai eljárások). 

Egység (unit): termodinamikai rendszert felépítő berendezés vagy berendezéscsoport, mely-
nek célja kizárólag egy bizonyos funkció ellátása (kalkulációs eljárások). 

Eseménymátrix (Incidence Matrix): olyan ( ×n m ) méretű mátrix, amely a rendszer n  alrendsze-
re és m  árama közötti kapcsolatot írja le. Alkalmas bármilyen termodinamikai rendszer le-
írására (algebrai eljárások). 

Esszergia: jelentése ’alapvető energia’ (Essential Energy): a potenciális munkavégző képesség 
legáltalánosabb megfogalmazása, melynek egy speciális alakja az exergia. Az esszergia szem-
léletmódot Evans dolgozza ki 1969-es doktori értekezésében, melynek célja az exergia egy 
általánosabb formájának megalkotása. 

Exergia: maximális munkavégző képesség, amely úgy nyerhető ki, ha egy rendszer a környe-
zetével olyan reverzibilis folyamatok révén kerül termodinamikai egyensúlyba, melyek so-
rán a rendszer csak a környezetével van kölcsönhatásban. 

Exergiafogyasztás (Exergetic Consumption vagy Exergy Consumption): megmutatja, hogy adott 
egység termékének előállítása mekkora forrásfelhasználással jár. 

Exergia jellegű amortizációs költség (Exergetic Amortization Cost): egy rendszerkomponens előál-
lításának egységnyi üzemidőre vonatkozó exergiaköltsége (vagyis üzemidőre fajlagosított 
exergiaköltség). Ennek a jellemzőnek a meghatározása még elméleti szinten is körülményes, 
így gyakran kerül elhanyagolásra (algebrai eljárások). 

Exergia típusú költség vagy kiadás (Exergetic Cost vagy Exergetic Expense): az az exergiaáram, 
amely egy adott rendszer által megtermelt anyag vagy energiaáram előállításához szüksé-
ges. Egy áram exergiaköltsége függ a rendszerhatártól, abszolút exergiaköltség nincs. A 
rendszerbe belépő áram exergiaköltsége a saját exergiaértékével azonos (algebrai eljárások). 
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F szabály (F Principle): a forrás fajlagos exergiaköltsége azonos azzal az átlagos fajlagos 
exergiaköltséggel, amelyen az exergia a forrás áramához a korábbiakban szolgáltatásra ke-
rült. A szabály alkalmazása csökkenti az AVCO/SPECO módszerekben alkalmazott segéd-
egyenletek önkényességét (algebrai eljárások). 

Fajlagos exergia jövedelem (Specific Exergy Revenues): adott anyag- vagy energiaáram exergiára 
fajlagosított maximális piaci értéke (algebrai eljárások). 

Fajlagos exergia-felhasználás (Unit Exergetic Cost): egy rendszerkomponens egységnyi anyag-
áramának előállításához felhasznált exergiaáram költsége. Forrásra és termékre jellemző 
exergia jellegű egységköltség minden komponensre definiálható, melléktermékre csak ak-
kor, ha az adott komponens állít elő mellékterméket (algebrai eljárások). 

Fajlagos exergiafogyasztás (Unit Exergetic Consumption vagy Unit Exergy Consumption): megmutat-
ja, hogy egy adott egység egységnyi termékének előállítása mekkora forrásfelhasználással 
jár. 

Forrásra gyakorolt hatás vagy forráshatás (Impact on Fuel, Fule Impact): egy rendszerelem ala-
csony hatékonysága (Inefficiency) miatti többlet forrásfogyasztás (diagnosztikai módszerek). 

Forrás (Fuel): a termék előállítása során a rendszer által felhasznált anyag-, vagy energia-
áram. 

Funkció (Function): egy konkrét cél vagy munka, melynek elvégzését egy adott egység vagy 
rendszer biztosítja (kalkulációs eljárások). 

Funkcionális hanyatlás (Functional Decay): indukált működési zavar hatását leíró függvény (di-
agnosztikai módszerek). 

Hiba hatás (Fingerprints of Malfunctions): egy rendszer paramétereinek változását az egyes 
rendszerkomponensek meghibásodásának függvényében tartalmazó táblázat. A szimuláció 
során létrehozott táblázat összehasonlítható a működő rendszer állapotával, így egy hibás 
komponens könnyebben lokalizálható (diagnosztikai módszerek). 

Hiba behatárolási eljárás (Zooming Strategy): módszer a rendszeren belüli rendellenes működés 
hatékony lokalizálására. Első lépésben az a főberendezés (Macro-Component) kerül meghatá-
rozásra, ahol a rendellenes működés jelentkezik, második lépésben pedig az a főberendezé-
sen belüli konkrét elem, amelynél a hiba forrása található (diagnosztikai módszerek). 

Hibahatások mennyiségi vizsgálata (Quantitative Causality Analysis): olyan diagnosztikai eljárás, 
amely az energiaátalakító-rendszerekben bekövetkező meghibásodások okozta teljesít-
ménycsökkenést vizsgálja a rendszer valós és referencia állapotának összehasonlításával oly 
módon, hogy a hatásfokváltozást a független diagnosztikai változók között osztja fel. Nagy-
pontosságú szimulációra nincs szükség, linearizált termodinamikai egyenletek írják le a 
rendszert és ezekkel számolják ki a hatást egy lépésben (diagnosztikai módszerek). 

Indirekt feladat (Indirect Problem): az a feladat, amelynél termoökonómiai diagnózis során a 
referencia modell és a valós modell adta eredmények közötti eltérésekből következtetés 
útján kerül meghatározásra a műszaki paraméterek változása (diagnosztikai módszerek). 

Indukált működési zavar (Induced Malfunction): folyamaton belüli irreverzibilitások megnöve-
kedése, egy, a rendszeren belüli másik folyamatban bekövetkezett működési zavar követ-
kezményeképpen (diagnosztikai módszerek). 

Költséghatár diagram (Interval-Cost-Diagram): forrás- és termékelosztás vizuális megjelenítése 
az erőművön belül. Komplex rendszerek termelési szerkezetének előállítását segíti (kalkulá-
ciós eljárások). 

Melléktermék (By-Product): a rendszer azon anyagárama, amely a rendszeren belül részben 
vagy teljesen értéktelen, ugyanakkor külsőleg érték rendelhető hozzá (maradék, veszteség, 
melléktermék) (algebrai eljárások). 
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Működési zavar vagy endogén irreverzibilitás vagy belső irreverzibilitás (Malfunction1): irreverzibili-
tás növekedés, amit a berendezés hatásosság vagy hatásfok csökkenés következtében szen-
ved el (diagnosztikai módszerek). 

Működési zavar költsége (Malfunction Cost): költségnövekmény a külső forrásban a komponens-
ben bekövetkezett működési zavar következtében (diagnosztikai módszerek). 

Negentrópia: Brillouin vezeti be a rendezettség mértékének jellemzésére. Az információ – 
mint a rendszerek szervezési elve – növeli a világ összetettségét, rendet visz a rendetlen-
ségbe, így az entrópia növekedésével ellentétesen hat. Termoökonómiai szemléletmóddal 
kezdetben nehéz magyarázni egy kondenzátor elsődleges szerepét, a hő környezetbe való 
leadását. A probléma végül a negentrópia bevezetésével kerül feloldásra, miszerint a kon-
denzátor elsődleges feladata az erőmű többi berendezéséhez negentrópia juttatása. 

P szabály (P Principle): a termékkel azonosítható bármely áramhoz szolgáltatott valamennyi 
exergiaegység átlagköltsége azonos. A szabály alkalmazása csökkenti az AVCO/SPECO 2mód-
szerekben alkalmazott segédegyenletek önkényességét (algebrai eljárások). 

Produktív komponens (Productive Component): olyan komponens, melynek célja a termelés (al-
gebrai eljárások). 

Rendellenes működés vagy exogén irrezverzibilitás vagy külső irreverzibilitás (Dysfunction3): folya-
maton belüli irreverzibilitások megnövekedése, miközben a termelési igény változik (diag-
nosztikai módszerek). 

Rendszer (System): egymással kapcsolatban lévő egységek halmaza. 

Szabad állapot (Free Condition): amennyiben egy rendszer valamely komponensében működési 
zavar lép fel, úgy a rendszer eltér az üzemeltető által kívánt paraméterektől, a folyamatirá-
nyítási rendszer pedig a beavatkozó jellemzőkön keresztül próbálja meg visszaállítani az 
eredeti értékeket, megnehezítve ezzel a rendszer valós és referenciaállapotának összeha-
sonlítását. Ezek alapján szabad állapot a rendszer azon fiktív állapota, amely a referencia 
állapottal megegyező beavatkozó jellemzők mellett tartalmazza a valós állapotra jellemző 
működési zavart, így könnyítve meg az indukált hatások kiszűrését (diagnosztikai módsze-
rek). 

Termelési egység (Productive Unit): a termelési szerkezetben megjelenített komponensen belül 
elhelyezkedő fiktív egység, melynek feladata a forrás- és termékáramok, és a komponensek 
közötti kölcsönhatások képi megjelenítése. Termelési egység segítségével a SPECO termelési 
szerkezete képes mind a forrás- és termékáramok mérlegének, mind pedig a be- és kilépő 
exergiaáramok mérlegének vizuális megjelenítésére (algebrai eljárások). 

Termelési szerkezet (Productive Structure, Functional Diagram, Structural Scheme): kapcsolatok 
halmaza, amely definiálja a rendszert felépítő komponensek egymáshoz képesti viszonyát, 
valamint leírja a rendszer és környezete közötti kölcsönhatásokat. A termelési szerkezet 
alkalmas a rendszert felépítő egységek forrás/termék elosztásának képi megjelenítésére, 
ahol a komponensbe belépő áramok mindig forrást, míg az onnan távozó áramok mindig 
terméket jelenítenek meg. Az ábrán megjelenő áramok csakúgy, mint a rendszer áramai, 
minden esetben extenzívek. A termelési szerkezet tartalmazhat fiktív vagy valóságos cso-
mópontokat, elágazási pontokat, forrás- és termékáramokat, így a diagram a rendszer fizikai 
struktúrájáról nem ad információt. 

Termék (Product): a rendszer által előállított hasznos anyag-, vagy energiaáram. 

                                                        
1 Malfunction – A fogalom szakirodalmi megnevezése nem egységes. 
2 AVCO/SPECO – Average exergetic cost/specific exergetic cost. Az algebrai eljárások jelentősebb módszerei 
közé tartozó, átlagos vagy specifikus exergiaköltség módszer. 
3 Dysfunction – A fogalom szakirodalmi megnevezése nem egységes. 
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Termoökonómiai dekompozíció (Thermoeconomic Decomposition): egy rendszer tervezési, vagy 
döntési változóinak matematikai úton történő, egymástól független alcsoportokra bontása 
(kalkulációs eljárások). 

Termoökonómiai egységköltség vagy exergoökonómiai egységköltség (Unit Thermoeconomic Cost vagy 
Unit Exergoeconomic Cost): megmutatja, hogy mekkora pénzáram felhasználással jár egy rend-
szerkomponens egységnyi anyag- vagy energiaáramának előállítása. A fogalom analóg az 
exergia jellegű egységköltséggel. 

Termoökonómiai izoláció (Thermoeconomic Isolation): egy termodinamikai rendszerkomponens 
termoökonómiailag izoláltnak (elszigeteltnek) tekinthető, ha gazdasági kölcsönhatásai teljes 
egészében leírhatók stabil Lagrange szorzók halmazával. Termoökonómiai izoláció szüksé-
ges és elégséges feltétele annak, hogy egy rendszerkomponens önmagában, a rendszer többi 
elemére gyakorolt hatás vizsgálata nélkül is optimálható legyen, lehetővé téve a teljes rend-
szer optimálását. Amennyiben egy egység termoökonómiailag nincs izolálva, úgy a növek-
ményköltségét reprezentáló Lagrange szorzók iterációról iterációra változnak (kalkulációs 
eljárások). 

Termoökonómiai költség vagy exergoökonómiai költség (Thermoeconomic Cost vagy Exergoeconomic 
Cost): az a pénzáram, amely egy adott rendszer által megtermelt anyag- vagy energiaáram 
előállításához szükséges. A fogalom analóg az exergiaköltséggel. 
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1. Előzmények, probléma megfogalmazás és célkitűzések  
Az elmúlt évtizedben jelentős átalakulás ment végbe a villamosenergia-termelés műszaki és 
gazdasági feltételeiben. Paradigmaváltás történt az energiarendszer felépítését, szervezését 
érintő kérdésekben is: a korábbi nagy egységteljesítményű blokkokra alapozott termelés 
szerepét fokozatosan kezdi átvenni egyrészt a decentralizált, másrészt a fogyasztóközeli, 
illetve fogyasztó általi termelés. Új elemként megjelent a prosumer4 a termelők és fogyasztók 
piaci terében. 

Ebben a megváltozott és folyamatosan változó környezetben kell helyt állniuk a 
villamosenergia-termelés jelenleg is jelentős részét adó hagyományos gőz, gáz és kombinált 
ciklusú erőműveknek. A helytállás kettős feladat egyrészt 

1. a beruházok előkészítési és tervezési fázisában kell megfelelő tervezési és 
döntéselőkészítési módszerekkel a körülményekhez legjobban illeszkedő alternatívát 
kiválasztani, másrészt 

2. a már működő egységek üzemviteli stratégiáját kell úgy kialakítani, hogy az erőmű 
gazdálkodási egyensúlya biztosított legyen. 

E kihívások felelősségteljes és alapos előkészítést, valamint stratégiai gondolkodást, továbbá 
ezt segítő korszerű eszközrendszert kívánnak. A rendszerek komplexitása, a döntési alterna-
tívák sokfélesége és a feldolgozandó adatok hatalmas mennyisége új, korábban a tervezési 
és döntéselőkészítési fázisban eleddig nem használt mesterséges intelligencián alapuló 
módszerek alkalmazását követelik meg mind a tervezőtől, mind pedig az üzemeltetőtől. 

1.1. Általános megfontolások 

Az erőművi beruházás tervezés és előkészítés, valamint az üzemviteli stratégia kialakítása 
rendkívül összetett műszaki-gazdasági folyamat. Az ilyen – eltérő valószínűséggel bekövet-
kező – folyamatok vizsgálatához olyan módszerekre és eljárásokra (forgatókönyv-, illetve 
lehetőségelemzés) van szükség, melyek kielégítik a következő feltételeket 

− adjon pontos képet az erőművi folyamat termodinamikai jellemzőiről, 

− tárja fel körfolyamat termodinamikai veszteségeit, a lehetséges beavatkozási helye-
ket, 

− teremtsen mind minőségileg, mind mennyiségileg pontos kapcsolatot a műszaki és 
gazdálkodási jellemzők között, 

− hiányos információk mellett is szolgáltassan elegendő pontos eredményeket elfo-
gadható számítási idő mellett. 

Mindezeket a követelményeket az exergia alapú termodinamikai szemléletmóddal kombi-
nált gazdasági számításokon alapuló részecskeraj-intelligenciát alkalmazó komplex eljárás-
rendszer elégíti ki. Az exergoökonómiai optimálás folyamata egy iteratív tervezés-fejlesztési 
eljárást foglal magában, amelynek a hagyományos módszerekkel ellentétben nem célja egy 
előre meghatározott jellemző globális optimumának megtalálása, hanem a teljes rendszer 
optimális összeállítását veszi figyelembe. 

1.2. Probléma megfogalmazása, célkitűzés 

Célkitűzéseim szerint megkísérlem egy olyan, a beruházás döntés-előkészítését, valamint 
meglévő rendszerek üzemvitelének értékelését segítő eszköz (modell) megalkotását – olyan 
keresési tér kialakítását –, amely a kiadott termékek mennyiségétől és típusától függetlenül, 

                                                        
4  a producer [termelő] és consumer [fogyasztó] szavak összetétele alapján képzett kifejezés, amely a 
villamosenergia-termelés és fogyasztás szerepköreinek összemosódását mutatja. 
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változó környezeti és gazdasági feltételek mellett, egyszerre legyen alkalmas termodinami-
kai és gazdasági szempontok figyelembe vételére. Egy ilyen döntéstámogató eszköz alkal-
mas lehet: 

− az erőművi energiaátalakítás során jelentkező minőségi és mennyiségi veszteségek 
együttes költségének megbecslésére; 

− poligenerációs rendszerek termékeinek árképzésére; 
− beruházások esetén versenyképes rendszerek összehasonlítására; 
− felújítások esetén megfelelő berendezések választására; 
− makroökonómiai jelenségek erőművi beruházásokra gyakorolt hatásvizsgálatára. 

Egy ilyen több szakterületet átölelő, általános módszertan kidolgozása csak a feladat nyúj-
totta keretek megfelelő szintű lehatárolása mellett lehet teljes. Ennek megfelelően: 

− dolgozatomban kizárólag stacioner üzemállapotú, a villamosenergia-rendszerben 
alaperőműként üzemelő erőművek termodinamikai és gazdasági vizsgálatával fog-
lalkozom; 

− nem vizsgálom az erőművek rész- és túlterhelését, valamint szabályozási tulajdonsá-
gaikat; 

− a modellben szereplő gazdasági számítások mélysége főterv szintű (előkalkuláció), 
melyek elsődleges célja az adott gazdasági környezethez köthető alternatívák össze-
hasonlítása, nem pedig részletes elemzése és a valóság minél nagyobb pontosságú le-
írása. 

A dolgozat hét fejezetre tagolt, amelyből az első a bevezető gondolatokat tartalmazza. A 
második fejezet a termoökonómia rövid történeti áttekintésén túl ismerteti a különböző 
exergoökonómiai eljárások módszertanát és az egyes módszerek jelentősebb modelljeit. 
Erőművi rendszerek optimálási módszerei szintén ebben a fejezetben kerülnek tárgyalásra. 
A harmadik fejezetben azok a szokványos felépítésű, erősen elterjedt alapmodellek kerülnek 
bemutatásra, melyeken keresztül a döntés-előkészítést segítő algoritmus működésének he-
lyességét demonstrálom. A negyedik fejezetben határozom meg azokat az állapotfüggvé-
nyeket, amelyek az alapmodellek exergetikai vizsgálatát és optimálását teszik lehetővé. Az 
ötödik fejezet részletezi azt az általános gazdasági modellt, amely a tőkeberuházással kap-
csolatos költségek, valamint működéssel és karbantartással kapcsolatos költségek becslését 
az erőmű főberendezéseinek bekerülési költsége alapján határozza meg. A hatodik fejezet-
ben irodalmi adatok alapján sor kerül a költségmodellek felírására, majd a korábbi fejeze-
tekben kapott eredmények alapján az exergoökonómiai modellalkotásra, és az alapmodellek 
optimálására. A hetedik fejezet tartalmazza az eredmények tömör összefoglalását, bemutat-
ja az új tudományos eredményeket és a lehetséges továbbfejlesztési irányokat.  
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2. Tudományos előzmények  
A korszerű hőerőművek – és általában az energiaátalakító berendezések – hőkapcsolásának 
helyes kialakítása és üzemeltetése az energetika egyik alapvető feladata. A hősémák helyes 
kialakítását segítik elő a különböző termodinamikai szemléletmódok, amelyek az idők során 
a hőkörfolyamatok, valamint a termodinamikai és számítástechnikai eszköztár fejlődésével 
egyidejűleg tökéletesedtek, s fejlődésük még ma is tovább tart [1]. Egy vizsgálatnak egyebek 
mellett meg kell határoznia a hőkörfolyamatban megvalósuló energiaátalakítás hatásfokát, 
számot kell adnia az energiaátalakítás egyes folyamatainak különböző (mennyiségi és minő-
ségi) veszteségeiről, valamint ki kell terjednie a vizsgált hőkörfolyamat gazdasági értékelé-
sére is. A jelenleg használatos leggyakoribb szemléletmódok az energia- vagy entalpiaszemlé-
let, az entrópia- és hőmérsékletszemléletből megteremtett hőmérséklet-entrópia szemlélet, 
valamint az exergia szemlélet. Ellentétben a termoökonómiai szemléletmóddal, amely az ökonó-
miai és termodinamikai analízist kapcsolja össze oly módon, hogy termodinamikai jellem-
zőkhöz költséget rendel, a felsorolt szemléletek egyike sem tartalmaz közvetlen gazdasági 
értékelést, így önmagukban a célkitűzésben szereplő komplex keresési tér kialakítására csak 
megfelelő kiegészítésekkel használhatók. A továbbiakban a különböző szemléletmódok in-
tegrálására leginkább megfelelő, és így a célkitűzésként megfogalmazott módszer kialakítá-
sához leginkább alkalmas termoökonómia fejlődése kerül bemutatásra. 

2.1. Irodalmi összefoglalás 

A termodinamikai rendszerek I. főtételen alapuló gazdasági értékelésének egyik nagy hiá-
nyossága, hogy kapcsolt energiatermelés esetén az előállított termékekhez nem képes 
szakmai alapokon nyugvó, egymástól független költségeket rendelni. A hiányosságok keze-
lésére GOODENOUGH [2] 1920-ban kidolgozza a „Lost Kilowatts Method” eljárást. A tanulmány 
egy ellennyomású turbinában megtermelt hő és villamos energia előállításának költségbecs-
lésére ad javaslatot oly módon, hogy a villamos energia előállítását úgy árazza be, mintha az 
egy kondenzációs turbinában történne, a fennmaradó költséget pedig a hőre terheli. Így a 
módszer egyenlővé teszi a gőz előállításának költségét a meg nem termelt villamos energia 
kiesett költségével, amit akkor kapnánk, ha a hőként értékesített gőz a kondenzációs turbi-
nában expandálna végig. 

A problémát az ipari gyakorlatban még napjainkban is hasonló módon kezelik, ahogyan ez 
BÜKI GERGELY [3] doktori értekezéséből is kitűnik. A disszertációból kiderül, hogy kapcsolt 
energiatermelés esetén együttes tüzelőanyag-felhasználás szétosztása a minőségükben elté-
rő termékekre elvi alapon nem lehetséges, a felosztásnak termodinamikai alapja nincs. Bár 
önkényes, de a gyakorlati megítélés számára az a célszerű, ha az egyik termékre annyi tüze-
lőanyag-felhasználást terhelünk, mint amennyi az adott termék közvetlen termelése esetén 
szükséges lenne, a fennmaradó tüzelőanyag-felhasználást pedig a másik termékre írjuk, és 
ezt hasonlítjuk össze ennek a terméknek a közvetlen termelése során fellépő tüzelőanyag-
felhasználással.  

A termoökonómia a kutatók azon törekvésének eredménye, hogy a minőségükben eltérő 
termékeket be lehessen árazni objektív módon. Mivel a terület történeti fejlődésének első 
időszaka lineárisnak mondható, ezért indokolt a jelentősebb módszerek értékelésén felül a 
téma rövid, kronológiailag és episztemológiailag rendszerezett áttekintése. 

2.2. Rövid történeti áttekintés 

A hőtani rendszerek elemzését a XX. század elején még olyan vizsgálatok jellemezték, me-
lyek célja elsősorban a rendszeren belül végbemenő termodinamikai és kémiai folyamatok 
minél pontosabb leírása volt. Az egymástól eltérő rendszerek és alternatívák összehasonlí-
tása pedig olyan energetikai jellemzőkkel történt, mint a hatásfok, a hatásosság vagy az ir-
reverzibilitás. A termodinamikai irreverzibilitás és költségszámítás közötti kapcsolatot elő-
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ször LOTKA vizsgálja, aki 1921-es munkájában [4] az energia és annak piaci értéke között ke-
res összefüggést, majd pedig KEENAN [5], aki 1932-es publikációjában megjegyzi, hogy a víz-
gőz piaci értéke magasabb a vele azonos energiával rendelkező vízénél. Szintén Keenan mu-
tat rá arra, hogy a gőz és a villamos energia valódi értéke nem az általuk tárolt energiában, 
hanem a rendelkezésre állásukban rejlik. M. BENEDICT az MIT-n tartott 1948-as szemináriu-
mai alkalmával egy levegőszeparátor egység konstrukciójának optimális kialakítását úgy 
határozza meg, hogy az egységben fellépő irreverzibilitásokhoz rendel költséget. A szeminá-
riumok tartalma azonban nem került publikálásra egészen a ’80-as évekig [6]. 1954-es köny-
vében [7] már LÉVAI ANDRÁS is komoly terjedelemben foglalkozik az erőművekre jellemző 
legfontosabb költségképző tényezőkkel és bemutatja a gazdaságossági számítások alapelveit. 
Komplex rendszerek termodinamikai és gazdasági jellemzőinek egyidejű vizsgálatát először 
TRIBUS végzi el és ismerteti 1956-os tanulmányában [8], melyben egy vízsótalanító termodi-
namikai elemzését gazdasági optimumkereséssel kapcsolja össze, megalkotva ezzel a 
termoökonómiát. 1961-es doktori disszertációjában GAGGIOLI is foglalkozik 
termoökonómiával, amikor egy erőmű gőzvezetékét és annak szigetelés vastagságát opti-
málja, de a termoökonómia kifejezést először TRIBUS használja az MIT-n tartott előadásai 
során. Az egyiptomi professzor EL-SAYED és EVANS, aki TRIBUS tanítványa, a BROSILOW és 
LASDON [9] által Lagrange szorzókon alapuló, összekapcsolt rendszerekre kidolgozott optimá-
lási eljárását esszergia szemléletmóddal ötvözi, amivel saját rendszeroptimálási módszert 
dolgoz ki [10]. A módszer ugyan megoldja a dekompozíció kérdését, de új fogalom, a 
termoökonómiai izoláció bevezetését teszi szükségessé, amelynek a definícióját EVENS 1980-
ban [11] adja meg. 

Ezzel közel egy időben GAGGIOLI és FEHRING [12] egy tápvíz előmelegítő-rendszer gazdasági 
vizsgálatát végzi el dekompozíciós módszerrel. Az előmelegítőbe belépő tápvíz és az égési 
levegő exergiaköltségét önkényesen megválasztva és feltételezve, hogy a fajlagos 
exergiaköltség az erőmű teljes életciklusa során változatlan marad, gazdasági becslést adnak 
a tápvíz-előmelegítési rendszer felújításának és az elöregedett elemek cseréjének időpontjá-
ra. HENDRIX [13] rámutat arra, hogy GAGGIOLI és FEHRING önkényesen választott fajlagos 
exergiaköltsége nem megalapozott és bizonyítja, hogy mivel a fajlagos exergiaköltség nagy-
sága exergiaáramfüggő, így fajlagos költsége nem lehet állandó az erőmű teljes életciklusára 
nézve. A probléma megoldására linearizált, az exergiaáramoktól független költségmodellt 
javasol. 

1983-ban EVENS tanítványa, FRANGOPOULOS [14] doktori értekezésében finomítja tovább EVENS 
modelljét és lefekteti a termoökonómia funkcionális analízisének (TFA) alapjait. 1986-ban 
EVENS egy másik doktorandusza, SPAKOVKY [15] többek között a funkcionális diagram egysze-
rűsítésével, a termoökonómiai izoláció újraértelmezésével és a rendszert felépítő berende-
zések újraosztályozásával jelentős egyszerűsítéseket eszközöl a modellben, megkönnyítve 
ezzel a TFA használatát. Noha EL-SAYED, FRANGOPOULOS és később SPAKOVSKY is esszergetikai 
alapokra helyezi a termoökonómia módszertanát, ez inkább történik EVANS hatására, aki 
doktori disszertációjában dolgozza ki az esszergia szemléletmód részleteit, sem mint szak-
mai meggyőződésből. Ezt elsősorban az bizonyítja, hogy szerzők későbbi munkáik során fo-
kozatosan elhagyják az exergia általános alakjára utaló esszergiát, számításaikban a maxi-
mális munkavégző képesség pedig mint exergia jelenik meg. 

FRANGOPOULOS doktori értekezésének megírásával egy időben GAGGIOLI és WEPFER [16] korábbi 
publikációkra és konferenciakiadványaikra támaszkodva, példákkal kiegészítve foglalja ösz-
sze a II. főtételen alapuló költségszámítás alkalmazási területeit és egy ellennyomású turbi-
na modelljén keresztül szemlélteti, hogy az energia alapú ökonómiai számítások, az exergia 
alapú gazdasági számításokkal ellentétben gyakran vezethetnek hibás eredményre. Egy ké-
sőbbi munkájában GAGGIOLI [17] egy széntüzelésű gőzkazán példáján keresztül mutatja be az 
energiaanalízis exergiaanalízissel szembeni hátrányait, levonva a következtetést, miszerint 
a meglévő források szakszerűtlen felhasználásához vezethet, ha a minőségükben eltérő ter-
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mékek költségszámításának alapját az entalpia képezi. Ezért exergetikai hatásfokot javasol 
(II. főtételes hatásfok) az energetikai hatásfokkal szemben. 

Európában a termoökonómia fejlődésének korai szakaszában az exergia alapú gazdasági 
elemzések módszertanával elsősorban német források foglalkoznak. Jól példázza a téma 
iránti érdeklődés nagyságát, hogy RABEK [18], FRATZSCHER [19], ELSNER [20] vagy NITSCH [21] 
kivétel nélkül foglalkozik energiaátalakító folyamatok exergia alapú költségelemzésével. 
Egyes források FRATZSCHERT és ELSNERT mint a termoökonómia TRIBUSTÓL, EVENSTŐL és EL-
SAYEDTŐL független, párhuzamos megalkotóit tartják számon. [22] 

BERGMANN és SCHMIDT [23] 1965-ben egy hőerőmű tápvíz-előmelegítési rendszerének optimá-
lását végzi el oly módon, hogy a folyamaton belüli exergiaromboláshoz költséget rendel. A 
német nyelven sokat publikáló lengyel szerző, SZARGUT az exergia szemléletmód alkalmazha-
tóságának vizsgálata kapcsán [24] megállapítja, hogy egy adott folyamatra nézve az 
exergiarombolás csökkentése a változó költségek csökkentését, általánosságban pedig a be-
ruházási költségek növekedését vonja maga után. Ezek alapján pedig felveti, hogy a klasszi-
kus közgazdaságtannal ellentétben, amelynek célja a profit maximalizálása (az emberi erő-
forrás csökkentése), egy exergia alapú közgazdaságtan középpontjában az ipari folyamatok 
során felhasznált nyersanyag csökkentése állhatna. Megítélése szerint az exergia szemlé-
letmód semmivel sem nyújt többet, mint a már ismert klasszikus termodinamikai módsze-
rek, annak lehetőségét pedig elveti, hogy kapcsolt energiatermelés esetén az egyes termé-
kek előállításának önköltsége exergia alapon kerüljön meghatározásra, mivel úgy véli, hogy 
eltérő folyamatok egységnyi exergiájához nem rendelhető azonos költség. Egy későbbi 
munkájában [25] a LÉVAI ANDRÁS által Magyarországon is bevezetett általános költségmodellt 
[7] exergetikai alapokra helyezi, és az optimális exergetikai hatásfok kapcsán, amelyet ál-
landó csúcskihasználási óraszám és névleges exergetikai teljesítmény mellett az üzemkölt-
ség és beruházási költség fordított arányából származtat, bevezeti a termoökonómiai hason-
lósági számot (thermo-ökonomische ähnlichkeit). Később [26] ennek a dimenziótalan ha-
sonlósági számnak a segítségével veszi figyelembe a környezetterhelés (elsősorban lég-
szennyezés) mértékét hőerőművek ökonómiai értékelésénél. 

Az Egyesült Államokban dolgozó német kutató, TSATSARONIS [27] 1984-ben egy portugáliai 
konferencián az exergoökonómia kifejezés bevezetését javasolja, mivel véleménye szerint a 
termoökonómia jelentése alapján nem csak a termodinamika II. főtételén alapuló elemzé-
sekre épülő gazdasági értékeléseket foglalhatja magába, de az I. főtételen alapulókat is. No-
ha későbbi munkáiban [28] is utal rá, hogy az exergoökonómia a termoökonómia része, a 
köztudatban az exergoökonómia kifejezés mégis mint a termoökonómia szinonimája terjed 
el. Egy évvel később TSATSARONIS és WINHOLD [29] erőművek exergoökonómiai értékelésére az 
eddigi módszerektől eltérő, hét lépésből álló, az exergiaveszteségeket berendezésekre felírt 
költségmérlegekkel beárazó eljárást dolgoz ki, és definiálják az exergoökonómiai termék 
(Product5) és forrás (Fuel6) fogalmát, egyszersmind megalkotják az ezzel kapcsolatos szemlé-
letmódot (P-F). A módszer gyakorlati alkalmazhatóságát egy 500 MW teljesítményű, széntü-
zelésű, gőzturbinás blokk elemzésével igazolják [30]. A szerzők az elemzés kapcsán arra a 
következtetésre jutnak, hogy a termikus, mechanikai és kémiai exergiák közötti különbség-
tétel számottevően nem befolyásolja az anyag- és energiafolyamok költségáramát. 

1986-ban VALERO és társai egy átfogó kutatómunka keretében bevezetik az exergia jellegű 
egységköltség (unit exergetic cost) fogalmát, javaslatot tesznek az exergoökonómiai termék 
– forrás – melléktermék (Residue) (P-F-R) szemléletmód alkalmazására, lefektetik az 
exergetikai költségelmélet (ECT) alapjait [31], majd a megalkotott módszert részben 
TSATSARONIS és WINHOLD munkáira támaszkodva termoökonómiával kapcsolják össze [32], és 
egy olyan optimumkeresési eljárás részleteit dolgozzák ki, amely a beruházási és üzemelte-

                                                        
5 A szó többletjelentése: A vizsgált (rész)rendszer által elvárt eredmény. 
6 A szó többletjelentése: A vizsgált (rész)rendszer által az elvárt eredmény előállítására fordított forrás. 
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tési költségek (exergiarombolás csökkentés) közötti összefüggésre épül [33]. Az eljárás alap-
jainak gyakorlati alkalmazhatóságát egy széntüzelésű erőmű Fortran alapú mérésadatgyűjtő 
rendszere által szolgáltatott jellemzők segítségével igazolják [34], [35]. 

A témában megjelenő munkák első, jelentősebb összefoglalását és értékelését TSATSARONIS 
[36] végzi el, aki 1987-es rendszerező művében döntően az európai irodalmat dolgozza fel, 
majd két évvel később EL-SAYED és GAGGIOLI [37][38], akik a hangsúlyt a tengeren túli kutatá-
sok összegzésére helyezik. 

Először a ’80-as években kezdődik átfogó erőfeszítés annak érdekében, hogy meglévő 
erőművi rendszerek vizsgálata, ill. ideális struktúrák kialakítása termoökonómiai alapon 
történjen. 1985-ben R. GAGGIOLI az ASME7 AESD8 bizottságának vezetőjeként olyan fórum 
létrehozását szorgalmazza, amely lehetőséget biztosít a termoökonómia területén dolgozó, 
az Egyesült Államokon kívüli kutatócsoportoknak legújabb kutatási eredményeikről való 
beszámolására. Az első ilyen jellegű konferenciát, melynek középpontjában a műszaki ter-
modinamika, azon belül is az exergia és a termoökonómia áll, Rómában tartják 1997-ben 
ENRICO SCIUBBA és MICHAEL MORAN elnöklésével. [6] 

A 80-as évek második felétől kezdődően a különböző módszerek száma olyan jelentős mér-
tékben megnő, hogy az már akadályozza a termoökonómia fejlődését. Az uniformizálásra 
először 1990-93 között TSATSARONIS és társai tesznek kísérletet a LIFO (Last In First Out 
approach) eljárás kidolgozásával [39]. A szerzők olyan algebrai módszert alkotnak, melynek 
során az exergiaforgalom szisztematikusan regisztrálásra kerül, olyan segédegyenletek 
megalkotását téve lehetővé, amelyek mentesek az önkényes felvetésektől. Noha a munka azt 
is igazolja, hogy a segédegyenletekből adódó eltérések nagyobb mértékben befolyásolják a 
költségáramok számszerű végeredményét, mint a fizikai exergia termikus és mechanikai 
exergiára való bontása, TSATSARONIS későbbi kutatásai során már különbséget tesz az egyes 
exergiatípusok között. LAZZARETTO és ANDREATTA [40] az olyan eljárásokra, amelyek különbsé-
get tesznek termikus, mechanikai és kémiai exergiaáramok között, mint SPECO (Specific 
Exergy Costing) módszerre hivatkoznak. 

1994-ben, módszereik összehasonlítása és az egyre sokasodó módszertani leírás uniformizá-
lása érdekében a korszak négy vezető szaktekintélye C. FRANGOPOULOS [41], G. TSATSARONIS 
[42], A. VALERO [43] és M. VON SPAKOVSKY [44] megalkotja a keresztneveik kezdőbetűivel fém-
jelzett CGAM problémát [45]. A problémafelvetésnél használt modell egy 30 MW teljesítmé-
nyű, belső hőcserélős gázturbina, amely egy gőzfejlesztő segítségével kapcsoltan további 
14 kg/s tömegáramú, 20 bar nyomású telített gőzt is előállít. A szerzők adott határokon be-
lül a tervezési paraméterek azon értékeit keresik, amelyek a legmagasabb exergetikai hatás-
fokot és legalacsonyabb állandó- és változó költséget biztosítják e rendszernek. A későbbi-
ekben ugyan a CGAM problémát számos kutató alkalmazza benchmark modellként ([46], 
[47], [48], [49], [50], [51], [52], [53]), de a módszertan uniformizálásra tett kísérletek kudarcot 
vallanak (lásd 2-1. táblázat). 

A CGAM probléma felvetésével egy időben, a nagyszámú exergoökonómiai modellből adódó 
félreértések elkerülése végett SERRA és társai egy, az eltérő exergoökonómiai modellek ösz-
szehasonlítására alkalmas matematikai nyelvet (STT – Structural Theory of 
Thermoeconomics) dolgoz ki. A módszer alkalmazhatóságát demonstrálják az ECT (Exergy 
Cost Theory) és TFA (Thermoeconomic Functional Analysis) [54], később pedig a LIFO (Last 
In First Out Approach) és AVCO (Average Cost Approach) [55] módszerek linearizálásával. A 
módszert TORRES és társai [56] használják sikeresen egy termodinamikai rendszer működése 
során fellépő zavarok beazonosítására, valamint VALERO és társai [57] egy valós erőmű diag-
nosztikai vizsgálata során. A szerzők bizonyítják, hogy egy lineáris exergoökonómiai modell 

                                                        
7 American Society of Mechanical Engineering – Amerikai Gépészmérnökök Társasága 
8 Systems Analysis Technical Committee of the Advanced Energy Systems Division – Korszerű energia átalakító 
rendszerek osztályának rendszerelemzési műszaki bizottsága 
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alkalmazásával mind az egyes anyag- és energiaáramokhoz átlagköltségeket rendelő és költ-
ségelemzést végző módszerek, mind pedig a rendszerek növekményköltségét meghatározó 
és optimumkeresést végző módszerek eredményei reprodukálhatók. Végső következtetés-
ként a szerzők levonják, hogy az egyes eljárások között adódó eltérések döntően a 
termoökonómiai dekompozíció eltérő szintjéből és a rendszert felépítő komponensek ter-
melési szerkezetbe való integrálásának eltérő filozófiájából adódnak. Ugyanakkor megjegy-
zendő, hogy minden módszernek megvan a maga alkalmazási területe, ahol az adott model-
lek használata igazolható. 

2002-ben PARK és TSATSARONIS [58] abból kiindulva, hogy egy termodinamikai körfolyamaton 
belül az exergiarombolás tökéletesen nem küszöbölhető ki, így az cél sem lehet, az irrever-
zibilitásokat két csoportba, elkerülhető és szükségszerű exergiarombolásra osztják, figyel-
müket pedig az elkerülhető irreverzibilitások gazdaságos csökkentésére fordítják. Két évvel 
később FRANGOLOULOS és DIMOPOULOS [59] az Intelligens Funkcionális Megközelítést 
(Intelligent Functional Approach – IFA) az Állapottér Módszerrel kapcsolja össze (State-
Space Method – SSM), hogy az optimumkeresés során megbízhatósági megfontolásokat is 
figyelembe vehessen. 2006-ban PAULUS és TSATSARONIS [60] a fajlagos exergoökonómiai költ-
ség mintájára létrehozza a fajlagos exergiajövedelem fogalmát, amely azt hivatott kifejezni, 
hogy mekkora az adott anyag- vagy energiaáram egységnyi exergiára eső piaci értékének 
maximuma. 

Az utolsó 10 évet elsősorban az egyes módszerek folyamatszimulációs programokba integrá-
lása, modern optimumkeresési algoritmusokkal való párosítása (lásd 2.5 alfejezet), valamint 
az új alkalmazási területekre való adaptálása jellemzi. Értékelésre kerülnek az erőművi 
rendszerekbe integrált CO2 leválasztók és tárolók ([61], [62], [63]), a hagyományos gőzturbi-
nás és kombinált ciklusú egységeken túl megjelennek a nukleáris erőművek ([64]), valamint 
a hibrid rendszerek, mint a kombinált ciklusú erőműbe integrált napkollektoros mező ([65]). 
Kogeneráció mellett megjelennek a trigenerációs rendszerek, amelyek nem csak hőt és vil-
lamos energiát, de hideghőt is szolgáltatnak ([66]). 

2-1. táblázat Jelentősebb termoökonómiai módszerek 

Rövidítés Eljárás neve Szerzők Dátum* Forrás Típus 

EA Exergy Accounting GAGGIOLI, WEPFER 1980 [16] algebrai 

TFA 
Thermoeconomic Functional 
Analysis FRANGOPOULOS 1983, 

1987 
[14] kalkulációs 

EEA Exergoeconomic Analysis 
TSATSARONIS és tár-
sai 

1985 [29] algebrai 

FEA First Exergoeconomic Approach 
TSATSARONIS, 
WINHOLD 

1985 [67] algebrai 

ECT Exergy Cost Theory LOZANO, VALERO 1986 
[31], [32], 
[33] 

algebrai 

IFA Intelligent Functional Approach FRANGOPOULOS 1990 [68] kalkulációs 

SAA Structural Analysis Approach VALERO, TSATSARONIS 1992 [69] algebrai 

STT 
Structural Theory of 
Thermoeconomics 

VALERO, SERRA, TOR-

RES, LOZANO 
1992, 
1993 

[54] egyéb 

TEC Theory of Exergetic Cost LOZANO, VALERO 1993 [70] algebrai 

LIFO Last in First out 
TSATSARONIS G, LIN L, 
PISA J. 

1993 [39] algebrai 

EFA Engineering Functional Analysis 
VON SPAKOVSKY, 
EVANS 

1993 [106] kalkulációs 

TECD 
Theory of Exergetic Cost – 
Disaggregating Methodology LOZANO, VALERO 1993, 

1999 
[70], [79] algebrai 

A táblázat folytatódik. 
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A táblázat folytatása. 
Rövidítés Eljárás neve Szerzők Dátum* Forrás Típus 

AVCO Average Cost Approach TSATSARONIS, PISA 1994 [42] algebrai 

FI Fuel Impact Approach LOZANO és társai 1994 
[70], 
[110] 

diagnosztika 

RMV 
Reconciliation of ‘Malfunction’ 
Variables ZALETA és társai 1997 [109] diagnosztika 

BSM Binary Subsystem Method HUA és társai 1997 [46] algebrai 

MOPSA 
Modified Productive Structure 
Analysis KIM és társai 1998 [104] algebrai 

SPECO Specific Exergy Costing 
LAZZARETTO, 
TSATSARONIS 

2002 [102] algebrai 

IEE Iterative Exergoeconomic Evaluation CZIESLA, TSATSARONIS 2002 [71] algebrai 

FI-FIE 
Fuel Impact Approach with Filtration 
of Induced Effects VERDA és társai 2002 [111] diagnosztika 

EXCEM Exergy-Cost-Energy-Mass ROSEN, DINCER 2003 [72] algebrai 

EEA Extended Exergy Accounting SCIUBBA 2003 [73] algebrai 

EPC Exergetic Production Cost SILVERIA, TUNA 2004 
[74], 
[75] 

algebrai 

CC Characteristic Curve Approach TOFFOLO 2004 [112] diagnosztika 

IECA 
Improved Exergy Cost Analysis 
Method ZHENG és társai 2005 [76] algebrai 

TEA 
(SLCA) 

Second law based thermo-economic 
cost analysis UNVER, KILIC 2007 [77] algebrai 

EASO 
Exergoeconomic Analysis and 
Structural Optimization SEYYEDI, FARAHAT 2010 [53] algebrai 

*Egy eljárás létrejöttének időpontja kevés esetben határozható meg egyértelműen, mivel egy új modell megje-
lenése inkább eredménye egy meglévő módszer fejlődésének, semmint egy teljesen új alapokon nyugvó ötlet-
nek. 

Egy VALERO által vezetett kutatócsoport 1990-ben a forráshatás elvéről írt tanulmányával 
[80] megteremti a termoökonómia egy új irányzatát, a termoökonómiai diagnosztikát (TD). 
Az új irányzat célja az üzemszerűen működő energiaátalakító rendszerekben bekövetkező 
hatásfokcsökkenések időbeni felismerése és vizsgálata. A forráshatás matematikai leírását 
1995-ben REINI és társai [81], majd 1999-ben TORRES és társai [6] finomítják tovább. A diag-
nosztika fejlődésének ezt az időszakát olyan eljárások kidolgozása jellemzi, mint a rendelle-
nes működés (anomalies) rendszeren belüli lokalizálása, valamint a sérült komponens saját 
magára gyakorolt közvetlen hatásának és a rendszer többi elemére gyakorolt közvetett ha-
tásának számszerűsítése. SERRA és társai kidolgozzák a termoökonómiai diagnosztika STT 
modelljét [54] és egyértelműen definiálják a belső működési zavart (Intrinsic Malfunction), 
az indukált működési zavart (Induced Malfunction) és a rendellenes működést 
(dysfunction). Három évvel később VALERO és társai a termoökonómiai hibamátrix számsze-
rű meghatározására alkalmas elméletet dolgoznak ki, majd a 90-es évek második felében, ill. 
a 2000-es évek elején megkezdődik a termoökonómiai diagnosztika valós rendszereken való 
alkalmazása ([82], [83], [84], [85]). 

Hasonlóan a CGAM problémához, 2004-ben TADEUSZ J. KOTAS tiszteletére, akinek 1985-ben az 
exergia témakörében megírt könyve [86] mind a mai napig alapműnek számít, VALERO és 
társai a termoökonómiai diagnosztika uniformizálása érdekében megalkotják a TADEUS9 
problémát. A tanulmány első része [87] a TD problémakörét mutatja be és ismerteti a 
benchmark modellt. A problémafelvetés céljából kidolgozott modell egyaránt alkalmas ter-
vezett és tervezettől eltérő üzemállapotok vizsgálatára, és két 125 MW-os gázturbinából, két 
póttüzelés nélküli, kétnyomásos hőhasznosító kazánból és egy 110 MW-os gőzturbinás egy-
ségből áll. A tanulmány második része [88] pedig felülvizsgálja többek között a termelési 

                                                        
9 Thermoeconomic Approach to the Diagnosis of Energy Utility Systems 
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szerkezet koncepcióját, a tüzelőanyag forráshatását és a működési zavarokhoz köthető defi-
níciókat. 

A folyamatirányítási rendszerek által indukált hatások kiszűrése érdekében VERDA bevezeti a 
szabad állapot (free condition) fogalmát, majd a rendellenes működés rendszeren belül tör-
ténő hatékonyabb lokalizálása érdekében hibabehatárolási eljárást (zooming strategy) dol-
goz ki [89], [90], [91], [92]. Szintén 2004-ben REINI és TACCANI olyan módszert javasol, amely 
egy komponens fajlagos exergiafogyasztás növekedésén alapuló forráshatását hasonlítja 
össze ugyanezen komponens teljesítményváltozásából adódó forráshatásával. 

ZALETA és társai termoökonómiai modellépítés helyett olyan 3 dimenziós tér használatát 
javasolják, amely alkalmas az egyes rendszerkomponensek termikus jellemzésére (thermo-
characterization), így téve lehetővé a működési zavarok kiszűrését. A 3D tér tengelyei rend-
re: komponensbe be- és kilépő entalpiák különbsége, a be- és kilépő entrópiák különbsége, 
valamint a komponensbe belépő tömegáram és a tervezési állapothoz tartozó tömegáram 
hányadosa. A szerzők a komponens üzemi jellemzőit a kereskedő által szolgáltatott teljes- és 
részterheléshez tartozó referencia állapothoz (reference performance state) hasonlítják 
[93]. Ugyanebben az évben dolgozza ki ZALETA a fajlagos hőfogyasztás és villamos teljesít-
mény egyeztetésén (reconciliation in heat rate and power) alapuló modelljét is. 

2007-ben EL-SAYED a működési zavarok hatásainak hatékonyabb vizsgálata céljából javasolja 
a hiba hatás (fingerprints of malfunctions) bevezetését [94]. A 2004-ben CORREAS által kidol-
gozott új eljárás [95] – amely a valós és referencia modellek hatásfoka közötti eltérést a füg-
getlen diagnosztikai változók (free diagnosis variables) között osztja fel, anélkül, hogy a 
számítások elvégzéséhez nagy pontosságú szimulációra lenne szükség – szolgál alapjául a 
VALERO és társai által 2009-ben javasolt hibahatások mennyiségi vizsgálatának (quantitative 
causality analysis) [96]. 

A 2010 és azt követő időszakot döntően hibrid eljárások [97], valamint a meglévő módszerek 
lágy számítási eljárásokkal, elsősorban neurális hálóval [98] és fuzzy logikával [99] való ösz-
szekapcsolása jellemzi. 

2.3. Jelentősebb termoökonómiai módszerek értékelő áttekintése 

A termoökonómia olyan tudományterület, amely ötvözi a termodinamikai és ökonómiai 
számításokat. A II. főtételen alapuló költségszámítási eljárások alkalmazás szempontjából 
három csoportra: az algebrai módszerekre, a kalkulációs módszerekre és a diagnosztikai 
módszerekre oszthatók. 

2.3.1. ALGEBRAI MÓDSZEREK 

A módszertan célja erőművi rendszerek költségelemzésének (veszteségek költségbecslésé-
nek) elvégzése, a rendszerek által előállított termékek beárazása, az egyes anyag- és ener-
giaáramokhoz10 történő átlagköltségek (Average Cost) rendelésével. Az átlagköltség egy olyan 
arányszám, amely megmutatja, hogy mennyi forrás befektetésével jár egységnyi termék 
előállítása. A számításra vonatkozó összefüggést (2.1) mutatja: 

 =

&

&

,

,

av i

av i

i

C
c

E
, (2.1) 

ahol 
,av i

c  az i-edik áram egységnyi exergiaáramára jutó átlagköltsége, &
,av i

C  és &
i
E  pedig az i-

edik áram exergia jellegű költségárama és exergiaárama. Fontos megjegyezni, hogy az át-
lagköltség csak ismert forrás és termék esetén határozható meg. Az átlagköltség a növek-

                                                        
10 Energiaszolgáltatás megadható adott paraméterű anyagáramként (pl. adott, állandó nyomású és hőmérsék-
letű közeg tömegáramaként) vagy teljesítményként. 
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ményköltséggel ellentétben nem prediktív jellemző, vagyis P  termék átlagköltségének is-
meretében + ∆P P  termék költsége még nem meghatározható. 

2.3.1.1. Algebrai eljárások módszertana 

Az algebrai eljárások módszertana alábbiakban TSATSARONIS és társai 1984 óta tartó munkái 
alapján (Exergoeconomic Analysis – EEA) kerülnek bemutatásra, amely számos új módszer meg-
jelenésének szolgáltatott alapot [27], [39], [101]. 

Egy állandósult állapotban üzemelő rendszer költségmérlege az alábbi módon írható fel: 

 &

, ,

CI O M

P tot F tot tot tot
C C Z Z= + +& & & & , (2.2) 

ami alapján a rendszer termékének teljes költségárama ( )
,P tot

C&  egyenlő a termék előállítá-

sához szükséges valamennyi forrás költségáramával ( )
,F tot

C& , a beruházási költségek ( )CI

tot
Z& , 

valamint a működéssel és karbantartással kapcsolatos ( )&O M

tot
Z&  költségek összegével. &C  a 

rendszerben előforduló anyagáram, teljesítmény vagy hőteljesítmény exergiaáramaival 
kapcsolatos költségárama, és a rendszer változó költségeire utal. A működéssel és karban-
tartással kapcsolatos költségek üzemvitelétől való függését figyelmen kívül hagyva felírha-
tó, hogy 

 &CI O M
Z Z Z= +& & & , (2.3) 

ahol &Z  a rendszer költség-egyenértékes módszerrel (Levelized Cost method11) meghatározott 
költségének éves üzemidőre fajlagosított költségárama. 

Exergetikai költségszámítás (Exergy Costing) során költség kapcsolódik minden exergiaáramhoz. 
Ez alapján a rendszerkomponensbe belépő, vagy onnan távozó anyagáramokhoz köthető 
exergiaáramok ( i

E& , )
e
E& , ill. teljesítményhez ( )W&  vagy hőteljesítményhez ( )qE&  köthető 

exergiaáramok költségáramai az alábbi módon számíthatók: 

 ( )= ⋅ = ⋅ ⋅
& & &
i i i i i i
C c E c m e , (2.4) 

 ( )= ⋅ = ⋅ ⋅
& & &
e e e e e e
C c E c m e , (2.5) 

 = ⋅
& &
w w

C c W , (2.6) 

 = ⋅
& &
q q q

C c E , (2.7) 

ahol 
i
c , 

e
c , 

w
c  és q

c  a megfelelő exergiák fajlagos (átlagos) egységköltsége (Average Costs per 

Unit of Exergy). Exergetikai költségszámításnál a rendszer valamennyi komponensére fel kell 
írni költségmérleget. Egy rendszer tetszőleges k-adik komponensének általános mérleg-
egyenlete (2.2)-(2.7) alapján az alábbi módon írható fel: 

 ( ) ( )⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅ +∑ ∑ && & & &
, , ,e e w k k q k q k i i k

e ik k

c E c W c E c E Z . (2.8) 

Ugyanezen komponens forrásának és termékének exergiaáramra fajlagosított egységköltsé-
ge számolható: 

 =

&

&

,

,

,

F k

F k

F k

C
c

E
, (2.9) 

 =

&

&

,

,

,

P k

P k

P k

C
c

E
, (2.10) 

                                                        
11 Levelized Cost Fazekas munkájában [100], mint egyszintre hozott, teljes gazdasági élettartamra vetített, 
diszkontált eredő termelési költség szerepel. 
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ahol &
,F k

C  és &
,P k

C  a komponens forrásának és termékének költségárama, míg &
,F k

E  és &
,P k

E  pe-
dig exergiaárama. A k-adik komponens forrásának és termékének exergiaáramra 
fajlagosított egységköltsége közötti összefüggést (2.11) adja meg: 

 ⋅ = ⋅ − +& && &
, , , , ,P k P k F k F k L k k

c E c E C Z , (2.11) 

ahol &
,L k

C  a környezetbe távozó &
,L k

E  exergiaveszteség költségárama. A termoökonómiai vizs-

gálat céljától függően a mennyiségi veszteség költségárama számolható a =
&

,

0
L k

C  összefüg-

géssel; ha a cél rendszerszintű optimálás, akkor számolható a = ⋅
& &

, , ,L k F k L k
C c E  összefüggéssel is 

feltételezve, hogy állandó termék mellett a veszteség a forrásból kerül fedezésre, vagy 
= ⋅

& &
, , ,L k P k L k

C c E  összefüggéssel feltételezve, hogy a veszteség csökkenti a terméket. 

Az exergiarombolással összefüggő költség rejtett költségnek tekinthető, mivel közvetlenül a 
költségmérlegben nem jelenik meg. Azonban ha felírjuk a k-adik berendezés 
exergiamérlegét: 

 
, , , ,F k P k L k D k

E E E E= + +& & & & , (2.12) 

ahol &
,D k

E  az adott komponens exergiarombolása, és az egyenletben szereplő forrás vagy 
termék exergiaáramát visszaírjuk (2.11)-be, úgy az exergiarombolással kapcsolatos költség-
re, amely a minőségi veszteséggel kapcsolatos költséget jelöli, vagy = ⋅

& &
, , ,D k F k D k

C c E  adódik, 

amennyiben &
,P k

E  állandó és 
,F k

c  független az exergiarombolástól, vagy = ⋅
& &

, , ,D k P k D k
C c E , ha 

&
,F k

E  állandó és 
,P k

c  a független tag. 

Egy komponens vizsgálatánál mindig feltételezhető, hogy a (2.8) belépő áramok exergiára 

fajlagosított egységköltsége (
,i k

c , ,w k
c  és )

,q kc  ismert, a kilépő áramok egységköltsége (
,e k

c , 

,w k
c  és )

,q kc  azonban ismeretlen. Amennyiben a legkisebb aggregációs szinten távozó ára-

mok száma n, úgy az exergetikai költségszámítás elvégzéséhez n-1 segédegyenlet szükséges. 

Segédegyenletek felírásának elvi megfontolásai: 

1. Amennyiben a legkisebb aggregációs szintű egység csak egy terméket állít elő, úgy 
annak exergiára fajlagosított egységköltsége a költségmérlegből kerül meghatáro-
zásra. A többi kilépő exergiaáram (forrás vagy veszteség) exergiára fajlagosított egy-
ségköltsége segédegyenlettel kerül meghatározásra. 

2. Amennyiben a legkisebb aggregációs szinten távozó termékáramok száma m, úgy a 
termékekre vonatkozó exergiára fajlagosított egységköltségek meghatározásához 
(m-1) segédegyenlet szükséges. A termelési folyamatra vonatkozó egyéb információ 
híján feltételezhető, hogy valamennyi termék forrásának exergiára fajlagosított egy-
ségköltsége azonos. (P alapelv) 

3. Amennyiben a legkisebb aggregációs szintű egység forrásárama egy adott 
exergiaáram be- és kilépő értékének különbsége, úgy annak exergiára fajlagosított 
egységköltsége tekinthető állandónak. (F alapelv) 

Egyes eljárások az exergiaáramokat további altípusokra bontják, amely jelentős mértékben 
növeli az egyenletrendszer ismeretlenjeinek számát, és így a segédegyenletek számát is. 

Exergetikai költségszámítás alapján egy termodinamikai rendszer tervezési állapotának 
termoökonómiai értékelése berendezés szinten történik, és legfontosabb jellemzői a relatív 
költséghányad ( )kr  (Relative Cost Difference) és az exergoökonómiai tényező ( )kf  
(Exergoeconomic Factor). Számítási módjukat (2.13) és (2.14) mutatja. 
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 (2.13) 

 
( )

=

+ ⋅ +

&

& & &
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k F k D k L k

Z
f

Z c E E
 (2.14) 

2.3.1.2. Az algebrai eljárások jelentősebb módszerei 

LIFO módszer (Last in First Out Approach – LIFO) 

LIFO módszer kizárólag segédegyenleteiben tér el a korábban bemutatásra került EEA-tól. A 
segédegyenletek azon logika alapján kerülnek felírásra, miszerint a legutoljára szolgáltatott 
exergia kerül felhasználásra először, azon a költségen, amelyen az előző komponens az 
adott exergiaáramot szolgáltatta. Ez a módszer szükségessé teszi olyan adatok komponen-
senkénti bontását és tárolását, mint a munkaközeg exergianövekménye, a szolgáltatott 
exergia mennyisége és minősége, ill. az adott exergia fajlagos költsége. Az eljárás során a 
munkaközeg, fajlagos exergiájának nagysága alapján kerül besorolásra, majd gazdasági ér-
tékelése az adott intervallumra jellemző, az adott tartományt leíró fajlagos exergia előállítá-
sához szükséges költség hozzárendelésével történik. A módszertan előnye, hogy a segéd-
egyenletek így mentesek lesznek az algebrai eljárásokra általában jellemző önkényes felve-
tésektől [39]. 

Átlagos vagy Specifikus Exergiaköltség módszer (Average Costing/Specific Exergy Costing – 
AVCO/SPECO) 

Az AVCO/SPECO módszer egyrészt lehetőséget biztosít az EEA-ban ismertetett teljes 
exergiaáram átlagköltségének meghatározására, másrészt az exergia további alcsoportokra 
bontása esetén az eltérő formájú exergiaáramok (kémiai, fizikai, reaktív, nem reaktív, mec-
hanikai és termikus) költségeinek meghatározására. A SPECO módszer növeli ugyan az 
eredmények pontosságát, de ez lehet a rendszerrel kapcsolatos következtetéseket érdemben 
nem befolyásoló, marginális tényező. Az AVCO-val szemben a SPECO számítási igénye lé-
nyegesen nagyobb, mivel az exergia minden új formája új ismeretleneket eredményez, 
amely új mérlegegyenletek és további, az EEA-ban nem ismertetett segédegyenletek megal-
kotását teszi szükségessé ([102], [103]). Noha egy áram összetétele változhat keveredés, sze-
paráció vagy kémiai reakciók következtében, az összetétel változását az adott berendezés 
üzemvitelének céljával együtt kell megítélni és érdemes mérlegelni, hogy a vizsgálat célja és 
a rendszer felépítése szükségessé teszi-e a SPECO módszer előnyben részesítését az AVCO-
val szemben. 

Exergetikai költségelmélet (Exergetic Cost Theory – ECT) 

Hasonlóan az AVCO módszerhez, az ECT is nagy hasonlóságot mutat a TSATSARONIS és társai 
által kidolgozott EEA-hoz. Eltérés döntően abban van, hogy amíg az EEA a rendszer 
exergiaáramainak fajlagos monetáris egységköltségét, a rendszert felépítő berendezéseknek 
pedig amortizációs költségét számítja ki, addig az ECT az adott exergiaáram exergia jellegű 
egységköltségét, a berendezéseknek pedig exergia jellegű amortizációs költségét határozza 
meg. Ennek megfelelően a berendezésekre nem monetáris költségmérleg, hanem 
exergiaköltség mérlegegyenlet kerül felírásra. Az EEA-tól eltérően VALERO és társai az eljárás 
során alkalmazott matematikai összefüggéseket és azok levezetéseit, nem egyszerű lineáris 
egyenletrendszerként, hanem lineáris algebra problémaként, mátrix- és vektorműveletek 
segítségével oldják meg. [31], [32], [33]. 

Módosított Termelési Szerkezet módszer (Modified Productive Structure Analysis – MOPSA) 

A MOPSA módszer az AVCO/SPECO módszerhez hasonlóan az exergiát további (kémiai, ter-
mikus és mechanikai) alcsoportokra bontja, az eltérő formájú exergiaáramokhoz pedig elté-
rő fajlagos egységköltséget rendel. Eltérést abban mutat, hogy az általános költségmérleg-
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ben megjelenik a negentrópia, amelyhez hasonlóan az eltérő formájú exergiaáramokhoz, 
szintén fajlagos egységköltséget rendel. Az AVCO/SPECO módszerrel szembeni hátránya, 
hogy a módszer alkalmazójának nincs mérlegelési lehetősége az eredmények pontosságának 
növelése és a többletszámítás között, mindenféleképpen fel kell bontania az átlagos 
exergiaáramot specifikus formájúra. A módszer előnye, hogy mentes az anyagáramok költ-
ségkalkulációitól. [104] 

2.3.2. KALKULÁCIÓS MÓDSZEREK 

Az optimumkeresést végző kalkulációs módszerekkel döntően az ideális struktúra alakítható 
ki, vagy az optimális üzemeltetési feltételek teremthetők meg. A módszerek célja a vizsgált 
rendszerek ideális növekményköltségének (határköltségének) meghatározása, amely meg-
mutatja, hogy mennyi többletforrás felhasználással jár egy egységnyi többlettermék előállí-
tása rögzített feltételek mellett. A kalkulációs eljáráson alapuló optimumkeresési módszerek 
a növekményköltség segítségével arra adnak becslést, hogy az üzemeltetési feltételek módo-
sítása esetén egységnyi termék előállításának mekkora lehet a költségnövekménye. A nö-
vekményköltség számítására vonatkozó összefüggést a (2.15) mutatja: 
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ahol 
,mar i

c  az i-edik berendezés növekményköltsége, &
i
C  a berendezés exergia jellegű költség-

árama, &
i
E  pedig a berendezés exergiaárama. 

2.3.2.1. Kalkulációs eljárások módszertana 

A kalkulációs eljárások módszertana alábbiakban a termoökonómiai funkcionális megközelí-
tés (TFA) alapján kerül bemutatásra, mivel valamennyi, a jelentősebb kalkulációs eljárások 
közül a TFA megközelítésen alapul [11], [14], [15], [41], [105]. 

Az eljárás célja az állandó és változó költségek minimalizálása a bevételek, mint költség-
csökkentő tényezők figyelembevétele mellett. Az optimumkeresési eljárás célfüggvényét a 
(2.16) mutatja állandósult állapotra, rögzített minőségű, változó mennyiségű termék esetén 
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ahol &F  a teljes rendszer eredő költségárama, &
r
Z  az r-edik egység beruházási, üzemeltetési és 

karbantartási költsége, Γ& 0.k  pedig a környezetből a rendszerbe belépő áramhoz ( )0.k
y  tarto-

zó költségáram. Γ& 0.k  a ≤ ≤
0

1 k l  tartományban pozitív és a rendszer környezettel kapcsolatos 
kiadásait (pl.: környezetterhelési díj), míg + ≤ ≤ +

0 0 0
1l k l m  tartományban negatív és a rend-

szer termékértékesítésből származó bevételeit tartalmazza, σ  a rendszer egységeinek szá-
ma, míg 

0
m  és 

0
l  a rendszer és környezete közötti bemenetek és kimenetek száma. Az 

egyenletben szereplő költségáramok leírhatók döntési változók, továbbá vásárolt (forrás) és 
eladott (termék) mennyiségek függvényeként: 
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Z Z x y Z , (2.17) 

 ( )Γ =Γ ≡Γ&
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y , (2.18) 

 ( )= ≡&
,F F x y F . (2.19) 

A célfüggvény ezek alapján: 
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A (2.20)-hoz tartozó feltételek pedig: 

 ( )= ≡
, , .1 ,

,r j r j r r r jY Y x Y Y   ( )ω= =0,1,..., , 1,2,...,
r

r j m , (2.21) 

 =', ,r k r jy y   ( )ω= =' 0,1,..., , 1,2,...,
r

r k l . (2.22) 

A (2.21)-hez tartozó r–edik egység j-edik belépő mennyiségére vonatkozó egyensúlyi feltétel 

( )
,r jY  az r–edik egység belépő 

.1r
y  forrását, mint az r–edik egység termékének és döntési 

változóinak függvényét határozza meg, míg a (2.22) feltétel az egyes egységek, ill. egységek 
és környezet közötti kapcsolatot írja le.  

Az optimálási probléma megoldása Lagrange féle szorzók segítségével történik a (2.23) sze-
rint, amely megkönnyíti a rendszer dekompozícióját és az egyes egységek termoökonómiai 
izolációját. Annak érdekében, hogy az optimálás során az alrendszerek egymástól izolálva 
legyenek, minden egységre független változók egy külön csoportja kerül felírásra (függvé-
nyek függő változói vagy döntési változók). Azok a változók, amelyek több egységnél is jelen 
vannak, állandó értéket kapnak (paraméterek), amely értékek végső megválasztása iteratív 
módon, a teljes rendszer vizsgálata mellett történik. 
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A szélsőérték keresés szükséges feltételei: 
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A [14]-ben részletezett levezetés alapján (2.23) átírható az 
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alakra, ahol  
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A (2.26) segítségével a (2.21) és a (2.22) feltételek új alakra hozhatók, míg a (2.24) és a (2.25) 
az 
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egyenletekhez vezetnek. Az EL-SAYED és EVANS által kidolgozott belső ökonómia fogalomkör-
ben a megfelelő Lagrange szorzók, mint az árak ökonómiai indikátorai jelennek meg. Ezek 
alapján a (2.30) és (2.31) Lagrange szorzók megfeleltethetők a hozzájuk tartozó (y) függvé-
nyek vagy termékek növekményköltségének. 

Az optimálási probléma TFA alapú megoldása az alábbi lépésekben történik: 

1. döntési változók (x) halmazának kiválasztása; 



15 
 

2. függő változók (y) meghatározása (2.21) és (2.22) segítségével; 
3. Lagrange szorzók meghatározása (2.30) és (2.31) segítségével; 
4. 1.-3. közötti lépések iteratív ismétlése mindaddig, míg az eredmények ki nem elégítik 

a (2.29) szerinti feltételt. 

A módszer lehetőséget biztosít az állandó termék melletti optimálásra is, amennyiben a for-
rásfunkciók ( )Γ

0. 0.k k
y , + ≤ ≤ +

0 0 0
1l k l m  ismeretlenek, de a termékek mennyisége ismert és 

rögzített: 

 =
0. 0,

ˆ
k jy y   ( )= + =

0 0
, 1,2,...,k l j j m . (2.32) 

A probléma célfüggvénye ebben az esetben a (2.33) alapján írható fel: 
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Amennyiben Γ
0.k

 összegzése 1 és 
0
l  között történik, úgy (2.23) szerinti rögzített termék-

mennyiség mellett is érvényes. A (2.27) azonban módosul: 
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Az optimálási folyamat megoldásának lépései megegyeznek a korábban részletezett lépé-
sekkel. 

Egy tetszőleges energiaátalakítási rendszer TFA vizsgálata és optimálása a következő lépé-
sek alapján történik: 

1. funkciók azonosítása a rendszer egészére és a rendszeren belüli egységekre külön-
külön; 

2. rendszer funkcionális diagramjának elkészítése; 
3. optimálási probléma meghatározása 

a. döntési változók kiválasztása 
b. származtatott költségfüggvények ( )( .1

,
r r r

Z x y  és ( ))0. 0.k k
yΓ  létrehozása; 

c. származtatott feltételek ( )( ), .1
,r j r rY x Y  létrehozása; 

d. célfüggvény explicit alakjának létrehozása; 
4. optimálási probléma egyenletrendszerének megoldása; 
5. amennyiben szükséges, úgy érzékenységi vizsgálat végzése. 

A kezelhetőség javítása érdekében FRANGOPOULOS továbbfejleszti modelljét és megalkotja az 
Intelligens Funkcionális Megközelítést (Intelligent Functional Approach – IFA), azonban a mo-
dell nem váltja be a hozzá fűzött reményeket [59]. 

2.3.2.2. Kalkulációs eljárások jelentősebb módszerei 

Mérnöki funkcionális analízis (Engineering Functional Analysis – EFA) 

Mivel EFA a FRANGOPOULOS által 1983-ban kidolgozott TFA-ra épül, a módszer jelentős egye-
zést mutat azzal. Az eltérés döntően abban jelentkezik, hogy az EFA a COURANT-HILBERT féle 
szimmetrikus nemlineáris programozási problémamegoldást (NLP) [106] követi, és teljesen 
szimmetrikus Lagrange szorzó módszert használ. Ennek következményeképpen a csomó-
ponti egységekre érvényes az elágazásokra felírható összefüggések fordítottja (TFA-val el-
lentétben itt minden csomópont két bemenettel és egy kimenettel, ill. minden elágazási 
pont egy bemenettel és két kimenettel rendelkezik.). A módszer dekompozíciós eljárása 
ugyan a FRANGOPOULOS által kidolgozott algoritmuson alapul, de egy módosított multi-
dimenzionális REGULA-FALSI eljárást követ [43]. Az EFA megközelítés minden termodinamikai 
modellt két szinten kezel. A rendszer egyrészt megjelenik, mint bázismodell, másrészt pedig 
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mint kirészletezett részrendszerek halmaza. Ez a két modell tartalmaz információt vala-
mennyi részrendszerre vonatkozóan. Annak mértéke, hogy az egyes alrendszerek optimuma 
milyen összhangban van a teljes rendszer optimumával, a részrendszereknek a rendszer 
bázismodelljének optimálása során kialakított izolációjától függ. A két összefüggő modell 
optimálása a modellek és a rendszer belső ökonómiája között felírt összefüggések iteratív 
megoldásával történik. 

Termoökonómiai strukturális elmélet (Structural Theory of Thermoeconomics – STT) 

Annak ellenére, hogy a módszer egy, az eltérő (algebrai, kalkulációs és diagnosztikai) 
exergoökonómiai modellek összehasonlítására alkalmas matematikai eljárás, és nem tekint-
hető önálló termoökonómiai módszernek, irodalomkutatások gyakran sorolják a kalkulációs 
eljárások közé (lásd [107]).  

Az STT egy olyan matematikai formalizmus, amely karakterisztikus egyenletek halmazával 
modellezi egy rendszer komponenseinek viselkedését, így határozva meg a költségegyenle-
teket. Karakterisztikus egyenletek a komponensek fizikai viselkedését leíró olyan elsőrendű 
homogén függvények, amelyek a belépő- és távozó áramok nagysága és a komponensek bel-
ső változói között teremtenek függvénykapcsolatot. A karakterisztikus egyenletek független 
változói a komponensek azon belső változói, amelyek csak az alrendszer viselkedésétől füg-
genek, és függetlenek az áramok mennyiségétől. A karakterisztikus egyenletek és a termelé-
si szerkezet által biztosított információk alapján minden áram költsége számítható a derivá-
lásakor alkalmazott láncszabály segítségével. Azért alkalmazható ugyanaz a matematikai 
formalizmus eltérő módszerek esetén is, mert a jelentősebb módszerek mindegyikének 
linearizálható a termodinamikai modellje. 

2.3.3. DIAGNOSZTIKAI MÓDSZEREK 

Az eljárás célja az üzemszerűen működő energiaátalakító-rendszerekben bekövetkező tüze-
lőanyag-fogyasztásnövekedés (hatásfokcsökkenés) okainak feltárása, továbbá az egyes 
okokhoz tartozó hatások számszerűsítése. Mivel a termoökonómiai diagnosztika alapjait 
VALERO és társai fektetik le, az új tudományterület szemléletmódja a kezdetekben sok hason-
lóságot mutat az exergetikai költségelmélettel (ECT). A termoökonómiai diagnosztika alap-
ját a nem egyenértékűsíthető irreverzibilitások (exergiarombolás vagy entrópianövekedés) 
elve szolgáltatja, amelynek részletes ismertetése megtalálható a 2.3.3.1. pontban [6], [87], 
[88], [108]. 

2.3.3.1. Diagnosztikai eljárások módszertana 

Az energetikai rendszerek teljesítménycsökkenésének diagnosztikáján belül megkülönböz-
tethető termo-mechanikai monitoring eljárás, amelynek feladata a rendszeren belüli meg-
hibásodások előrejelzése, valamint termodinamikai monitoring eljárás, amely elsősorban a 
rendszeren belüli anomáliák okozta hatásfokromlás elemzésére alkalmas. A termodinamika-
ilag lehetséges exergiarombolás csökkentésének a gyakorlatban technikai és gazdasági kor-
látai vannak, ezért szükség van egy referenciaállapot létrehozására, amelyhez a valós rend-
szerben lezajló irreverzibilitások viszonyíthatók. A teljes rendszer forrásfogyasztás növek-
ménye így a valós rendszer forrásfogyasztásának és a referenciaállapothoz vagy tervezési 
állapothoz tartozó forrásfogyasztásnak a különbségével fejezhető ki: 

 ∆ = −
0

( ) ( )
T T T
F F x F x , (2.34) 

ahol x  és 
0
x  a valós és a referencia állapotú rendszer független változói, amelyek belső és 

külső változókból állnak. (2.34) átírható az egyes komponensek irreverzbilitásainak összegé-
re: 
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Mivel azonos mértékű lokális exergiamegtakarítás a rendszer két különböző berendezésé-
ben a teljes rendszerre nézve változó energiafogyasztáshoz vezet, így nincs ekvivalencia egy 
rendszer folyamatai során fellépő irreverzibilitások között. Ez alapján könnyen belátható, 
hogy minél összetettebb a folyamat, ugyanannak a lokális irreverzibilitásnak annál nagyobb 
a forrásfogyasztásra gyakorolt hatása. Szintén fontos, hogy egy folyamat hatásfokának vál-
tozása a termelési igény megváltozását okozza, és módosítja a folyamatot megelőző vala-
mennyi egység irreverzibilitását. Ez a strukturálisan rendellenes működés (structural 
disfunction) teremti meg a termoökonómiai diagnosztika létjogosultságát. 

A TFA analógiáját követve, az i-edik berendezés terméke és forrása kifejezhető: 
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ahol 
0i

E  és 
0i
E  az i-edik berendezés környezetbe távozó, valamint onnan érkező 

exergiaárama, míg ijE  és jiE  az adott berendezés által a rendszer többi komponensébe jutta-

tott, valamint onnan kapott exergiaárama. A teljes rendszerre vonatkozó forrást és termé-
ket (2.37) mutatja. 
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Az ECT logikáját követve (2.36) felírható exergetikai költségekre is: 
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Felhasználva [31] szabályait, miszerint külső forrás exergetikai költsége megegyezik annak 

exergiájával ( )*
0 0,i i
E E= , továbbá forrás és termék exergiaköltsége azonos ( )* *

i i
P F= , valamint 

egy komponens által előállított termékek exergiaköltsége arányos azok exergiájával 

( * *
,ij P ik k= , ahol )* *

ij ij ijk E E= , az i-edik berendezés termékének exergiaköltsége felírható 

 
=

= + ⋅∑
* * *

0 ,

1

n

i i P i ji

j

P E k E  (2.39) 

módon. Az i-edik berendezés termékének fajlagos exergiaköltsége kifejezhető az egyes kom-
ponensek fajlagos exergiafogyasztásával: 

 κ κ

=

= + ⋅∑
* *
, 0 ,

1

n

P i i ji P j

j

k k , (2.40) 

ahol κ =ji ji iE P , valamint felírható a folyamat egyes berendezéseiben létrejött irreverzibili-

tások összegeként: 

 φ
=

= +∑
*
,

1

( ) 1 ( )
n

P i ih

h

k x x , (2.41) 

ahol φij  azt a j-edik berendezésben létrejött irreverzibilitást jelöli, amely az i-edik egységben 

egységnyi termék előállításához szükséges. 

A referenciaállapottól eltérő üzemállapotú rendszer fogyasztásváltozása azonos a rendszert 

felépítő egységek fajlagos exergiafogyasztás változásának ( )0
( ) ( )ij ij ijx xκ κ κ∆ = −  összegével. A 

teljes rendszer referenciától eltérő üzemállapotának forráshatását szemlélteti (2.42). 
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 κ ω

= =

 
∆ = ⋅∆ ⋅ + ⋅∆ 

 
 
∑ ∑

* *
, 0 ,

1 0

( ) ( ) ( )
n n

T P j ji i P i i

i j

F k x P x k x , (2.42) 

ahol az i. egység fajlagos exergiafogyasztás növekedése ( )jiκ∆  növeli a forrásfogyasztást és 

az irreverzibilitást κ∆ ⋅
0

( )ji iP x  mennyiséggel, amely egyben az i-edik egység működési zava-

ra. A működési zavar költsége a működési zavar okozta külső forrásból származó többletfo-

gyasztás, mennyisége pedig κ⋅∆ ⋅
*
, 0( )P j ji ik P x . Bármilyen, a rendszerben létrejött ω∆

i
 terme-

lésváltozás ω⋅∆
*
,P j ik  külső forrásváltozást indukál. 

Minél összetettebb a termelői folyamat, annál nagyobbak a működési zavar irreverzibilitá-
sának költségei, és annál nagyobbak ezen irreverzibilitások forrásfogyasztásra gyakorolt 
hatásai. Egy egység degradációja ugyanis hatással van a többi egység működésére, így azok 
irreverzibilitását is változtatja. Az i-edik komponens irreverzibilitása a 

 ( )∆ = ⋅∆ + − ⋅∆
0

( ) ( ) 1
i i i i i
I P x k k x P  (2.43) 

módon írható fel. Ezek alapján egy egységben bekövetkezett irreverzibilitásnövekedés fel-
bontható belső irreverzibilitásra vagy működési zavarra, amit az egység saját fajlagos önfo-
gyasztásának növekedése okoz: 

 κ=∆ ⋅
0

( )ji ji iMF P x     
=

=∆ ⋅ =∑0

0

( )
n

i i i ji

j

MF k P x MF , (2.44) 

valamint külső irreverzibilitásra vagy rendellenes működésre, ahol a lokális forrásfogyasz-
tás növekedését 

 ( )= − ⋅∆( ) 1
i i i

DF k x P ,  (2.45) 

egy másik egység vagy egységek működési zavara miatti termelési igény növekedése hoz 
létre. 

Az i-edik elem irreverzibilitásának változását szemlélteti az egységfogyasztás függvényében 
(2.46). 

 κ φ κ φ
= = =

∆ = ∆ ⋅ + ⋅∆ ⋅ + ⋅∆∑ ∑ ∑0 0

0 , 1 1

( ) ( ) ( ) ( ) ,
n n n

i ji i ih hj j ij j

i j h j

I P x x P x x s     = 1,...,i n . (2.46) 

Az egyenlet jobb oldalának első eleme az i-edik komponensben bekövetkezett működési 
zavar okozta irreverzibilitást, míg a második és harmadik tag az indukált, valamint a terme-
lésben bekövetkezett változás okozta rendellenes működésből származó irreverzibilitás 
nagyságát mutatja. Mivel φij  a működési zavar súlyfaktora, amely csak a rendszer pillanatnyi 

állapotától és termelési struktúrájától függ, így a rendellenes működés önmagában nem 
javítható, csak az azt indukáló működési zavar csökkentésével. Az i-edik elem irreverzibili-
tása függ a működési zavartól és a rendellenes működéstől, így a teljes rendszerre vonatko-
zó forrásfogyasztás növekmény is felírható ezek segítségével: 

 
= = =

 
∆ = ∆ + ∆ = ∆ + + 

 
 

∑ ∑ ∑
1 1 1

n n n

T T i T i ij

i i j

F P I P MF DF   (2.47) 

A működési zavar költsége az a külső többletforrás igény, amely a működési zavar leküzdé-
séhez szükséges: 

 = ⋅
* *

, ( )ji P j jiMF k x MF  és 
=

=∑
* *

0

n

i ji

j

MF MF     = 1,...,i n . (2.48) 

A teljes termelés változására gyakorolt forráshatás felírható 
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 ω

=

= ⋅∆∑
* *
0 ,

1

( )
n

P i i

i

MF k x , (2.49) 

formában a teljes forráshatás pedig kifejezhető: 

 
=

∆ =∑
*

0

n

T i

i

F MF . (2.50) 

2.3.3.2. Diagnosztikai eljárások jelentősebb módszerei 

Fajlagos hőfogyasztás és villamos teljesítmény egyeztetésén alapuló modell (Reconciliation in heat rate 
and power vagy Reconciliation of ‘malfunction’ variables – RMV) 

Olyan diagnosztikai eljárás, amely az energiaátalakító rendszerekben bekövetkező meghibá-
sodások okozta teljesítménycsökkenést vizsgálja a rendszer üzemszerű és referencia állapo-
tának összehasonlításával oly módon, hogy a valós állapot szimulációját követően a modell 
független diagnosztikai változóinak lépésről lépésre történő módosításával éri el a referen-
cia állapotot. A globális mutatókban a független diagnosztikai paraméterek módosítása 
okozta változások szemléltetik a meghibásodás okozta hatást [109], [113].  

Forráshatás modell (‘Fuel impact’ approach – FI) 

Olyan diagnosztikai eljárás, amely a forrásra gyakorolt hatást kifejező összefüggésen alapul, 
a komponensek forrásfogyasztását és a teljes rendszer forrásában létrejött változását kap-
csolja össze. Az összefüggés közvetlenül nem köthető a rendszeren belüli valós 
exergiaáramokhoz, a módszer a rendszer termelési struktúrájára épül. A termelési struktú-
rát a rendszerkomponensek lokális modelljei alkotják, amelyek a teljes rendszerre felírt 
termodinamikai modellből analitikus módon kerülnek leképezésre. A forráshatás modell 
alkalmazásának célja egyrészt, hogy minden hanyatlási függvénytől mentes komponens 
működési zavarának költsége nulla legyen, másrészt, hogy a hanyatlási függvény hatása 
esetén a komponens működési zavarának költsége azzal a valós többletfogyasztással legyen 
egyenlő, amelyért a komponens felelős. Ez az indukált működési zavar becslése mellett tör-
ténik [70], [110]. 

Indukált hatásoktól szűrt forráshatás modell (Fuel impact approach with filtration of induced effects – 
FI-FIE) 

Ez az eljárás szeparálja azokat a hatásokat, amelyek a valós állapot és a referencia állapot 
közötti különbségeket okozzák, így a valós és referencia állapotok azonos kiadott teljesít-
mény, azonos forrásösszetétel, azonos terhelési állapot és azonos környezeti körülmények 
között kerülnek összehasonlításra. Mivel az adott üzemi állapotra vonatkozó indukált hatá-
sokat befolyásolják a hatásfokok, valamint a folyamatirányítási rendszerek, ezért az eljárás 
egy progresszív szűréssel először kiküszöböli a folyamatirányítási rendszerek beavatkozása-
iból, majd a komponensek hatásfokgörbéiből adódó eltéréseket. Az így megmaradt hatások 
már közvetlenül kapcsolhatók a rendellenes működéshez [111], [113]. 

Jelleggörbe modell (Characteristic curve approach – CC) 

A CC modell alapgondolata az, hogy egy tetszőleges komponens rendellenes működése defi-
niálható az adott komponens viselkedését leíró jelleggörbéinek a meghibásodás miatt bekö-
vetkezett megváltozásával. Amíg a jelleggörbe megváltozása berendezés belső működési 
zavart okoz a komponensben, addig a belső működési zavartól mentes berendezések jelleg-
görbéi nem változnak. Ugyanakkor új, a névlegestől eltérő működési állapot a referencia 
jelleggörbén is a névlegestől eltérő hatásfokot eredményez. A módszer azt vizsgálja, hogy 
egy adott komponens pillanatnyi működési állapota visszavezethető-e a jelleggörbéjének 
valamely munkapontjára, mert abban az esetben feltételezhető, hogy az adott berendezés 
mentes a belső működési zavaroktól [112], [113]. 
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2.4. Összehasonlító értékelés 

A termoökonómiai analízisnek három fő alkalmazási területe különböztethető meg. A struk-
túra és rendszer tervezési változóinak optimálásával (kalkulációs módszer) az eljárás lehető-
séget kínál az állandó és változó költségek közötti ideális arány meghatározására. A rend-
szer üzemvitelének optimálásával (algebrai módszer) állandó teljesítmény mellett a változó 
költségek csökkenthetők, vagy rögzített változó költségek mellett a teljesítmény növelhető 
(esetleg a kettő kombinációja is előfordulhat). Hibásan működő erőművi rendszerek diag-
nosztikáján keresztül (diagnosztikai módszer) pedig az erőművi anomáliák eredetének fel-
fedésére, rendszer és komponens szintű költségeinek számszerűsítésére van lehetőség. 

A termoökonómiai analízis kezdeti időszakát jellemző kalkulációs módszerek fejlődésének 
irányát és tulajdonságait nagymértékben befolyásolta a nagyteljesítményű személyi számí-
tógépek hiánya. A vizsgált rendszereket azok nagysága és komplexitása miatt nem tudja 
egyben kezelni, ezért részeit termoökonómiailag izolálja, a részrendszerek közötti kölcsön-
hatásokat pedig differenciálegyenletekkel írja fel. A problémát nemlineáris programozási 
feladatként (NLP) kezeli, a határköltség optimumát pedig Lagrange szorzók segítségével 
határozza meg. 

Mivel a termoökonómiai dekompozíció során a rendszer részrendszerekre bontható, a kal-
kulációs módszerek az algebrai módszerekkel ellentétben érzéketlenek a rendszerméretre. 
Termoökonómiai izoláció közelében egy független elemként kezelt egység tervezési opti-
muma egybeesik rendszerelemkénti tervezési optimumával, így adott egység tervezési vál-
tozóinak optimálásával rendszerszinten is elérhető javulás. Szintén előnye a kalkulációs 
eljárásnak, hogy a termoökonómiai izoláció gyorsítja a konvergenciát és csökkenti a számí-
tási időt. Minden egységhez csak egy funkció és egy termék van rendelve, így nincs szükség 
az egységekben lezajló folyamatok leírásához segédegyenletekre, és kiküszöbölhető az a 
fajta szubjektivitás, amely az algebrai módszerek segédegyenleteit jellemzi. A módszer hát-
rányai között említendő, hogy amennyiben egy komponens Lagrange egyenlete nem deri-
válható, úgy szorzójának meghatározása nehézkes lehet (árnyékár Lagrange szorzó elve). A 
célfüggvény elsőrendű deriváltjának meghatározása a rendszer egy megfelelően precíz mo-
delljének előállítását igényli, amelynek következménye, hogy az algebrai módszerekkel ösz-
szehasonlítva, a kalkulációs módszerek jóval rigorózusabbak. Az egyes paraméterek közötti 
viszony leírására használt funkciók meghatározása és alakja esetenként nagyon bonyolulttá 
válhat, amely a funkciók használatát nehézkessé teheti. Ellentétben az algebrai módszerek-
kel, a paraméterek közötti összefüggést leíró funkciók szubjektívek. A kalkulációs módsze-
rek a segédegyenletek használatát úgy kerülik el, hogy egy egységhez csak egy terméket 
rendelnek, így a képi megjelenítésére használt funkcionális diagramok a rendszer fizikai 
struktúrájáról nem adnak információt. Az eljárás legnagyobb hátránya, hogy arra a 
termoökonómiai dekompozícióra épül, amelynek a jelentősége a területen megjelenő nagy-
teljesítményű rendszerszimulációs szoftverek elterjedésével erősen lecsökkent. A numeri-
kus megoldók precízebb számítást tesznek lehetővé, mint amit egy termoökonómiai 
dekompozícióval elvégzett analitikus megoldás garantálni tud. A kalkulációs módszerek 
elvén működő eljárások döntően a termoökonómiai dekompozíció mértékében és módjában 
térnek el egymástól, valamint a Lagrange szorzók meghatározásánál használt matematikai 
formalizmusokban. 

A termoökonómiai analízis legelterjedtebb módszere az algebrai módszer. A kalkulációs 
módszerrel ellentétben ez a módszer a teljes rendszert vizsgálja, termoökonómiai izolációt 
pedig nem alkalmaz. A rendszerkomponensek közötti kölcsönhatásokat lineáris egyenletek-
kel írja le. A problémát az eljárástól függően lineáris algebrai feladatként kezeli, az átlag-
költségek optimumát pedig iteratív módon határozza meg. 

Mivel a rendszert teljes egészében vizsgálják, az algebrai módszerek jellemzően érzékenyek 
a rendszerméretre. Ugyanaz a modell más eredményt hoz ugyanannak a rendszernek eltérő 
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aggregációs szintű vizsgálata során. A kalkulációs módszerekkel ellentétben az algebrai 
módszereknél egy egységhez a fizikai valóságnak megfelelő mennyiségű egyenlet és termék 
rendelhető, amely a valós fizikai folyamatok pontosabb leírását teszi lehetővé, ugyanakkor 
segédegyenletek bevezetését teszi szükségessé, melyek szubjektivitása nem küszöbölhető ki. 
Az egyes paraméterek közötti viszony leírására használt egyenletek meghatározása és alakja 
egyszerű, a megoldás pedig érzéketlen a deriválhatóságra. Ellentétben a kalkulációs mód-
szerekkel, a paraméterek közötti összefüggést leíró egyenletek objektívek, ugyanakkor a 
rendszerkomponens forrása és terméke nem határozható meg minden esetben objektív 
módon. Alkalmazás szempontjából az eljárás a kalkulációs módszernél lényegesen nagyobb 
rugalmasságot biztosít. Az algebrai módszerek elvén működő eljárások elsősorban a rend-
szerelem és exergiaáram aggregációs szintjében, valamint a felírt segédegyenletek filozófiá-
jában térnek el egymástól. 

A kalkulációs és algebrai módszerekkel ellentétben, a diagnosztikai módszerek nem a döntés 
előkészítését segítik, hanem az üzemeltetés során bekövetkező tüzelőanyagfogyasztás-
növekedés okainak feltárását, valamint az egyes okokhoz tartozó hatások számszerűsítését. 
Tekintettel arra, hogy ezek a módszerek közvetlenül nem a megelőzésben, vagy magasabb 
üzembiztonságú struktúra kialakításában, hanem a kialakult helyzet kezelésében játszanak 
szerepet, ezért ezek az eljárások a továbbiakban a dolgozatnak nem képezik részét. 

Az elvégzett irodalomkutatás alapján megállapítható, hogy számos olyan döntés előkészítést 
segítő eszköz van használatban, melyek termodinamikai és gazdasági szempontok alapján 
tájékoztatást adnak egy virtuális vagy valós energetikai rendszerről, ugyanakkor olyan 
komplex módszereket az áttekintett irodalom nem mutatott, melyek kellően általánosak, 
numerikus hőséma-számító programokhoz kapcsolhatók, magukban hordozzák a fejlesztés 
lehetőségét, és egyszerre lennének alkalmasak termodinamikai és gazdasági szempontokat 
figyelembe venni, mindezt pedig változó környezeti és gazdasági feltételek mellett. Ezek 
alapján inkább indokolt a termodinamikai és gazdasági szempontok értékelését egy már 
meglévő, jól működő, széles körben kipróbált eljárás szerint végezni, és azt környezetvé-
delmi és üzembiztonsági szempontok értékelésére is alkalmas módszerekkel kiegészíteni, 
semmint a már meglévő eljárások mellé újabb módszert kidolgozni, és tovább gyarapítani a 
2-1. táblázat amúgy sem csekély tartalmát. 

Mivel az energetikai rendszerek értékelésének alapját az értékelni kívánt rendszer termodi-
namikai modellje képezi, ezért a vizsgált rendszer termodinamikai modelljének pontossága 
kiemelt jelentőséggel bír. A termodinamikai folyamatok hőséma-számító programok segít-
ségével írhatók le a legpontosabban, így indokolt olyan termoökonómiai modell választása, 
amely jól adaptálható numerikus megoldókhoz. Ez a tulajdonság csak az algebrai eljárásokat 
jellemzi. Figyelembe véve, hogy az AVCO/SPECO módszer rendszerhez illeszthetőség szem-
pontjából rugalmas, valamint exergoökonómiai mérlegegyenlete könnyen bővíthető, ugya-
nakkor az eljárással kapott eredmények pontosak, ideális választás egy összetett módszerbe 
való integráláshoz. 

2.5. Erőművi rendszerek optimálási módszerei 

Annak ellenére, hogy már 1878-ban sor került az első, SIGMUND SCHUCKERT nevével fémjelzett 
gőzmotor üzembe helyezésére [114], teljes termodinamikai rendszerek optimálásával csak 
viszonylag későn, az 1950-es évek második felében kezdtek el komolyabban foglalkozni [14]. 
Ez többek között köszönhető volt a tüzelőanyagok viszonylag bőséges rendelkezésre állásá-
nak és alacsony árának, az erőművi rendszerek komplexitásának, valamint annak, hogy 
nagy és összetett rendszerek optimálására nem voltak kidolgozott matematikai eljárások, 
illetve olyan eszközök, amelyek képesek lettek volna kezelni a rendszer leírásához szükséges 
nagy mennyiségű változót. A következőkben az erőművi rendszerek hatékonyságát növelő 
optimumkeresési eljárások kerülnek bemutatásra. 



22 
 

2.5.1. EVOLÚCIÓS ELJÁRÁSOK 

Az optimálási eljárások három fő típusát különböztethetjük meg (lásd 2-1. ábra). A kimerítő 
keresésen alapuló módszerek alapötlete rendkívül egyszerű, egy véges vagy diszkretizált 
végtelen problématérben az algoritmus egyesével végignézi a tér összes pontját. Bár ezek a 
módszerek biztosan megtalálják a globális optimumot, a keresési terek nagy méreteinek 
köszönhetően erőművi rendszereknél csak nagyon ritkán használják. Mivel egészen a 80-as, 
évek végéig főként analitikus számítások alapján vizsgálják a hőtani rendszereket, a diffe-
renciálszámításon alapuló gradiens módszerek rendelkeznek mind a mai napig a legna-
gyobb hagyományokkal. Az eljárás hátrányai között említhető, hogy sok esetben csak lokális 
szélsőértéket talál, valamint használata feltételezi a deriváltfüggvény létezését. A véletlent 
használó módszerek a numerikus szimulációk megjelenésével nyernek teret. A nagy komp-
lexitású és méretű keresési terekkel rendelkező erőműtechnikában az ilyen numerikus szi-
mulációval ötvözött eljárások legnagyobb előnye a gradiens alapú módszerekkel szemben, 
hogy semmilyen elhanyagolást sem kell tenni a rendszerre vonatkozóan, és egy paraméter-
re sem kell kikötni annak állandóságát mint optimálási feltételt. 

 
2-1. ábra Az optimálási eljárások csoportosítása [115] 

2.5.1.1. Genetikus algoritmusok 

Az erőműtechnikában a numerikus szimulációval ötvözött eljárások egyik legjelentősebb és 
leggyakrabban használt keresési technikája a genetikus algoritmus (GA). A módszer alapjai, 
és az alapfogalmak [115] és [116] alapján kerülnek bemutatásra. 

Genetikus algoritmusok bemutatása, alapfogalmak 

A GA a darwini evolúciós elméletre és a genetika alapjaira épülő, elsősorban optimálási és 
keresési problémákra alkalmazható számítási modell. Az optimálási módszerek egy kijelölt 
keresési tér elemei közül próbálják megtalálni a célfüggvény által definiált legkedvezőbb 
elemet. Erőművi rendszerek esetén a célfüggvény nem mindig monoton függvénye a kere-
sett paramétereknek, így több lokális szélsőértékkel rendelkezhet. A feladat mindig a globá-
lis szélsőérték megkeresése vagy megközelítése, amit hátráltathat a keresési tér komplexi-
tása, valamint az ismeretlen paraméterek számának növekedése. 

A keresési tér elemeit reprezentáló megoldások az egyedek. Az egyedek egy adott csoportja 
alkotja a populációt, amelyben az egyedek száma általában nem változik. Az algoritmus ite-
rációs lépéseken keresztül változtatja a populációban található egyedeket. A keresési térben 
egy időben jelen lévő egyedek halmaza a generáció. Az egyedek tulajdonságait egy kromo-
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szómaszerű adatstruktúra (sztring) tárolja, mely génekből (egy bit vagy valós szám) áll. Az 
algoritmus a keresés során ún. rekombinációs (evolúciós) műveleteket hajt végre a kromo-
szómákon, melynek célja azon legjobb tulajdonságokkal rendelkező egyedek kiválasztása, 
amelyek a következő generáció kialakulását segítik. A mechanizmus eredményeképpen ge-
nerációról generációra születnek az egyre jobb fitneszértékű egyedek. (Amíg a célfüggvény 
abszolút értékben jellemzi az egyed jóságát, addig a fitneszérték a célfüggvény átskálázásá-
val relatív jóságot ad meg.) A GA működését szemlélteti a 2-2. ábra. 

 
2-2. ábra A genetikus algoritmusok működési lépései [116] 

 

Az inicializálás során az egyedek előzetesen rögzített keresési tartományból véletlenszerűen 
kerülnek felvételre. Ezt követően a célfüggvény segítségével meghatározásra kerül az összes 
egyed értéke (kiértékelés), majd skálázással a fitneszértéke. A rekombináció a következőkből 
áll: kiválasztásból, amely az egyedek fitneszértékével arányos valószínűséggel választja ki a 
következő generáció egyedeinek szüleit; keresztezésből, amely két szülő kromoszómájának 
megfelelő szakaszait cseréli ki véletlenszerűen; mutációból, amely az egyed kromoszómájá-
nak kismértékű véletlenszerű megváltoztatásával tartja fenn a populáció diverzitását és hoz 
létre új egyedet; valamint reprodukcióból, amely során a régi generáció egyedeiből és az 
újonnan létrehozott egyedekből új generáció áll össze. A kilépési feltétel az algoritmus leál-
lásáról dönt. A keresés végeredményének az utolsó kiértékelt generáció legjobb egyede te-
kinthető. A globális optimum becslésének minősége a célfüggvény alapján ítélhető meg. 

Genetikus algoritmusok alkalmazása a termoökonómiában 

MANOLAS és társai [117] 1997-ben egy összetett kogenerációs rendszer (gázturbina, póttüze-
léses hőhasznosító kazán, gőzkazán és ellennyomású gőzturbina) ideális tömegáramának, 
valamint optimális üzemköltségének meghatározására alkalmaznak bináris kódolású GA-t. 
Hat évvel később VALDÉS és társai [118] már valós számú sztringeket javasolnak egy-, két- és 
háromnyomású kombinált ciklusú erőmű termelési költségének csökkentésére. CZIESLA és 
társai [119] elsőként használnak olyan GA alapú eljárást, amely nem csak az egyes berende-
zések jellemzőinek értékére ad javaslatot, de a rendszer ideális termelési struktúrájára is 
(szuperstruktúra). AHMADI és DINCER [120] multimodális genetikus algoritmust alkalmaz egy 
hőhasznosító kazánnal összekapcsolt belső hőcserélős gázturbina változó költségének és 
környezeti terhelésének csökkentésére. A szerzőpáros később egy kétnyomásos póttüzeléses 
kombinált ciklusú erőmű termoökonómiai optimálásához is GA-t használ [121]. KOTOWICZ és 
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BARTELA [122] GA segítségével vizsgálja egy háromnyomású kombinált ciklusú erőműnek a 
tüzelőanyagár ideális paramétereire gyakorolt hatását, SAIDI és társai [66] pedig egy 
trigenerációs rendszer exergoökonómiai optimálásához használja az algoritmust. 

2.5.1.2. Részecskeraj alapú optimálás 

Mivel az erőművi rendszerek optimálása a továbbiakban részecskeraj optimálási eljárással 
(PSO) történik, a PSO-k általános bemutatására az alábbiakban kerül sor. A módszer alapjait 
és az alapfogalmakat [123] alapján ismertetem. 

Részecskeraj optimálási eljárás bemutatása, alapfogalmak 

A PSO hasonlóan a GA-hoz a mesterséges intelligencia módszereken belül a meta‐
heurisztikus12 számítási módszerek közé tartozik. Az eljárás egy heurisztikus optimumkere-
sési technika, amely egy több egyedből (particle) álló raj (swarm) intelligenciáján alapul, és 
melynek létrejöttét madár-, illetve halrajok szociális viselkedése ihlette. A keresési eljárás 
lényege, hogy minden részecske képes tanulni társaitól, illetve saját, múltbeli tapasztalatai-
ból. Az eljárást eredetileg KENNEDY és EBERHART dolgozza ki 1995-ben [124]. Ez a módszer köt-
hető mind a genetikus algoritmusokhoz, mind pedig az evolúciós eljárásokhoz, így számos 
olyan tulajdonsággal rendelkezik, amely jellemző más evolúció-alapú kollektív intelligenci-
ákra is. Ilyen tulajdonság lehet a keresési térben történő véletlenszerű keresés, vagy a ré-
szecskék populációkba rendeződése. Ugyanakkor különbségek is megfigyelhetők, mint pél-
dául olyan evolúciós operátorok hiánya, mint a keresztezés, vagy mutáció. Jelentős különb-
ség továbbá, hogy a PSO részecskéi a GA egyedeivel ellentétben rendelkeznek memóriával. 

Egy többváltozós optimumkeresési probléma esetén a rajt alkotó részecskék reprezentálják 
a lehetséges megoldásokat. A kiindulási időpillanatban a többdimenziós keresési térben vé-
letlenszerűen elhelyezkedő részecskék sebességének nagysága zérus. A rajt alkotó részecs-
kék száma a probléma nagyságától és jellegétől függően változhat (általában 30–50), azon-
ban a keresés időtartama alatt a részecskék száma nem változik. Minden részecske figye-
lemmel követi saját röppályáját. Viselkedését egyrészt a valaha elért legjobb pozíció (leg-
magasabb fitnesz érték) fogja befolyásolni, másrészt a legjobb pozíció, melyet a raj bármely 
egyede a szimuláció kezdete óta elért. Ebben a kódban a genetikus algoritmusokkal ellentét-
ben, csak a raj legjobb pozíciójában lévő részecske oszt meg információt társaival. 

A PSO algoritmus véletlenszerű keresése az alábbi három szabályon alapul [125]: 

1. Amennyiben egy részecske a számítás legjobb pozíciójába jut, és ezzel az addigi leg-
magasabb fitnesz értéket éri el, pozícióját megosztja a raj többi tagjával. 

2. Ennek az információnak a birtokában a raj többi tagja pozícióját megváltoztatva el-
indul a legmagasabb fitneszértékű hely felé. 

3. A részecskék röppályájának és sebességének meghatározása egyénenként változik, 
az adott részecske tapasztalataitól és a raj legjobb egyede által közölt információktól 
függően. 

Tekintsünk egy D-dimenziójú mérnöki problémát, melynek minimumát keressük 

 =
1( ), [ ,... ,... ]j DMin f X X x x x , (2.51) 

ahol X, mint a raj egy tagja (részecskéje) az optimálandó probléma megoldását adja, egy D-

dimenziós vektor alakjában. Feltételezve, hogy j
ix  a pozíciója, j

iv  pedig a sebessége az i-edik 

                                                        
12  Egyes kutatók, jól meghatározható analógián alapuló számítási módszereket (mint pl. Particle Swarm 
Optimization (PSO), Ant Colony Optimization (ACO), Taboo Search (TS) Simulated Annealing (SA), Evolutionary 
Programming (EP), Genetic Algorithms (GA)) az ún. lágy számítási (soft computing) módszerek közé sorolják. Más 
felfogás szerint azonban ebbe a kategóriába a (vélt) emberi gondolkodási mechanizmusokat követő módszerek 
tartoznak (pl. Artificial Neural Network (ANN), Fuzzy Logic), míg a fenti módszerek inkább meta‐heurisztikák 
(metaheuristics). [128] 
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részecskének a j-edik dimenzióban, az értékük minden iterációval az alábbi módon változik 
(frissül) [124] [125] [126] [127]: 

 ( ) ( )= + ⋅ ⋅ − + ⋅ ⋅ −
1 2

1 2
jj j j j j j j

i i i i i i iv v c rand pbest x c rand gbest x , (2.52) 

 = + ⋅∆
j j j
i i ix x v t , (2.53) 

ahol ( )=
1
... ...

j D
i i i iX x x x  az i-edik részecske pozícióját, ( )=

1
... ...

j D
i i i iV v v v  pedig a sebességét rep-

rezentálja a D-dimenziós keresési térben, míg ( )=
1
... ...

j D
i i i ipbest pbest pbest pbest  ugyanezen ré-

szecske legjobb pozíciójának „koordinátáit”, ( )=
1
... ...

j D
i i i igbest gbest gbest gbest  pedig a raj vala-

mely tagjának legmagasabb fitnesz értékű pozíciójának „koordinátáit” adja. A gyorsulási 
tényezők 

1
c  és 

2
c  a kognitív és szociális tanulási rátát jelentik, amelyek pbest  és gbest  pozí-

ciójának relatív fontosságáról döntenek. 1
j
irand  és 2

j
irand  véletlenszerűen generált számok a 

[0,1] tartományban. ∆t  a két iterációs lépés közötti időlépés. Ezen kívül az algoritmusnak 

tartalmaznia kell egy 
max

j
v  sebességkorlátot is, amely megakadályozza a sebességvektor ro-

hamos növekedését, és ezzel csökkenti annak esélyét, hogy adott iterációs lépésen belül a 
részecskék kirepüljenek a keresési térből [127]: 

 ( )( )=
max min

min ,max ,
j j j j
i iv v v v . (2.54) 

A nemzetközi szakirodalomban szintén elterjedt megoldás a dimenzió-független sebesség-
vektor alkalmazása. Ebben az esetben dimenziótól függetlenül alkalmazhatók a véletlensze-
rűen generált szorzótényezők: 

 ( ) ( )= + ⋅ ⋅ − + ⋅ ⋅ −
1 2

1 2
jj j j j j

i i i i i i iv v c rand pbest x c rand gbest x . (2.55) 

A (2.52) és (2.55) egyenleteket összehasonlítva, elmondható, hogy a dimenzió-függő sebes-
ségvektor nagyobb keresési rádiusszal rendelkezik, így kisebb valószínűséggel ragad bele 
lokális optimumokba. A PSO fejlődésének már viszonylag korai szakaszában felvetődik prob-
lémaként, hogy a részecskék sebessége túl gyorsan nő, a kereső pedig gyakran ugorja át a 
globális optimumot. A problémára SHI és BEERNAERT [129] a sebességvektor frissítésénél súly-
vektor (inertia weight) bevezetését javasolja. Az alapmodell sebességvektorának súlyvektor-
ral kiegészített végleges formáját 1998-ban éri el: 

 ( ) ( )= ⋅ + ⋅ ⋅ − + ⋅ ⋅ −
1 2

1 2
jj j j j j

i i i i i i iv w v c rand pbest x c rand gbest x , (2.56) 

ahol w mint súlyvektor a globális és lokális keresési képességek közötti egyensúly megte-
remtését szolgálja. A súlyvektor nagy értéke mellett a kereső globálisan, kis értéke mellett 
pedig lokálisan keres. A súlyvektornak számos változata létezik, a legelterjedtebben a lineá-
risan csökkenő típust használják[134]: 

 
 

= − ⋅ 
 

max min

max

max

-

i

w w
w w i

i
, (2.57) 

ahol 
max

w  és 
min

w  a súlyvektor első és utolsó értékei (általában 0,9 és 0,4), 
max
i  pedig az ite-

ráció maximuma. 

Részecskeraj optimálási eljárás alkalmazása az energetikában 

A PSO az energetika igen széles területén kerül alkalmazásra. YOSHIDA és társai [130] meddő 
teljesítmény és feszültség-szabályozást végeznek bővített PSO-val. ZARAKI és társai [131] egy 
erőműrendszer feltételes gazdaságos teherelosztását keresik meg az algoritmus használatá-
val. Mivel az eredeti PSO nem alkalmas korlátos szélsőérték keresési problémák megoldásá-
ra, a szerzők több kiválasztási szabályt is bevezetnek az algoritmus használatakor. HEO és 
társai [132] evolúciós hibrid modellt használnak a minél hatékonyabb nyomásszabályozás 
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elérése érdekében egy olajtüzelésű erőműben, időben változó terhelésigény mellett. YOUSEFI 
és DARUS [133] PSO-val ötvözött GA hibridet alkalmaz (GAHPSO) egy lemezes hőcserélő ter-
vezésénél az ideális paraméterek meghatározására. A PSO összetett erőművi hőséma model-
leken való alkalmazásának lehetőségét GRONIEWSKY [134] veti fel 2011-ben. Az algoritmus 
szimuláción alapuló működését a szerző 2012-ben demonstrálja [135] egy 10 MW-os földgáz-
tüzelésű erőművön, a termelt villamos energia exergiára fajlagosított minimális egységkölt-
ségének meghatározásával. 

2.5.2. EGYÉB OPTIMUMKERESÉSI ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSA A TERMOÖKONÓMIÁBAN 

A termoökonómiai optimumkeresés legelterjedtebb eszközei ugyan az evolúciós eljárások 
([48], [136], [137]), azon belül is a genetikus algoritmusok, számos példa található az iroda-
lomban egyéb keresők alkalmazására is. A termoökonómia fejlődésének korai szakaszát, 
hasonlóan az energetika egyéb területeihez a gradiens alapú keresők jellemzik, ugyanakkor 
már viszonylag korán megjelennek a nagyobb számítási igénnyel bíró algoritmusok is. KAIL 
PhD dolgozatában [138] iteratív optimálási technikát javasol komplex hőtani rendszerek 
vizsgálatára, ugyanakkor figyelmeztet arra, hogy a rendszeren csak az exergoökonómiai 
számításokból levont megfelelő következtetések esetén alkalmazhatók változtatások. CZIESLA 
és TSATSARONIS [71] ezt az iteratív exergoökonómiai optimálási technikát egy fuzzy következ-
tető rendszerrel (fuzzy inference system – FIS) kapcsolja össze, amelynek hátránya, hogy 
szabályait minden egyes rendszerre egyedileg kell megalkotni. CRUZ és társai 2004-ben [51], 
[52] az elsők között alkalmaznak kereskedelmi forgalomban kapható hőséma-számító prog-
ramot (IPSE-pro) exergoökonómiai optimumkereséshez. Az összetett kogenerációs rendszer 
paramétereinek ideális értékeit ők is iteratív módon határozzák meg. SCENNA és társai [139] 
2011-ben egy kombinált ciklusú erőmű exergoökonómiai szélsőérték keresését, nemlineáris 
optimálási feladatként oldják meg. 

2.5.3. OPTIMUMKERESÉSI ELJÁRÁSOK ÉRTÉKELÉSE 

Hőkörfolyamatok optimálása során a kimerítő keresésen alapuló módszerek alkalmazása 
ritka. Ennek oka egyrészt a keresési tér összetettsége, mérete, valamint a paraméterek nagy 
száma. Amennyiben az eljárás mégis alkalmazásra kerül, az legtöbbször csökkentett keresési 
térben, durva háló mellett történik. A korai irodalmak által használt gradiens alapú módsze-
rekkel szemben a numerikus szimulációk megjelenésével egyre inkább a véletlent használó 
módszerek nyernek teret. Ezeknek a megoldókba integrált keresőknek nagy előnye a gradi-
ens alapú keresőkkel szemben, hogy az erőművek komplexitására vonatkozóan nem kell 
kompromisszumot kötniük, valamint nem korlátozzák ezeket a rendszer viselkedését leíró 
függvények tulajdonságai. A termoökonómiában a leggyakrabban használt keresők a külön-
böző evolúciós stratégiák és genetikus algoritmusok, ugyanakkor a meta‐heurisztikus szá-
mítási módszerek legújabb algoritmusait, a természet ihlette keresőket még nem használ-
ták. A részecskeraj optimálási eljárást bemutatva, valamint a korábbi alkalmazások tapaszta-
latait leszűrve megállapítható, hogy az algoritmus robusztus, flexibilis és stabil. Érzéketlen a 
lokális optimumokra vagy nyeregpontokra és alkalmas sokparaméteres, összetett optimum-
keresési problémák megoldására. A PSO gyors a nemlineáris, nem differenciálható multi-
modális problémák megoldásában, és hasonlóan a GA-hoz, nincs szüksége gradiens számí-
táshoz. Tulajdonságai alapján ideális választás nagy komplexitású rendszerek optimálására. 
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3. Optimálási eljárások nem összefüggő keresési térben 
Az algoritmus 2.5.3 fejezetben tárgyalt kedvező tulajdonságai magyarázatot adnak a különbö-
ző típusú PSO-k széleskörű elterjedésére a mérnöki gyakorlatban. A hatékonyabb keresés 
érdekében PSO-k a GA-hoz hasonlóan könnyen alakíthatók a keresési tér tulajdonságainak 
megfelelően, ugyanakkor a PSO alapfilozófiája gátolja az algoritmus nem összefüggő keresé-
si térben történő alkalmazását. A PSO által az inicializálás során létrehozott egyedek az utol-
só iteráció végéig megmaradnak, és a legmagasabb fitneszértékű egyed is a kezdetben létre-
hozott rajból kerül ki. A hibrid PSO-tól eltekintve, ahol a sebességvektor frissítési algoritmu-
sa evolúciós operátorokkal van kiegészítve, egy részecske + 1i -ik iterációjához tartozó se-
bességvektora alapesetben függ az adott részecske azt megelőző .i  iterációja során talált 
legmagasabb fitneszértékű pozíciójától (lásd (2.56)), mintakövető PSO esetén (pl.: CLPSO 
[140], ELPSO [141]) pedig az elit egyedek legmagasabb fitneszértékű pozíciójától. Így, ha az 
adott részecske, vagy mintakövetés esetén az elit részecskék egy része már az inicializálás 
során a keresési tér egy olyan pontjába kerül, ahol szakadás van, az algoritmus nem lesz 
képes kiszámolni az adott egyed fitneszértékét, és nem fogja tudni frissíteni sebességvekto-
rát, a részecske pedig megreked. Ezek alapján belátható, hogy a GA-val ellentétben, amely-
nek alacsony fitneszértékű, sikertelen egyedei csak kis valószínűséggel, elitista típusok ese-
tén pedig egyáltalán nem vesznek részt a következő generáció új egyedeinek létrehozásá-
ban, PSO nagyon érzékeny a keresési téren belüli szakadásokra. Ezzel a megállapítással 
cseng össze PEZZINI és társai [142] 2011-es munkája is, ahol szerzők az erőművi rendszerek 
hatékonyságát növelő legújabb optimumkeresési eljárásokat foglalják össze. Noha PSO al-
kalmazása adott területen igen széleskörű, erőművi rendszerek optimálása elsősorban GA-
val történik. 

Hőerőművek energiaátalakító körfolyamatát számos, egymással meghatározott kapcsolás-
ban levő berendezés alkotja. Minden egyes berendezésre felírható a termodinamika stacio-
nárius, átáramlott nyitott rendszerre érvényes I. főtételét kifejező entalpiaáram-mérleg: 
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és a tömegmegmaradást kifejező tömegáram-mérleg: 
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Az így kapott entalpia- és tömegáram-mérleg, amelyet egyebek mellett még kiegészítenek a 
munkavégző közegek állapotegyenletei, hőátadási modelljei és a berendezések mérnöki mo-
delljei, olyan nemlineáris egyenletrendszert alkotnak, amelyben az egyenletek és az isme-
retlenek száma a hőerőművi körfolyamatot leíró paraméterek számával egyezik meg. A 
hősémaszámítás tehát ennek az egyenletrendszernek a megoldását jelenti az ismert kiindu-
ló paraméterek alapján [143]. 

A valóságot nagy pontossággal leíró, numerikus hőséma-számító programok döntően itera-
tív módon oldják meg a fent részletezett termodinamikai összefüggésekből, ill. más garanci-
ális mérésekből származó félempirikus képletek alapján létrejött, akár több száz egyenletből 
álló egyenletrendszert. Amennyiben az inicializáláskor felvett vagy a korábbi iterációs cik-
lus során számolt érték és az iteráció végén kapott eredmény közötti különbség (maradék 
vagy reziduum) minden egyes iterációs ciklussal csökken, úgy a program tart (konvergál) 
egy megoldáshoz. Ha a reziduumok értéke az iterációs ciklus előrehaladtával sem csökken, 
úgy a számítás nem konvergens (növekvő reziduumérték mellett divergens). Ezek alapján 
könnyen belátható, hogy mind a szimulációnak, mind pedig a megoldóba ágyazott opti-
mumkeresési algoritmusnak függ a stabilitása a választott értelmezési tartománytól. Egy 
ésszerűen választott korlát növelheti ugyan a kereső stabilitását, de nem garantálhatja 
ugyanezt a megoldónál. Ennek elsősorban az az oka, hogy egy erőmű általános keresési te-
rénél az elméletileg lehetséges megoldások száma mindig nagyobb a fizikailag lehetséges 
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megoldások számánál. Mivel az a paraméterhalmaz, amely mellett a valós erőmű működő-
képes, nem különíthető el egyértelműen attól a paraméterhalmaztól, amelynél az adott 
erőmű üzemképtelen, PSO csak úgy alkalmazható termoökonómiai optimumkeresésre, ha 
érzéketlenné válik a keresési téren belüli szakadásokra. 

A problémának számos megoldása lehet (pl.: a rajon belül dinamikusan változtatható egyed-
szám, módosított sebességvektor frissítési algoritmus), a legfontosabb szempont azonban 
az, hogy a megoldás minél egyszerűbben előálljon, a PSO alapstruktúráját minél kevésbé 
befolyásolja, valamint ne érintse a sebességfrissítés algoritmusát. Ez azért kiemelt jelentő-
ségű, mert a PSO a különböző keresési terekhez leggyakrabban a sebességvektor frissítési 
algoritmusán keresztül illeszkedik. Ha a változtatás csak kis mértékben érinti az algoritmus 
struktúráját, az a későbbiekben mindenféle megkötéstől és korláttól mentesen biztosít lehe-
tőséget új, az adott erőmű keresési teréhez jobban illeszkedő algoritmus kidolgozására. 

3.1. Alapmodellek bemutatása 

A PSO hőerőművi körfolyamatok ideális paraméterválasztására való alkalmazhatósága az 
alábbiakban két erőművi blokk modelljén keresztül kerül bemutatásra. A modellválasztás 
fontos szempontja, hogy a számítások a konstrukciók alapján általánosíthatóak legyenek, 
valamint a számítások valós, az európai villamosenergia-termelő vertikumban megtalálható 
blokkokon kerüljenek elvégzésre. 

3.1.1. KONDENZÁCIÓS BLOKK BEMUTATÁSA 

A hazai erőműrendszerben az 1970-es évektől egészen az 1990-es évek elejéig legnagyobb 
számban előforduló gőzturbinás egység a Láng-BBC 215 MW-os kondenzációs blokk, amely-
ből a Dunamenti Erőműben hatot, a Tiszai Erőműben pedig négyet állítottak üzembe. A 
konstrukció nagymértékben hasonlít a Mátrai Erőmű két darab 200 MW-os blokkjára. Az 
1990-es évektől a hatékonyság növelésének érdekében fokozatosan megkezdődik e blokkok 
átalakítása, 2000 után pedig leállítása. Az alábbi kapcsolás alapján ugyan már egy blokk sem 
üzemel, a keresési tér ilyen jellegű kialakítását feltétlenül indokolják a még üzemben lévő 
szubkritikus kialakítású széntüzelésű konstrukciók nemzetközi példái. A Láng-BBC 215 MW-
os kondenzációs blokk bemutatása [144] és [145] alapján történik. 

Az újrahevítéses, 215 MW névleges teljesítményű, kondenzációs gőzturbina hét szabályozat-
lan megcsapoláson keresztül látja el a tápvíz előmelegítő-rendszert gőzzel. A rendszer kis-
nyomású részén az E3 jelű előmelegítőből a csapadék az E2 jelű előmelegítőre jut, ahonnan 
előrekeveréssel halad tovább a gáztalanítós táptartály irányába. Az E1 jelű előmelegítőből a 
csapadék a főkondenzátorba kerül visszavezetésre. A tápvíz előmelegítő-rendszer nagy-
nyomású része három, mellékáramkörű gőzhűtővel ellátott, ún. Nicolni-Ricard kapcsolású 
felületi kondenzációs előmelegítőből áll. A gáztalanítós táptartály alatt elhelyezkedő 
főtápszivattyút tápturbina hajtja, melynek gőzét az E5 jelű megcsapolás biztosítja. A segéd-
turbinából kilépő fáradt gőz a tápturbina kondenzátorába kerül, ahonnan szivattyú keveri 
vissza az E1 jelű tápvíz-előmelegítő elé. A nagynyomású szakaszon a csapadék a gáztalanítós 
táptartályba kerül visszavezetésre. A blokk kapcsolását és a kapcsolásnál alkalmazott jelölé-
seket a 3-1. ábra, a névleges üzemállapothoz tartozó termodinamikai jellemzőket pedig az 
1. Melléklet mutatja. 
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ÚH – újrahevítő 

NNYT – nagynyomású turbinarész 

NKNYT – nagy középnyomású turbinarész 

KKNYT – kis középnyomású turbinarész 

KNYT – kisnyomású turbinarész 

FCSSZ – főcsapadékszivattyú 

E1..E3 – kisnyomású tápvíz-előmelegítők 

E5..E7 – nagynyomású tápvíz-előmelegítők 

GTT – gáztalanítós táptartály 

FTSZ – főtápszivattyú 

TT – tápturbina 

FK, TTK – fő- és tápturbina kondenzátor 
3-1. ábra Láng-BBC 215 MW-os kondenzációs blokk 

 

3.1.2. KOMBINÁLT CIKLUSÚ BLOKK BEMUTATÁSA 

Mai korszerű kombinált ciklusú erőművek viszonylag magas, 45-57% közötti hatásfoktarto-
mányban üzemeltethetőek, a legalacsonyabb kibocsátással járó fosszilis energia-átalakító 
rendszerek közé sorolhatók, indításuk és leállításuk rövid időt vesz igénybe, így megoldást 
jelentenek a menetrendtartásban és a terhelésváltozások gyors kiegyenlítésében is [146]. 
Ezek alapján nem véletlen, hogy hosszútávon a jelenleg meglévő egységek mellett átalakítá-
sokkal, további egységek megjelenése várható 13[147], amely indokolja a keresési tér ilyen 
jellegű kialakítását. A kombinált ciklusú blokk keresési terének tulajdonságai a Debreceni 
erőmű blokkján keresztül kerülnek bemutatásra, [148] és [149] alapján. A modell, akár csak a 
kondenzációs blokk esetében, szokványos felépítésű, erősen elterjedt, tipizálható kapcsolás, 
amely így lehetőséget teremt a modellel kapcsolatos következtetések általánosítására. 

Az itt vizsgált egytengelyes (power train), kétnyomásos kombinált ciklusú blokkot egy 
70 MW-os gázturbina, valamint egy 36,5 MW-os gőzturbina alkotja. Az erőmű fűtőüzemben 
hő kiadására is alkalmas, ekkor a fűtő hőcserélők hőigénye a gőzturbina megcsapolásain, 
valamint a hőhasznosító kazán fűtési tápvíz-előmelegítőjén keresztül kerül fedezésre, a gőz-
                                                        
13 A korábban a villamos energia rendszerben jelentős szerepet betöltő kombinált ciklusú erőművek (pl.: Deb-
receni erőmű, Nyíregyházi erőmű, Gönyűi erőmű, Dunamenti erőmű G3) köszönhetően az alacsony 
villamosenergia-árnak és magas földgázárnak meghatározó szerepüket elveszítették, éves kihasználási óra-
számuk jelentősen csökkent. A jelenlegi gazdasági környezet azonban hosszútávon nem fenntartható, így – 
legkésőbb az olcsó villamosenergia-export megszűnésével és a villamos energia iránti kereslet megnövekedé-
sével egy időben – várható a kombinált ciklusú blokkok újbóli térnyerése. 
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turbina villamos teljesítménye pedig 26,6 MW-ra csökken. A blokk kapcsolását és a kapcso-
lásnál alkalmazott jelöléseket a 3-2. ábra, a névleges üzemállapothoz tartozó termodinamikai 
jellemzőket pedig a 2. Melléklet mutatja. 

 
GT – gázturbina (K, E, T) 

NTH – nagynyomású túlhevítő 

NEG – nagynyomású elgőzölögtető 

NVH – nagynyomású vízhevítők 

KTH – kisnyomású túlhevítő 

KEG – kisnyomású elgőzölögtető 

KVH – kisnyomású vízhevítő 

FTE – fűtési tápvíz-előmelegítő 

NNYT – nagynyomású turbinarész 

KNYT – kisnyomású turbinarész 

HF – hőfogyasztó 

CSHCS – csúcshőcserélő 

AHCS – alaphőcserélő 

KSZ – kondenzátum szivattyú 

GTT – gáztalanítós táptartály 

LK – léghűtéses kondenzátor 
3-2. ábra Kétnyomásos kombinált ciklusú blokk (2p CCGT) 

 

3.2. Hőerőművi körfolyamatok keresési terei 

A gyakorlat azt mutatja, hogy a rendszerhatásfokok az azokat befolyásoló paraméterek 
unimodális függvényei [158], amely függvények meredekségei az optimum melletti környe-
zetben csak kis mértékben változnak. Unimodális keresési terekre jellemző, hogy lokális 
optimumuk egyben globális optimumuk is, így az ilyen jellegű keresési terek szélsőértékei-
nek meghatározására nagy hatékonysággal alkalmazhatók a gradiens alapú módszerek. Ezek 
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a keresők azonban csak akkor alkalmazhatók, ha a korlátos és zárt intervallumon értelme-
zett célfüggvények a vizsgált intervallumban folytonosak. 

Hőerőművi körfolyamatok célfüggvényének intervallumát a modell paramétereinek értel-
mezési tartománya határozza meg. Ha minden változó értelmezési tartományán folytonos a 
célfüggvény, akkor a keresési tér szakadásmentes lehet, ugyanakkor hőerőművek esetében 
egyes változók értelmezési tartományát más változók értékei befolyásolhatják. A változók 
közötti kényszerek előírásával ugyan csökkenthető a nem kiértékelhető paraméterhalmazok 
száma, de a szakadás lehetősége nagy komplexitású modellek esetén így sem küszöbölhető 
ki teljesen. A keresési terek tulajdonságait, valamint az alkalmazott keresési algoritmusok 
által talált eredményeket ugyancsak befolyásolják a választott numerikus megoldók sajátos-
ságai, ahogy azt az alábbi eredmények mutatják. 

A 3-3. ábra és a 3-4. ábra a kondenzációs blokk 2 dimenziós keresési terét mutatja. A két sza-
badon változtatható paraméter az újrahevített gőz nyomása (p

3
), valamint az E6 jelű tápvíz-

előmelegítőbe érkező fűtőgőz nyomása (p
6
). A keresési tér célfüggvénye a blokk körfolyama-

ti hatásfoka. A 3-3. ábra jól mutatja, hogy az alkalmazott megoldó14 által megengedett iterá-
ciós küszöb a jobb oldalon sokkal egybefüggőbb keresési teret eredményez, mint a feleannyi 
iterációt tartalmazó bal oldalon.  

 
3-3. ábra A kondenzációs blokk 2 dimenziós keresési tere 

 

A kimerítő keresés a műszaki megfontolásoknak megfelelően csak ott adott vissza ered-
ményt, ahol az újrahevítő gőznyomása magasabb, mint a nagy középnyomású turbinarész 
megcsapolási nyomása. Ugyanakkor a szakmai elvárásoknak ellentmond, hogy a 40 bar fö-
lötti tartományban a hatásfok a p

6
 megcsapolási nyomástól független lenne. Az eredmények 

ellenőrzése során kiderült, hogy a megoldó bizonyos paraméterpár esetén a bemeneti válto-
zókat felülírja, így egy szűrő alkalmazása vált szükségessé, amely folyamatosan ellenőrizte a 
modell bemenő paramétereit a szimuláció elején és végén, és eltérés esetén nem vette figye-
lembe az eredményeket. Szűrő alkalmazásával a kimerítő keresés eredményei a 3-4. ábra 
szerint módosultak. Az ábra bal oldali képének eredményei rögzített iniciális értékek mel-
lett (p

3
=38,44 bar; p

6
=18,44 bar) kerültek meghatározásra. Mivel a numerikus modell viselke-

dése a valós fizikai folyamatokhoz képest eltérést mutatott, feltételezhető volt, hogy a 
36,6 bar értékű fűtőgőz nyomás fölötti megoldások az iniciális értéktől az iterációs küszöböt 
meghaladó távolságra helyezkednek el. A 3-4. ábra jobb oldali képe az aktuális értékpárral 
együtt mozgó iniciális értékek mellett mutatja a kimerítő keresés eredményeit. Az ábrán jól 
látható, hogy a megoldó két ponttól eltekintve be tudta járni a teljes keresési teret. 

                                                        
14 GateCycle hőséma-számító szoftver – GE Energy 

p
3
, bar

p
6
, bar

20 30 40 50 60 70 80
0

10

20

30

40

50

60

70

p
3
, bar

p
6
, bar

 

 

20 30 40 50 60 70 80
0

10

20

30

40

50

60

70

40

40.1

40.2

40.3

40.4

40.5

40.6

40.7



32 
 

 
3-4. ábra A kondenzációs blokk 2 dimenziós keresési tere szűrővel 

 

A feltételezéseket azonban nem igazolták a számítások iterációs értékei. A 3-5. ábra bal és 
jobb oldali képe azt mutatja, hogy a legmagasabb iterációs értékek, függetlenül a számítások 
kezdőparamétereinek nagyságától, a keresési tér ugyanazon tartományában alakulnak ki, 
így megállapítható, hogy nem befolyásolják jelentős mértékben a megoldó iterációs lépései-
nek számát a kiindulási és végső paraméterhalmazok értékei. 

 
3-5. ábra A kondenzációs blokk 2 dimenziós keresési terének iterációs értékei 

 

Összességében elmondható, hogy komplex energetikai rendszerek termodinamikai modell-
jein alapuló célfüggvények folytonossága a modell, valamint a megoldó sajátosságai miatt, 
még a változók kellő körültekintéssel választott értelmezési tartománya mellett sem garan-
tálható, így gradiens alapú keresők hőerőművi körfolyamatok optimális paramétereinek 
meghatározására csak számos kiegészítő intézkedéssel alkalmazhatók. 

3.3. Hőerőművi körfolyamatok PSO alapú hatásfoknövelése 

A 2.5. alfejezetben foglaltak alapján megállapítható, hogy munkaszolgáltató körfolyamatok-
nál a GA alapú optimumkeresési eljárások alkalmazása sokkal elterjedtebb, mint a PSO alapú 
módszereké. Ez egyebek mellett annak a következménye, hogy amíg egy GA sikertelen 
egyedei a következő generáció reprodukciójában nem vesznek részt, addig PSO megőrzi 
részecskéit a keresés teljes időtartalmára. A GA-k így sokkal érzéketlenebbek a keresési tér 
szakadásaira, mint a PSO-k. Mivel jelen dolgozat elsődleges célja egy, a beruházás döntés-
előkészítését, valamint meglévő rendszerek üzemvitelének értékelését támogató eszköz 
megalkotása, a részecskeraj intelligenciával kapcsolatos vizsgálatok elsősorban nem egy, a 
tesztmodelleken minél eredményesebb módon alkalmazható algoritmus fejlesztésére irá-
nyulnak, hanem azokat a szabályszerűségeket kívánják feltárni, amelyek mentén egy tetsző-
leges körfolyamaton alkalmazott részecskeraj intelligencia stabilitása növelhető. 
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3.3.1. AZ ALKALMAZOTT ALGORITMUS BEMUTATÁSA 

A PSO-k működésének helyessége a 3.1. alfejezetben bemutatott alapmodellek körfolyamati 
hatásfokainak maximálásával kerülnek demonstrálásra. Az alkalmazott algoritmusok felada-
ta az adott határok között szabadon választható paraméterek olyan értékeinek felvétele, 
melyek mellett a célfüggvények értékei a legkedvezőbbek, jelen esetben a tesztmodellek 
körfolyamati hatásfokai maximálisak. A matematikai modell felépítését, valamint a beágya-
zott algoritmus szerkezetét mutatja a 3-6. ábra. Folytonos vonallal határolt téglalapok a ma-
tematikai modell lépéseit, a közöttük lévő folytonos vonalak pedig az adatfolyamok irányát 
jelölik. A szaggatott vonallal határolt téglalapok az adatfolyamok típusaira utalnak. 

 
3-6. ábra Alkalmazott PSO algoritmus és környezetének szerkezete 

 

Inicializálás során a raj egyedeinek, valamint a részecskék sebességvektorainak felvétele 
véletlenszerűen, de mindkét paraméter esetén megadott tartományból történik. A PSO által 
létrehozott ( )

,i j
P D

X x
×

=  mátrix tartalmazza valamennyi egyed (P), a keresési tér összes di-
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menziójára (D) vonatkozó koordinátáját, ( )
,i j

P D
V v

×

=  pedig ezeknek az egyedeknek a sebes-

ségvektorait. Az irányítást végző algoritmus az egyedek pozícióit beolvassa a hőséma-
számító programba, majd a számítás eredményeit (S) tartalmazó ( )

,i l P S
Y y

×

=  mátrixot visz-

szaírja az optimumkeresési algoritmusba. A célfüggvény kiszámítása és értékelése az X és Y 

mátrixok segítségével történik, az eredmények pedig a ( )
,i j

P D
Pbest pbest

×

=  és ( )j
D

Gbest gbest=  

mátrixokban tárolódnak. Mivel az alkalmazott, kereskedelmi forgalomban kapható hőséma-
számító program zárt forráskódú, és közvetlenül nem programozható, a Matlab program-
környezetben készített PSO algoritmus és a GC közötti dinamikus adatátvitel egy táblázatke-
zelő programon (Microsoft Excel) keresztül valósul meg. Kutatómunkám során szerzett ta-
pasztalatok azt mutatták, hogy a sebességfrissítési algoritmus jelentősen befolyásolhatja az 
algoritmus eredményességét. Az optimumkeresést mind súlyfaktorral bővített hagyomá-
nyos PSO-val (PSO

w
), mind pedig mintakövető PSO-val (Comprehensive Learning Strategy 

PSO – CLPSO) elvégeztem (3. Melléklet). Ellentétben a hagyományos PSO-val, ahol a sebesség-
vektor frissítése kizárólag az adott részecske addig bejárt útvonalának legjobb pozíciójától 
és a raj legmagasabb fitnesz értékű egyedének legjobb pozíciójától függ ((2.56) egyenlet), az 
átfogó tanulási stratégiát követő PSO sebességvektorát egyszerre több egyed pozíciója is 
befolyásolhatja. 

 ( )1 ( )
1

jj j j j
i i i ifi jv w v c rand pbest x= ⋅ + ⋅ ⋅ −  (3.3) 

CLPSO sebességfrissítési algoritmusát mutatja a (3.3) egyenlet, ahol [ ](1)... ( )... ( )
i i i i
f f f j f D=  

határozza meg, hogy a j-edik dimenzióban az i-edik részecske a raj melyik egyedét követi. 
Adott dimenzióban 

( )
j
fi jpbest  lehet a raj bármely egyedének legjobb pozíciójához tartozó ko-

ordinátája. Egy mintaegyed követésének valószínűségét annak tanulási valószínűségi ténye-
zője (learning probability factor) határozza meg. Az i-edik egyed tanulási valószínűségi ténye-
zőjét tartalmazza a (3.4) egyenlet, ahol ps a raj egyedeinek számát jelenti. 
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 (3.4) 

A frissített sebességvektor ( )( ), ,k i j k P D G
V v

× ×

=  nagyságának ellenőrzését követően kerül sor az 

egyedek új pozíciójának felvételére ( )( ), ,k i j k P D G
X x

× ×

= . Az algoritmus nem engedi a keresési 

tér elhagyását, az új sebességvektor hatására az értelmezési tartományból kifelé mozgó 
egyedeket a keresési tér szélén megtartja15. Az új pozíciók koordinátái a hőséma-számító 
programba kerülnek beolvasásra. A célfüggvény kiszámítására és értékelésére 

( )( , ,k i j k P D G
Pbest pbest

× ×

= , ( ) ),k j k D G
Gbest gbest

×

=  az egyedek új pozícióinak koordinátái ( k
X ), va-

lamint a hőtani szimuláció eredményei ( )( ), ,k i l k P S G
Y y

× ×

=  alapján kerül sor. Amennyiben 

egyéb kilépési feltétel nem teljesül, PSO addig fut, amíg a ciklusszám el nem éri az iterációs 
küszöböt (G). A kilépést követően az algoritmus a legmagasabb hatásfokhoz tartozó erőművi 

paraméterekkel ( )( )j
D

Gbest gbest=  tér vissza. 

                                                        
15 PSOw-vel szemben az eredeti CLPSO [125] engedi a raj egyedeinek a keresési tér elhagyását, mivel az értelme-
zési tartományon kívüli alacsony pbest-ek visszavezetik az egyedet a keresési térbe. A kutatómunka során szer-
zett tapasztalatok ugyanakkor azt mutatják, hogy olyan erőművi rendszerek keresési tereinél, ahol egyes di-
menziókban az optimum a keresési tér szélén van, a nem kiértékelhető pozíciók növekedésének eredménye-
képpen, a hőséma-számító program iterációszáma jelentősen megnő és vele együtt megnő a számítási idő is. 
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A részecskeraj intelligencia olyan keresési eljárás, amely véletlen választásokat használ esz-
közként a problématér kiterjedt bejárásának irányítására a paramétertér kódolásán keresz-
tül. Ennek következménye, hogy az algoritmus azonos feltételek melletti újraindítása min-
dig más eredményt ad. Annak eldöntésére, hogy a PSO

w
 és a CLPSO véletlenszerű műveletei 

milyen mértékben befolyásolják a megoldás pontosságát, az algoritmusok az alapmodellek 
3.3.2 fejezetben leírt keresési tereiben futottak, azonos kiindulási feltételek, a raj egyedeinek 
rögzített kiinduló pozíciója mellett. A részecskerajok paraméterei irodalmi adatok alapján 
kerültek felvételre, konkrét értékeiket a 3. Melléklet tartalmazza. A 3-7. ábra mutatja a keresé-
si algoritmusok eredményeit 5 számítást követően. A diagramon a körfolyamati hatásfokok 
számtani középértékei, valamint a legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb számítások eredmé-
nyei láthatók. 

 
3-7. ábra PSO véletlen műveleteinek a keresés eredményeire gyakorolt hatása 

 

Mivel 2010-ben a Tisza II hőerőműre (Láng-BBC 215 MW) végzett egyszerűsített gazdasági 
számítások [159] alapján kapott éves tüzelőanyag költség közel 23 Mrd HUF/a értékre adó-
dott, a számítások eredményei közötti eltérések még akkor is jelentősnek mondhatók, ha a 
különbség sehol sem haladja meg a 0,65%-ot. Ennek megfelelően, a dolgozat valamennyi 
számításánál a megbízható megoldás érdekében több, azonos feltételek mellett végrehajtott 
számítás eredményének kiértékelésére került sor. A számítások gépideje az algoritmus és a 
keresési tér tulajdonságaitól, valamint az alkalmazott hardver környezettől függően eseten-
ként a 70 órát is meghaladta16, így a szimulációk csak abban az esetben lettek a minimális 5-
nél többször megismételve, ha a számítás eredményei nagy eltérést mutattak. A számítások 
párhuzamosítására – a GC licencek csekély száma miatt – csak korlátozott mértékben volt 
lehetőség, ezért a gépidő csökkentésének érdekében szükségessé vált másodlagos kilépési 
feltétel alkalmazása. Másodlagos kilépési feltételnek ott van fontos szerepe, ahol az algorit-
mus már a keresés korai szakaszában megtalálja a globálisnak vélt optimumot. A 3-8. ábra és 
3-9. ábra mutatja a két PSO típus konvergenciájának jellegét az eltérő keresési terekben, 5 
egymástól független számítást követően. Ahogy az a sebességfrissítési algoritmusok alapján 
várható volt, a PSO

w
 sokkal gyorsabban talál optimumot, mint a tanulási valószínűségi té-

nyezővel a sebességfrissítésben nagy változatosságot fenntartó CLPSO, így a másodlagos 
kilépési feltételnek elsősorban PSO

w
-nál van szerepe. A súlyvektor, amely a globális és loká-

lis keresési képességek közötti egyensúlyt teremti meg, függvénye az iterációszámnak, így a 
konvergencia jellegét az iterációs küszöb változtatása jelentősen nem befolyásolja. 

                                                        
16 Alkalmazott hardver: Intel Core 2 Duo CPU, E8500 3,16GHz, 2,83 GHz, 4,00 GB RAM, 32 bites operációs rend-
szer 
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3-8. ábra PSOw fitneszértéke a normalizált iterációszám függvényében 

 
3-9. ábra CLPSO fitneszértéke a normalizált iterációszám függvényében 

 

A meta‐heurisztikus számítási módszerek témakörben végzett irodalomkutatás arra muta-
tott rá, hogy a fejlesztett keresési algoritmusok eredményességét elsősorban többdimenziós 
tesztfüggvényekben (benchmark functions) vizsgálják, valós problémákat csak ritkábban 
használnak. Tesztfüggvényeken végzett keresések számítási ideje nem számottevő, így má-
sodlagos kilépési feltételek alkalmazása sem gyakori. Az iterációs küszöb megadása mellett 
jellemző még a minimálisan előírt fitneszérték, valamint a célfüggvény változásának köve-
tése. Tekintettel arra, hogy a dolgozatban alkalmazott keresési terek fitneszértékei kellő 
pontossággal előre nem becsülhetők, a körfolyamati hatásfokfüggvények gradiensei pedig 
nem számottevőek, új kilépési feltétel megadására volt szükség. Másodlagos kilépési felté-
telként a raj egyedeinek dimenziónkénti sebességkorlátjára fajlagosított, maximális sebes-
ségvektorainak, dimenzióktól független mozgóátlagára felírt küszöbérték került megadásra: 
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∑
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 (3.5) 

ahol a korábban alkalmazott jelöléseknek megfelelően P a raj egyedeinek száma, D a keresési 
tér dimenzióinak száma, G az iterációszám, n a mozgóátlag lépésszáma, ε  pedig a küszöbér-
ték. A 3-10. ábra mutatja a maximális sebességvektorok, dimenzióktól független mozgóátla-
gát az iterációszám függvényében. Jól látható, hogy amíg PSO

w
 esetében a globális optimum 

gyors elérése 
max,m
v  meredek eséséhez vezet, addig CLPSO esetében a kereső a küszöbértéket 

nem éri el, a fitneszérték a keresés teljes időtartama alatt változik. CLPSO esetében a globá-
lis keresést a lokális nem váltja fel, a maximális sebességvektorok, dimenzióktól független 
mozgóátlaga mindvégig magas marad. 
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3-10. ábra 

max,m
v  változása a normalizált iterációszám függvényében 

 

Másodlagos kilépési feltétel ( )5%ε =  PSO
w
–nél való alkalmazása a szubkritikus kondenzációs 

erőmű keresési térben átlagosan 56,8%-kal, CCGT esetében pedig 69,7%-kal csökkentette az 
iterációszámot. CLPSO-nál az irodalmi adatok alapján alkalmazott tanulási tényező és súly-
vektor módosítása nélkül az iterációs küszöbtől eltérő kilépési feltétel alkalmazása, köszön-
hetően a sebességfrissítési algoritmus jellegéből adódó magas sebességvektoroknak, értel-
metlen. Mivel a keresés korai fázisában a gépidő egy jelentős része a nem konvergens egye-
dek kiértékelésének kísérletére megy el, az iterációszám a számítási idővel nem arányos. A 
számítás időtartamát elsősorban a hőtani modellek kiértékelésének iterációszáma, nem pe-
dig a kereső iterációszáma befolyásolja. 

3.3.2. KERESÉSI TÉR KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

A dolgozat tárgyát képező matematikai modell egyaránt képes megvalósított, üzemelő erő-
műveket (off-design model), valamint a tervezés szintjén lévő erőműveket (design model) elté-
rő szempontrendszerek alapján értékelni. Megvalósított erőművek esetében a keresési tér 
hőtani része úgy kerül kialakításra, hogy gyártói adatok, valamint referenciamérések alap-
ján ismertek, így rögzítettek a berendezések geometriai és anyagi kialakításai, azok belső 
jellemzői, valamint a körfolyamat kezdőparaméterei. Terv szintű erőműveknél pedig ismert 
a hőkapcsolás, de a berendezések geometriai adatai és belső jellemzői, valamint a körfolya-
mat kezdőparaméterei csak közelítőleg, értéktartománnyal kerülnek megadásra. Mivel terv 
szintű hőerőművek esetében a szabadon változtatható paraméterek (szabadsági fokok) szá-
ma, így pedig a keresési tér dimenzióinak száma nagyobb, a 3.1 részben bemutatott modellek 
a dolgozatban terv szintű hőerőműveknek képezik az alapját. 

Hőerőműben lezajló valós termodinamikai folyamatok nagy pontosságú leírása növeli mind 
a modell komplexitását, mind pedig számítási idejét. Tekintettel arra, hogy a termodinami-
kai modellek elsősorban az optimumkeresési algoritmusok működésének helyességét de-
monstrálják, ezért a gépidő csökkentése érdekében egyebek mellett úgy tekintettem, hogy a 
rendszer folyamatos működésű, a benne lezajló folyamatok stacionerek, a csővezetékekben 
és hőcserélőkben az áramlási ellenállásból adódó nyomáseséseket elhanyagoltam, a hőcse-
rélőkben jelentkező mennyiségi veszteségek arányosak az átadott hőteljesítménnyel, a 
rendszer gáz halmazállapotú munkaközegei ideális gázok keverékei, a körfolyamaton belüli 
munkaközeg veszteségeket pedig elhanyagoltam. 

A kondenzációs blokk keresési terének alapját annak hőtani modellje szolgáltatja. A kialakí-
tott keresési tér dimenzióit frissgőz paraméterek, a gőzturbina fokozati hatásfoka, a meg-
csapolási nyomások, valamint a tápvíz-előmelegítők jellemző hőmérsékletkülönbségei al-
kotják. Egységes fokozati hatásfok megadására azért került sor, hogy az optimumkeresési 
algoritmus megcsapolási nyomásokra visszaadott eredményei összevethetők legyenek az 
előmelegítők azonos hőmérséklet különbséggel, valamint azonos felmelegedési aránnyal 

0 20 40 60 80 100
0

20

40

60

80

100

PSO
w

F
it

n
es

zé
rt

ék
, %

Iterációszám, %

0

20

40

60

80

100

V
m
a
x
, m

, %

0 20 40 60 80 100
0

20

40

60

80

100

CLPSO

F
it

n
es

zé
rt

ék
, %

Iterációszám, %

0

20

40

60

80

100

V
m
a
x
, m

, %



38 
 

számolt optimális beosztásával. Az erőmű földgáz tüzelésű (N
2
: 1,47 mol%, CO

2
: 0,68 mol%, 

CH
4
: 87,08 mol%, C

2
H

6
: 7,83 mol%, C

3
H

8
: 2,94 mol%), amely kizárólag villamos energiát állít 

elő. PSO
w
 és CLPSO algoritmusok a kondenzációs blokk által reprezentált keresési tér egy 

tágabb és egy szűkebb tartományában is futott, hogy vizsgálhatók legyenek a keresési tér 
kiértékelhető és nem kiértékelhető hányadának konvergenciára gyakorolt hatásai. A kere-
sési terek határait tartalmazza a 3-1. táblázat, melynek jelölései megegyeznek a 3-1. ábra jelö-
léseivel.  

 
3-1. táblázat Szubkritikus kondenzációs blokk 20 dimenziós keresési tere 

Keresési tér Tág tartomány Szűk tartomány 
Határ Alsó Felső Alsó Felső 
T2, °C 440 580 520 580 
η , 1 0,78 0,9 0,84 0,9 
p2, bar 130 170 150 170 
p11, bar 25 80 35 45 
p6, bar 10 40 15 25 
p7, bar 5 20 6 10 
p9, bar 2 10 3 5 
p10, bar 1 5 1 2 
p16, bar 0,4 2 0,5 0,8 
p17, bar 0,1 0,8 0,1 0,3 
TTDE1, °C 2 15 2 8 
TTDE2, °C 2 15 2 8 
TTDE3, °C 2 15 2 8 
DCAE3, °C 2 15 2 8 
TTDE5, °C 2 15 2 8 
DCAE5, °C 2 15 2 8 
TTDE6, °C 2 15 2 8 
DCAE6, °C 2 15 2 8 
TTDE7, °C 2 15 2 8 
DCAE7, °C 2 15 2 8 

TTD – −
,telít hid ki

T T  (Terminal Temp. Difference) 

DCA – csapadékhűtő szakasz minimális 
hőfokrése (Drain Cooler Approach) 

 

A földgáz tüzelésű (N
2
: 1,47 mol%, CO

2
: 0,68 mol%, CH

4
: 87,08 mol%, C

2
H

6
: 7,83 mol%, 

C
3
H

8
: 2,94 mol%), kétnyomásos kombinált ciklusú blokk keresési tere a Debreceni erőmű 

hőtani modellje alapján készült. A kialakított keresési tér dimenzióit a gázturbina forgóegy-
ségeinek hatásfokai és nyomásviszonya, az égőtér kilépési hőmérséklete, valamint a 
hőhasznosító kazán jellemző nyomás- és hőmérsékletparaméterei adják. A kondenzációs 
blokkal ellentétben, a kombinált ciklusú erőmű keresési terének a gőzturbinák belső hatás-
fokai nem képezik részét. Ez döntően annak a következménye, hogy a GateCycle-ben alkal-
mazható Spencer, Cotton és Cannon nevével fémjelzett, félempírikus összefüggéseken 
nyugvó, hatásfok számítási eljárás, az állandó fokozati hatásfokkal ellentétben nem csak a 
kilépési veszteség, de a kondenzációs fokozat végnedvesség okozta hatásfokromlását is fi-
gyelembe veszi, amit állandó belső hatásfok választása esetén csak kényszerekkel lehetne 
leképezni. Az erőmű villamos energiát és kényszerekkel előírt, állandó mennyiségű hőt állít 
elő. A kombinált ciklusú erőmű keresési tereinek határait a 3-2. ábra jelölései alapján a 3-2. 
táblázat tartalmazza. 
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3-2. táblázat Kétnyomásos kombinált ciklusú blokk 12 dimenziós keresési tere 

Keresési tér Tág tartomány Szűk tartomány 

Határ Alsó Felső Alsó Felső 

GT K
η , 1 0,78 0,86 0,82 0,86 

GT K
π , 1 8 18 12 18 

TGT E, °C 950 1250 1100 1250 

GT T
η , 1 0,78 0,88 0,84 0,88 

pNEG, bar 85 120 105 120 
PDTNEG, °C 5 18 5 8 
TNTH, °C 480 540 510 540 
SCTNVH II, °C 3 15 3 8 
TKTH, °C 150 310 240 310 
pKEG, bar 5 25 5 15 
PDTKEG, °C 5 18 5 8 
SCTKVH, °C 3 15 3 8 
π  – nyomásviszony 
PDT – minimális hőfokrés (pinch delta T) 
SCT – aláhűtés mértéke (exit subcooling) 

 

3.3.3. EREDMÉNYEK 

Annak eldöntésére, hogy a részecskeraj intelligencia, mint meta‐heurisztikus számítási 
módszer alkalmas-e a 3.1 fejezetben bemutatott alapmodellek körfolyamati hatásfokainak 
optimálására, 2 különböző számítási mód futott eltérő beállításokkal. A különböző (hagyo-
mányos és mintakövető) sebességfrissítési eljárások mellett, a keresési terek szakadásaira 
való érzékenység vizsgálatához változtatásra kerültek a keresési terek kiértékelhető és nem 
kiértékelhető tartományainak részarányai, valamint a sebességvektorok fajlagos méretei. 

3.3.3.1. Szubkritikus kondenzációs blokk körfolyamati hatásfoka 

A keresési tér alapjául szolgáló erőmű hőtani kapcsolásának fontosabb jellemzői az 
1. Mellékletben, a keresési algoritmusok paraméterei a 3. Mellékletben találhatók. A részecske-
raj intelligenciák a megoldandó feladatok mindegyikén a 3-3. táblázatban található, egyéb-
ként azonos beállításokkal kerültek kiszámításra. 

 
3-3. táblázat Részecskeraj intelligenciák beállításai a kondenzációs erőmű keresési terére 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Keresési tér  kondenzációs erőmű 
Keresési algoritmus PSOw PSOw PSOw CLPSO CLPSO CLPSO 
Keresési tér mérete nagy nagy kicsi nagy nagy kicsi 
Sebességvektor fajlagos mérete* 0,33 0,166 0,33 0,33 0,166 0,33 
* 

, lim,i j j
v v        

 

A kondenzációs blokk szabadon választható paraméterei közül a kezdőjellemzők, mint a 
frissgőznyomás és hőmérséklet (p2,T2), valamint az újrahevítési hőmérséklet (T4) növelése 
emeli a hőbevezetés átlaghőmérsékletét, így a körfolyamati hatásfokot. Mivel a turbina fo-
kozati hatásfoka szintén növeli a körfolyamati hatásfokot, ezért a 3-1. táblázatban rögzített 
keresési tartományokon a körfolyamat termikus hatásfoka csak úgy veheti fel a maximális 
értéket, ha ezek a változók a keresési tér felső pontjában vannak. Tápvíz-előmelegítők hatá-
sossága annál nagyobb, minél nagyobb a tápvíz hőmérsékletváltozása, valamint minél ki-
sebb a belépő fűtőgőz és tápvíz hőmérsékletkülönbsége, így a tápvíz-előmelegítők TTD és 
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DCA értékeinek a keresési tér alsó pontjában kell elhelyezkedniük az optimális üzemállapot 
eléréséhez. 

Az előmelegítők között a felmelegítés optimális beosztását a vizsgált erőmű struktúrájától, 
tápvíz előmelegítő-rendszerétől és a számítás során alkalmazott egyszerűsítésektől függően 
többféle közelítéssel vizsgálják. Általánosságban elmondható, hogy egy valós erőmű eseté-
ben a legnagyobb hatásfokot eredményező fokozatbeosztás az azonos hőmérséklet különb-
ségű (számtani), és az azonos felmelegedési arányú (mértani) beosztás közé esik. Számtani 
beosztás esetén felírható a 

,e i e
T T n

Σ
∆ =∆  összefüggés, ahol 

,e i
T∆  az egy előmelegítő fokozatra 

jutó felmelegedési hőfoklépcső, 
e
T
Σ
∆  pedig az n fokozatú tápvízrendszer teljes előmelegítési 

hőmérsékletkülönbsége. Mértani beosztás esetén az n fokozatú tápvízrendszer előmelegítői-

re jutó felmelegedési arány a , ,0
n

i tv n tv
q T T=  összefüggésből számolható, ahol ,0tv

T  a tápvíz 

hőmérséklet az előmelegítés kezdetekor, 
,tv n
T  pedig az utolsó előmelegítőből való kilépés-

kor. A vizsgált blokk egy előmelegítő fokozatára jutó felmelegedési hőfoklépcsője 33,571°C-
ra, míg az egy előmelegítőre jutó felmelegedési arány 1,085–re adódott. Az egyes számítási 
módok eltérő beállításaival meghatározott legmagasabb fitneszértékű számítások változóit 
és a célfüggvény értékeit, valamint a számtani (SZB) és mértani (MB) beosztással elérhető 
maximális körfolyamati hatásfokhoz tartozó értékeket mutatja a 3-4. táblázat. 

 
3-4. táblázat Globális optimumok eltérő számítási módoknál a kondenzációs erőmű keresési terében 

Változók SZB MB P1 P2 P3 P4 P5 P6 

0
η , 1 42,886 42,934 42,934 42,930 42,958 42,859 42,442 42,903 
T2, °C 580 580 580 580 580 580 580 580 
η , 1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
p2, bar 170 170 170 170 170 170 163,013 170 
p11, bar 45,798 45,798 43,448 44,039 45,798 51,565 45,780 41,164 
p6, bar 29,313 24,923 20,938 22,021 22,222 24,975 21,358 20,792 
p7, bar 15,219 11,156 9,999 10,285 11,046 14,697 13,163 10 
p9, bar 6,731 4,365 3 4,218 4,289 7,459 6,737 3,600 
p10, bar 2,851 1,725 1,492 1,857 1,901 2,792 3,778 1,568 
p16, bar 0,942 0,573 0,5 0,716 0,644 0,896 1,495 0,527 
p17, bar 0,246 0,172 0,129 0,159 0,149 0,208 0,418 0,185 
TTDE1, °C 2 2 2 2 2 2 7,442 2,429 
TTDE2, °C 2 2 2 2 2 2 8,395 2,125 
TTDE3, °C 2 2 2 2 2 2,792 9,530 2,472 
DCAE3, °C 2 2 2 11,147 2,002 2 8,805 2 
TTDE5, °C 2 2 2 2 2 2,999 4,781 2,257 
DCAE5, °C 2 2 2 15 2 2,071 5,801 3,007 
TTDE6, °C 2 2 2 2 2 4,258 9,540 3,274 
DCAE6, °C 2 2 8 2 2 9,121 5,967 2 
TTDE7, °C 2 2 2 2 2 2 11,236 5,232 
DCAE7, °C 2 2 6,737 15 2 11,256 14,603 5,805 

 

A legalább 5 alkalommal megismételt számítások legkedvezőbb eredményének kiértékelése 
azt mutatja, hogy valamennyi PSO

w
–t alkalmazó algoritmus megoldása kedvezőbb az egyen-

lő hőmérséklet különbségű fokozatbeosztással (SZB) elérhető maximális körfolyamati hatás-
foknál, ugyanakkor az azonos felmelegedési arányú beosztással (MB) kapott eredménynél 
egyértelműen csak a szűkebb keresési határok között elvégzett keresés (P3) adott jobb ha-
tásfokot. CLPSO-val végzett számítások eredményei elmaradnak PSO

w
 eredményeitől. A 

számtani beosztás eredményeit csak egy beállítás mellett haladja meg, a mértani beosztás 
eredményeit pedig nem éri el. A mintakövető PSO eredménytelensége elsősorban annak 
tudható be, hogy a sebességfrissítésben nagy változatosságot fenntartó CLPSO a sikeres 
számításhoz egy nagyságrenddel több iterációt igényel, mint a hagyományos PSO. Mivel a 
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3-4. táblázat eredményeivel kapcsolatos keresések tiszta számítási ideje így is meghaladta a 
2200 órát17, az iterációszám növelésére nem került sor. A legjobb eredményt mindkét kereső 
kisebb keresési térben érte el (P3, P6). Az eltérő számítási módokon elvégzett számítások 
összesítő értékelését tartalmazza a 3-11. ábra.  

 
3-11. ábra Eltérő számítási módok összesítő eredményei a kondenzációs erőmű keresési terében 

 

Bal oldali diagram mutatja az adott számítási móddal elért minimális és maximális körfo-
lyamati hatásfokot, négyzettel jelölve a középértéket, a jobb oldali diagram pedig hasonló 
logika alapján a nem konvergens egyedek (NKE) egy iterációs ciklusra jutó átlagos számát. 

PSO
w
 algoritmus alkalmazása esetén rögzített méretű keresési térben a sebességvektor faj-

lagos méretének csökkentése növeli a körfolyamati hatásfok középértékét és csökkenti a 
szórását (4-1. M táblázat), továbbá csökkenti a nem konvergens egyedek egy iterációs ciklusra 
jutó átlagos számát. A kutatómunkám során szerzett tapasztalatok ugyanakkor azt mutat-
ták, hogy a fajlagos sebességvektor maximális méretének alacsony értéken tartása csökkenti 
a globális keresési képességet és növeli az iterációszámot. A keresési tér előzetes számítások 
alapján elvégzett csökkentésével egyaránt növelhető a fitneszérték és a konvergencia. 
CLPSO megoldásai nem értékelhetők, mert a kereső a megadott iterációszámon belül nem 
végez a kereséssel, a számítás eredményei nem vesznek fel állandó értéket. CLPSO a sebes-
ségfrissítésben nagy változatosságot tart fent, ezért a sikeres számításhoz PSO

w
-nél egy 

nagyságrenddel több iterációt igényel, amely így nem teszi alkalmassá erőművek keresési 
terében való használatra. Szintén hátránya e keresőnek, hogy az egy iterációs ciklusra jutó 
nem konvergens egyedek átlagos száma minden esetben magasabb, mint PSO

w
 esetében, így 

azonos iterációszám mellett is nagyobb az átlagos számítási idő. Jellemző számítások nem 
konvergens egyedeinek számát mutatja iterációs bontásban PSO

w
 és CLPSO keresők alkal-

mazása mellett a 3-12. ábra. 

 
3-12. ábra Nem konvergens egyedek számának iterációnkénti bontása a kondenzációs erőmű  

keresési terében P1 és P4 beállításokkal 

                                                        
17 Alkalmazott hardverek: Intel Core 2 Duo CPU, E8500 3,16GHz, 2,83 GHz, 4,00 GB RAM, 32 bites operációs 
rendszer; Intel Core i7-4770K CPU, 3,50GHz, 3,5 GHz, 8,00 GB RAM, 32 bites operációs rendszer 
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Amíg P1 beállítások mellett a 40. iterációs lépést követően a maximális 25 egyedből legfel-
jebb 3 részecske nem kiértékelhető, addig P4 számítási módnál még a 100. lépést követően is 
van olyan iteráció, ahol az egyedek közel 40%-a kiértékelhetetlen. A magas NKE szám arra 
utal, hogy az algoritmus az alacsony súlyfaktor ellenére, egészen az iterációs ciklus végéig 
globális keresést végez. 

3.3.3.2. Kétnyomásos kombinált ciklusú blokk körfolyamati hatásfoka 

A keresési tér alapjául szolgáló erőmű hőtani modelljének fontosabb jellemzői a 
2. Mellékletben, a keresési algoritmusok paraméterei a 3. Mellékletben találhatók. A részecske-
raj intelligenciák a megoldandó feladatok mindegyikén azonos, a szubkritikus kondenzációs 
blokk keresési terével megegyező, a 3-5. táblázatban található beállításokkal futottak. 

 
3-5. táblázat Részecskeraj intelligenciák beállításai kétnyomásos kombinált ciklusú erőmű keresési terére 

 D1 D2 D3 D4 D5 D6 
Keresési tér  Kétnyomásos kombinált ciklusú blokk 
Keresési algoritmus PSOw PSOw PSOw CLPSO CLPSO CLPSO 
Keresési tér mérete nagy nagy kicsi nagy nagy kicsi 
Sebességvektor fajlagos mérete* 0,33 0,166 0,33 0,33 0,166 0,33 
* 

, lim,i j j
v v        

 

A kialakított keresési tér szabadon választható paraméterei közül a gázturbina viselkedését 
befolyásoló jellemzők növelése, mint a forgóegységek hatásfokai ( )1 1

,
K E

η η  és nyomásviszo-
nya ( )

1K
π , valamint az égőtérből kilépő füstgáz hőmérséklete (TÉT) javítják a gázturbina mű-

ködésének jellemzőit és így emelik a körfolyamati hatásfokot. A hőhasznosító kazán kis- és 
nagynyomású gőzének véghőmérsékletét (TKTH, TNTH) emelve nő a gázturbinához csatolt 
gőzkörfolyamat hőbevezetési átlaghőmérséklete, így rögzített keresési tartományokon a 
körfolyamat termikus hatásfoka csak úgy veheti fel a maximális értéket, ha ezek a változók 
is a keresési tér felső pontjában vannak. A hőhasznosító kazán hatásossága annál nagyobb, 
minél kisebb a belépő fűtőgőz és tápvíz hőmérsékletkülönbsége, így a kis- és nagynyomású 
gőzfejlesztők (PDTKEG, PDTNEG) és vízhevítők hőfokrésének (SCTKVH, SCTNVH II) a keresési tér alsó 
pontjában kell elhelyezkedniük az optimális üzemállapot eléréséhez. 

Egynyomásos kombinált ciklusú blokk esetén, a hőhasznosító kazán rögzített hőfokrése 
mellett a frissgőznyomás növelése emeli a hőbevezetés átlaghőmérsékletét és így a 
gőzkörfolyamat hatásfokát, ugyanakkor növeli a hőhasznosító kazánból kilépő füstgáz hő-
mérsékletét, amely csökkenti a gőzkörfolyamat által felvett hőteljesítményt. Tekintettel 
arra, hogy ez a két folyamat a körfolyamat hatásfokára ellentétes hatást gyakorol, a friss-
gőznyomásnak optimuma van (lásd 1. S táblázat és 1. S ábra). Kétnyomásos kombinált ciklusú 
erőmű esetén, a hőhasznosító kazán kialakításától függően a kisnyomású rész nyomásválto-
zásának (pKEG) körfolyamati hatásfokra gyakorolt hatása megegyezhet az egynyomásos kom-
binált ciklusú blokkéval, ugyanakkor a nagynyomású rész nyomásnövelése (pNEG), köszönhe-
tően a kisnyomású gőzfejlesztő rögzített hőfokrésének, nem változtatja jelentősen a hőmér-
sékletet a hőhasznosító füstgázoldali kilépő csonkján, mivel a nyomásnövekedéssel egy idő-
ben nő a kisnyomású gőzfejlesztő által előállított gőz mennyisége (lásd 2. S táblázat és 
2. S ábra). Ennek megfelelően, amíg a vizsgált kétnyomásos hőhasznosító kazán kisnyomású 
gőzfejlesztőnek van optimális nyomása, addig a nagynyomású gőzfejlesztő nyomása a kere-
sési tér felső pontjában ad maximális körfolyamati hatásfokot. Az egyes számítási módok 
eltérő beállításaival meghatározott legmagasabb fitneszértékű számítások változóit és a 
célfüggvény értékeit mutatja a 3-6. táblázat. Többnyomásos, változó kialakítású hőhasznosító 
kazánok gőzfejlesztőinek optimális nyomásviszonya egyszerű analitikus módszerekkel nem 
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határozható meg, így a szimuláció során kapott eredmények kimerítő keresés (BF – brute 
force) útján kapott eredménnyel lettek összehasonlítva. 

 
3-6. táblázat Globális optimumok eltérő számítási módoknál a kétnyomásos kombinált ciklusú blokk keresési terében 

Változók BF D1 D2 D3 D4 D5 D6 

0
η , 1 52,169 52,170 52,169 52,169 52,080 52,159 51,990 

η
1K
, 1 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

π
1K

, 1 18 18 18 18 18 18 18 

TÉT, °C 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 
η

1E
, 1 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 

pNEG, bar 120 120 120 120 120 119,334 120 
PDTNEG, °C 5 5 5 5 5 5 5,132 
TNTH, °C 540 540 540 540 539,518 540 540 
SCTNVH II, °C 3 3,005 3 3 7 3,730 6,884 
TKTH, °C 310 310 310 310 246,763 310 183,009 
pKEG, bar 9,94 9,820 9,821 9,979 12,471 9,125 13,683 
PDTKEG, °C 5 5 5 5 5 5 10,477 
SCTKVH, °C 3 3 3 3 11,103 5,290 9,026 

 

Ellentétben a kondenzációs erőmű keresési terével, ahol a változók egy jelentős része a ke-
resési tér belső részén veszi fel legkedvezőbb pozícióját, a kétnyomásos kombinált ciklusú 
erőmű paraméterei egy kivételtől eltekintve a keresési tér szélén adnak optimális értéket. A 
D1 azért adhat kedvezőbb eredményt, mint a BF mert a kimerítő keresés során alkalmazott 
felbontás durvább, mint a részecskeraj intelligencia által használt18. Mivel a keresési algo-
ritmus nem engedi ki a részecskéket a keresési térből, a részecskeraj intelligenciák köny-
nyebben találnak optimumot a keresési tér határán, mint a tér közepén, így nem meglepő, 
hogy D1, D2 és D3 számítási módok legkedvezőbb futtatásai egymáshoz közeli eredményeket 
adnak. Hasonlóan a kondenzációs erőmű keresési teréhez, az alkalmazott iterációs küszöb 
nem elegendően nagy a mintakövető PSO számára, változói a számítás végére sem vesznek 
fel állandó értéket, így CLPSO legkedvezőbb eredménye (D5) is gyengébb, mint PSO

w
 bár-

mely eredménye. 

A kétnyomásos kombinált ciklusú erőmű keresési terében, eltérő számítási módokon elvég-
zett futtatások összesítő értékelését tartalmazza a 3-13. ábra. A PSO

w
 viselkedése megegyezik 

a kondenzációs erőmű keresési terében mutatott viselkedésével. Rögzített méretű keresési 
térben a sebességvektor fajlagos méretének csökkentése növeli a körfolyamati hatásfok kö-
zépértékét és csökkenti a szórását (4-3. M táblázat), valamint a nem konvergens egyedek egy 
iterációs ciklusra jutó átlagos számát. Csak úgy, mint a korábbi esetben, a legkedvezőbb 
eredményeket a szűkebb keresési tér adja. Hasonlóan a kondenzációs erőmű keresési téré-
hez, a mintakövető PSO sikeres számítása itt is egy nagyságrenddel több iterációt igényel, 
amely sikertelenné teszi CLPSO alkalmazását. 

                                                        
18 A részecskeraj intelligencia változóinak lebegőpontos számábrázolása a keresési tér sokkal finomabb pásztá-
zását teszi lehetővé, mint amilyen felbontás mellett egy kimerítő kereső alkalmazható. Ilyen finomságú fel-
bontásnál egy BF típusú keresőnek végtelenül nagy számítási időre lenne szüksége, hogy eredménnyel térjen 
vissza. 
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3-13. ábra Eltérő számítási módok összesítő eredményei kétnyomásos kombinált ciklusú blokk keresési térben 

 

CLPSO sebességfrissítési algoritmusa növeli az egy iterációs ciklusra jutó nem konvergens 
egyedek átlagos számát, amely azonos iterációs küszöb mellett megint csak hosszabb számí-
tási időt eredményez, mint a hagyományos PSO esetében. 

 
3-14. ábra Nem konvergens egyedek számának iterációnkénti bontása kétnyomásos kombinált  

ciklusú erőmű keresési terében P1 és P4 beállításokkal 

 

A két erőmű jellemző számításainak NKE értékeit összehasonlítva (3-12. ábra, 3-14. ábra) az 
tapasztalható, hogy az egy iterációra jutó nem konvergens egyedek száma a kondenzációs 
erőmű keresési terében lényegesen nagyobb. Ez annak következménye, hogy P1 és P4 szá-
mítási módok keresési határai úgy kerültek kialakításra, hogy a kondenzációs erőmű meg-
csapolási nyomáshatárai fedjék egymást. P1 és P4 számítási módok keresési tere jóval több 
numerikusan választható megoldást tartalmaz, mint az fizikailag lehetséges, így a kiértékel-
hető és nem kiértékelhető megoldások aránya jóval alacsonyabb, mint D1 és D4 esetében. D1 
és D4 módok keresési tere közel egy nagyságrenddel csökkentette a kiértékelés számítási 
idejét P1 és P4 módokhoz képest. 

3.4. A keresési eljárások összegzése 

Tisza II. erőmű mintájára egy kondenzációs (3.1.1. szakasz), a Debreceni erőmű mintájára pe-
dig egy kapcsolt hő- és villamosenergia-termelésű kombinált ciklusú blokk (3.1.2. szakasz) 
termodinamikai modelljét készítettem el, hogy a dolgozat célját képező döntés-előkészítést 
és értékelést segítő eszköz működőképességének helyességét demonstrálni tudjam. A feje-
zetben megalkotott termodinamikai modelleken keresztül bizonyítottam, hogy a hősémák 
egyenleteit iteratív úton megoldó szoftverek számítási sajátosságai okozhatnak indokolatlan 
szakadásokat a keresési térben, így akár egy unimodális keresési térben is hatékonyabb le-
het egy robusztus, véletlent használó módszer, mint egy szakadásra érzékeny, gradiens ala-
pú kereső. 

Számításokkal igazoltam, hogy a részecskeraj intelligencia alkalmas hőtani rendszerek ter-
modinamikai modelljeinek optimálására. A hőtani rendszer sajátosságaitól függetlenül, a 
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kereső szakadásra való érzékenysége a sebességvektor frissítési algoritmusától, a sebesség-
vektorok keresési térhez képesti relatív méretétől, valamint a keresési tér kiértékelhető és 
nem kiértékelhető részének arányától függ. Hagyományos PSO alkalmazásánál, rögzített 
méretű keresési térben, a sebességvektor fajlagos méretének csökkentése növeli a keresési 
hatékonyságot, csökkenti a szórását és a nem konvergens egyedek egy iterációs ciklusra jutó 
átlagos számát. Ugyanakkor a fajlagos sebességvektor maximális méretének alacsony érté-
ken tartása csökkenti a globális keresési képességet és növeli az iterációszámot. A keresési 
tér megfelelő megfontolások alapján történő csökkentése növelheti a kereső hatékonyságát 
és csökkentheti a nem konvergens egyedek egy iterációs ciklusra jutó átlagos számát. Min-
takövető PSO a sebességfrissítésben fenntartott nagy változatosság miatt egy nagyságrend-
del több iterációt igényel a sikeres számításhoz, mint a hagyományos PSO. Az egy iterációs 
ciklusra jutó nem konvergens egyedek átlagos száma minden esetben magasabb, mint ha-
gyományos PSO esetében. CLPSO-t a magas számítási idő alkalmatlanná teszi erőművi rend-
szerek optimumkeresésére. A keresés számítási idejét az iterációs küszöb és részecskeszám 
csak kis mértékben, a változók ugyanakkor jelentős mértékben befolyásolják. Ennek döntő-
en az az oka, hogy a számítási időt elsősorban a hőséma-számító program belső iterációja 
szabja meg, amely nem kiértékelhető egyedek esetén mindig nagyobb.  
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4. Exergia alapú modellalkotás  
Exergetikai költségszámítás mérlegegyenleteinek felírásához a rendszer valamennyi kom-
ponensére meg kell határozni a belépő, vagy távozó anyagáramokhoz ( i

E& , )
e
E& , ill. teljesít-

ményhez ( )W&  vagy hőteljesítményhez ( )qE&  köthető exergiaáramok nagyságát. Az exergia a 

maximális munkavégző képesség, amely az a számunkra hasznos munka, amit akkor nye-
rünk, ha a termodinamikai rendszert a környezetével reverzibilis úton egyensúlyba hozunk 
úgy, hogy kölcsönhatás csak a rendszer és a környezete között játszódik le [161]. Az 
exergiának – akár csak az energiának – számos formája ismert. A leggyakrabban használt 
formákat a dolgozatban használt jelölésekkel a 4-1. táblázat tartalmazza. 

 
4-1. táblázat Különböző energiatranszport mennyiségek és energiaformák fajlagos exergiája [22] 

Típus 
Fajlagos 
energia 

Fajlagos exergia Forrás Megjegyzés 

Mozgási 21

2

v⋅  
21

2

v⋅  - J/kg, def. alapján 

Potenciális ⋅∆g h  ⋅∆g h  - J/kg, def. alapján 

Hő q  
 
⋅ − 
 
 

0
1

q

T
q

T
 - J/kg, def. alapján 

Mechanikai w  w  - J/kg, def. alapján 
Villamos* ∆ ⋅ ⋅U I t  ∆ ⋅ ⋅U I t  - J, def. alapján 

Kémiai, tiszta 
anyag 

∆
G
g  µ µ

 
− + ⋅ ⋅  

 
0 0

0

ln
c

R T
c

 Wall, 1977 
µ µ− =∆ = −

0 ,0G G G
g g g  

c, % – koncentráció 

Sugárzás* I  σ

 ⋅ ⋅
⋅ − + 
 

3 4

4 0 0
4

3 3

T T T
T  

Petela, 
1964 

W/m2, abszolút fekete test 

* – adott energiaforma tömegre fajlagosított exergiájának nincs értelme. A definíció megfelelő kiterjesztése 
alkalmazásokon keresztül érthető meg. 

 

Tekintettel arra, hogy az alkalmazott hőséma-számító program (GateCycle v.6.1.1) nem tar-
talmaz exergiafüggvényeket, entrópiát pedig csak vízre és vízgőzre számol, ezért az alkal-
mazott másfajta munkaközegek állapotfüggvényeinek meghatározása a dolgozat elengedhe-
tetlen részét képezi. 

4.1. Állapotegyenlet megválasztása 

Víz és vízgőz fizikai tulajdonságainak számítását a megoldó egyebek mellett IAPWS-IF97-es 
összefüggésekkel is lehetővé teszi, de a 3. fejezetben bemutatott modellek ezektől eltérő 
munkaközegeire vonatkozó termikus állapotegyenletek ismerete is szükséges az állapot-
függvények megadásához. A megoldó ugyan alkalmas az ideális gáz állapotegyenletén kívül 
további öt, a gyakorlatban használt állapotegyenlet kezelésére, figyelembe véve a konden-
zációs blokk kazánjának, valamint a kétnyomásos kombinált ciklusú blokk hőhasznosító 
kazánjának füstgázoldali alacsony üzemi nyomását, valós gázmodell alkalmazása nem indo-
kolt. Ez a következtetés a nagy nyomású munkapontokban reális és ideális gáz állapotegyen-
letével számolt állapotjelzők összevetésével, a munkaközegek kompresszibilitási tényezői-
nek (Z ) vizsgálatával látható be könnyen. A kompresszibilitási tényező arról ad információt, 
hogy az ideális gázoknál elhanyagolásra kerülő, részecskék között ébredő erők hogyan vál-
toznak a nyomás és hőmérséklet függvényében. Meghatározása a (4.1) összefüggéssel törté-
nik:  
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 ( ),

IG

v
Z p T

v
= , (4.1) 

ahol v  a valós gáz, 
IG
v  pedig az ideális gáz fajlagos térfogata. A kérdéses munkaközegek gáz 

halmazállapotúak, nyomásuk döntően atmoszférikus körül mozog, így a vizsgált rendszerek 
valamennyi munkapontjában teljesül a ( )< ⋅2

krit krit
p p T T  kritérium [163], ezért a valós gáz 

fajlagos térfogata Redlich-Kwong állapotegyenlettel került meghatározásra. Ezek alapján a 
modellekben leggyakrabban előforduló komponensek legmagasabb nyomásokon számolt 
redukált nyomás- és hőmérsékletpárjait ( r krit

p p p= , )r krit
T T T= , valamint kompresszibilitási 

tényezőit mutatja a 4-2. táblázat. 

 
4-2. táblázat Munkaközegek komponenseinek kompresszibilitási tényezője nagy nyomáson 

Alkotó Tkrit, K pkrit, MPa pr1, pr2 Tr1 Z1 Tr2 Z2 

Ar 150,8 4,87 0,4107 10,9416 1,00281 5,63660 1,00402 
C2H4 282,4 5,04 0,3968 5,8428 1,00386 3,00991 1,00088 
C2H6 305,4 4,88 0,4098 5,4027 1,00403 2,78323 0,99953 
C3H8 369,8 4,25 0,4705 4,4618 1,00446 2,29854 0,99334 
CH4 190,4 4,6 0,4348 8,6659 1,00352 4,46429 1,00411 
CO 132,9 3,5 0,5714 12,415 1,00354 6,39579 1,00543 
CO2 304,1 7,38 0,2710 5,4258 1,00266 2,79513 0,99967 
COS 375 5,877 0,3403 4,4000 1,00318 2,26667 0,99458 
H2O 647,1 22,06 0,0907 2,5498 0,99937 1,31355 0,98635 
H2S 373,2 8,94 0,2237 4,4212 1,00208 2,27760 0,99646 
N2 126,2 3,39 0,5899 13,074 1,00351 6,73534 1,00549 
NO 180 6,48 0,3086 9,1667 1,00240 4,72220 1,00298 
NO2 431 10,1 0,1980 3,8283 1,00156 1,97216 0,99337 
O2 154,6 5,04 0,3968 10,673 1,00277 5,49806 1,00390 
SO2 430,8 7,88 0,2538 3,8301 1,00201 1,97307 0,99158 

 

A rendszermodellekben alkalmazott gázelegyek nyomása csak a gázturbina kompresszorá-
nak nyomócsonkján (p

1
=20 bar, T

1
=850 K), valamint az égőtér kilépési pontján (p

2
=20 bar, 

T
2
=1650 K) tér el jelentős mértékben az atmoszférikustól, így 4-2. táblázatban elegendő a reál-

faktorok (Z
1
, Z

2
) csak ezen pontokban történő vizsgálata. Az, hogy az ideális gáz állapot-

egyenlete alkalmas-e egy gázelegy termodinamikai állapotjelzői (p, v, T) közötti függvény-
kapcsolat leírására, csak mérésekkel igazolható, ugyanakkor az elegy kompresszibilitási té-
nyezője jól közelíthető a munkaközeg alkotóinak moltörttel súlyozott reálfaktorainak össze-
gével. Az elegy reálfaktorának meghatározásánál a komponensek reálfaktora ugyan parciá-

lis nyomáson kerül figyelembevételre ( ) ( ), ,elegy i i i

i

Z P T y Z P T
 

= ⋅ 
 

∑ , de mivel a Dalton tör-

vény értelmében ( )ip p=∑  a komponensek parciális nyomása mindig kisebb, mint a keve-

rék nyomása, valamint állandó redukált hőmérséklet mellett az amúgy is alacsony redukált 
nyomások további csökkenése a kompresszibilitási tényezők 1-hez való tartását eredménye-
zik, megállapítható, hogy az ideális gáz állapotegyenlete elégséges a gázelegyek viselkedé-
sének leírására. 

4.2. Állapotfüggvények meghatározása 

Exergiaáramok meghatározásához egyebek mellett szükség van az entalpia- és 
entrópiafüggvények felírásához. A II. főtétel többek között lehetővé teszi az entalpia és ent-
rópia megváltozásának kiszámítását, de abszolút értéküket nem adja meg. Az entalpia ab-
szolút értékét a kémiai termodinamikában bevezetett standard állapotban (p

0
=105 Pa, 
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T=298,15 K) mért képződési entalpiából ( )0H , az entrópia abszolút értéke ( )0S  pedig a III. 

főtételből határozható meg. A tárgyalt állapotfüggvények abszolút értéke elsősorban kémiai 
egyensúlyok számításához szükséges, a mérnöki gyakorlatban legtöbbször elegendő azok 

megváltozásának ismerete is ( ) ( ) ( ) ( ){ }( )0 0 0 0
298,15 298,15H T H H T H= + − . 

Az alkalmazott megoldó a gázok állapotfüggvényeit a MCBRIDE és GRODON által közzétett és a 
NASA nevével fémjelzett [164] kilenc együtthatós polinomokkal közelíti, így jelen dolgozat 
is ezt az összefüggést és az ott közölt együtthatókat használja. Ezek alapján az egyes kompo-
nensek (1 kmol-ra fajlagosított) standard mólhője: 

 
( )0

2 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

p
c T

a T a T a a T a T a T a T
− −

= ⋅ + ⋅ + + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅
ℜ

%

, (4.2) 

standard abszolút (moláris) entalpiája: 

 
( )0 2 3 4

2 8

1 2 3 4 5 6 7

ln

2 3 4 5

h T aT T T T T
a T a a a a a a

T T T

−

=− ⋅ + ⋅ + + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ +
ℜ⋅

%

, (4.3) 

standard abszolút (moláris) entrópiája: 

 
( )0 2 2 3 4

1

1 2 3 4 5 6 7 9
ln

2 2 3 4

s T T T T T
a a T a T a T a a a a

−

−

= − ⋅ − ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ +
ℜ

%
, (4.4) 

valamint standard abszolút (moláris) szabadentalpiája: 

 
( )0 2 2 3 4

8

1 2 3 4 5 6 7 9

1 ln
(1 ln )

2 2 6 12 20

g T aT T T T T T
a a a T a a a a a

T T T

−

+
= − ⋅ + ⋅ + ⋅ − − ⋅ − ⋅ − ⋅ − ⋅ + −

ℜ⋅

%
. (4.5) 

Ideális gázok entalpiája független a közeg nyomásától, így adott komponens fajlagos ental-
piájára tetszőleges hőmérséklet és nyomás mellett is igaz, hogy ( , ) ( )h p T h T= . Ezek alapján 
pedig (4.3) összefüggéssel a vizsgált erőművi rendszerek bármely pontjában számolható 
fajlagos entalpia ( )0 ( )h h T M=

% . Ideális gázok entrópiafüggvénye nyomás és hőmérsékletfüg-

gő, így adott komponens 1 kmol-ra vonatkoztatott entrópiájának számítása tetszőleges (p, T) 
állapotban a (4.6) összefüggéssel lehetséges: 

 = −ℜ⋅% %
0

0
( , ) ( ) ln

p
s p T s T

p
. (4.6) 

Figyelembe véve, hogy a megoldó tömegáramokat számol, a komponensek moláris entalpiá-
jának ismeretében az N komponensű keverék tömegre fajlagosított entalpiája: 

 ( )
( )

=

= ⋅∑
%0

1

,

N

k

kev k

kk

h T
h p T g

M
, (4.7) 

ahol gk a k-adik komponens tömegtörtje, Mk pedig móltömege. Az alkalmazott hőséma-
számító programban a gázelegy összetétele csak móltörtben adható meg, ezért (4.7) össze-
függés a 

 ( ) ( )
=

= ⋅

⋅

∑
∑

%0

1

,

N
k

kev k

k j j

y
h p T h T

y M
 (4.8) 

alakra módosul, ahol yk a k-adik komponens móltörtje. Hasonló gondolatmenet alapján, a 
keverék fajlagos entrópiája a komponensek moláris entrópiájának ( )( ),

k k
s p T%  ismeretében 

pedig: 

 ( ) ( )
=

= ⋅ ⋅

⋅

∑
∑

%

1

, ,

N
k

kev k k

k j j

y
s p T s p y T

y M
. (4.9) 
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A (4.2)-(4.5) egyenletek gázokra vonatkoznak, amelyek nem veszik figyelembe, ha H
2
O a gáz-

keverékben folyadék halmazállapotban van jelen, így amennyiben a keverék hőmérséklete 
alacsonyabb a H

2
O parciális nyomásához tartozó telítési hőmérsékleténél, az entalpia mér-

tékét a folyadék fajlagos mennyiségére jutó párolgáshő nagyságával csökkenteni kell. Az 
1 kmol-ra fajlagosított hőmérsékletfüggő párolgáshő ( )lh

h∆  függvénye DIPPR19 alapján: 

 ( )
2

2 3 4

1 1
r r

C C T C T

lh r
h C T

+ ⋅ + ⋅

∆ = ⋅ − . (4.10) 

C1-C4 konstansok értékei [162] alapján kerültek megadásra. A folyadék halmazállapotú közeg 
entrópiáját a halmazállapot-változáshoz tartozó entrópianövekménnyel is csökkenteni kell: 

 lh

lh

kev

h
s

T

∆
∆ = . (4.11) 

4.3. Állapotfüggvények numerikus hibájának és konzisztenciájának vizsgálata 

A termodinamikai egyenletek meghatározásához ismerni kell a bennük szerepelő, a termo-
dinamikai rendszer anyagára vonatkozó jellemzőket. Ezek az anyagra jellemző tulajdonsá-
gok sok esetben függenek egymástól, így fontos, hogy a termodinamikai jellemzők konzisz-
tensek legyenek. Inkonzisztencia esetén ugyanis a jellemzők közötti összefüggések ellent-
mondást okozhatnak, akár a termodinamika első főtételének is ellentmondva. Mivel a fajhő 
empírikus hőmérsékletfüggő polinomjából ((4.2) egyenlet) származtatható mind az ental-

piafüggvény 
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8
p
c dTah

T T T

 ⋅
 = +
 ℜ⋅ ℜ⋅
 

∫ %%

, mind pedig az entrópiafüggvény 
00

9

p
cs

a dT
T

 
= + ⋅ 

 ℜ ℜ⋅ 
∫

%%
, 

könnyen belátható, hogy azonos együtthatók esetén – megfelelő 
8
a  és 

9
a  integrálási kons-

tansok felvétele mellett – (4.2)-(4.5) egyenletek konzisztensek lesznek. Konzisztencia vizsgá-
latra a dolgozatban a numerikus hiba mértékének szemléltetése miatt kerül sor. A 4.2 részben 
bemutatott egyenletek [164] irodalomban meghatározott paramétereinek konzisztenciáját, 
valamint a hőséma-számító program és a Matlab programkörnyezetben végzett számítások 
közötti azonosságot a 4-1. ábran szereplő körfolyamat számítási eredményei szemléltetik. 

 
4-1. ábra Ideális Joule-Brayton körfolyamat 

 

A 4-1. ábra jelöléseit felhasználva, a levegő munkaközegű (y
O2

=0,2091; y
N2

=0,7792; y
H20

=0,0021; 
y
CO2

=0,0003; y
AR

=0,0093) körfolyamat kiindulási feltételeit, valamint az egyes pontokban 
meghatározott állapotjelzőket és számolt energiatranszport mennyiségeket, valamint a 

                                                        
19 Design Institute for Physical Properties (DIPPR) of the American Institute of Chemical Engineers (AIChE) 
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meghatározásukhoz felhasznált összefüggéseket tartalmazza a 4-3. táblázat. A kapott ered-

mények alapján megállapítható, hogy az alkalmazott ( )%
0

p
c T  és ( )%0h T  függvények paraméte-

rei egymással konzisztensek, a használt hőséma-számító programmal összhangban vannak, 
a numerikus hibából adódó eltérés pedig csekély. 

 
4-3. táblázat A Joule-Brayton körfolyamat állapotjelzői 

Értékek Alkalmazott összefüggések* 
Munkapont T, K p, bar  

1 400 1,2 - 

2 700 9,093124 = ⋅ ⋅
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wK, 
kJ/kg 

wT, 
kJ/kg 
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kJ/kg 

 

-312,7827 642,3322 803,2156 GC v.6.1.1 hőséma-számító program 

-312,7520 642,3807 803,2227 = −
2 1

( ) ( )
K kev kev

w h T h T ; = −
3 4

( ) ( )
T kev kev

w h T h T ; = −
3 2

( ) ( )
be kev kev
q h T h T  

-312,7632 642,3618 803,2184 ( )= ⋅ −

2

1

2 1

T

K p
T
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4

3

3 4

T

T p
T

w c T T ; ( )= ⋅ −

3

2

3 2

T

be p T
q c T T  

* – A numerikus integrálás Simpson-módszerrel került elvégzésre 
 

Mivel mind a kompresszor, mind pedig az expander be- és kilépő pontjaiban számolt fajla-
gos entrópiák különbsége a (4.9) egyenlettel számolva lényegében nullára adódik 

2

5

1
2, 10( 09s

−

− ⋅=  kJ/(kg·K); 6

34
1,36 10s

−

− ⋅=  kJ/(kg·K)) megállapítható, hogy ( )%
0
s T  paraméterei 

konzisztensek ( )%
0

p
c T  paramétereivel és így ( )%0h T  függvény paramétereivel is, az alkalmazott 

integrálási szabály pedig érdemben nem befolyásolja a számításokat. 

4.4. Anyagáramok exergiafüggvénye 

A (2.8) összefüggés exergiaáramainál (
e
E& , )iE&  megkülönböztethető azok fizikai ( )PH

E&  és ké-

miai ( )CH
E&  jellege. A környezetével reverzibilis úton termomechanikai egyensúlyba 

(restricted dead state) hozott rendszerből kinyert munkavégző képesség az exergia fizikai 
komponense, melynek nagysága a 4.2 alfejezetben tárgyalt állapotfüggvényekkel a (4.12) ösz-
szefüggéssel írható le. 

 ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) = ⋅ − − ⋅ − 
& &

0 0 0 0 0
, , , ,

PH

kev kev kev kev kev kev
E m h p T h p T T s p T s p T  (4.12) 

A környezetével már termomechanikai egyensúlyban lévő rendszer kémiai exergiája20az a 
maximális munkavégző képesség, amit akkor nyerünk, ha a rendszert környezetével rever-
zibilis úton kémiai egyensúlyba (dead state) hozzuk. A (4.13) egyenletben ( )µ%

0 0
,

k
p T  a környe-

                                                        
20 A kémiai exergia definíciója a szakirodalomban nem egységes. Lozano és Valero [167] a kémiai exergiát a 
rendszer, és egy előre definiált referencia környezet (standard exergy refference environment) fajlagos szabaden-
talpiáinak különbségeként írja le. Jelen dolgozat azonban Adrian Bejan [168] megközelítését követi. 
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zetével termomechanikai, míg ( )µ%
0, 0 0

,
k
p T  a környezetével kémiai egyensúlyban lévő rend-

szer kémiai potenciálfüggvényét jelöli. 

 ( ) ( )( )µ µ

=

 
= ⋅ ⋅ − 

⋅  
∑
∑

& & % %
0 0 0, 0 0

1

, ,

N
CH k
kev kev k k

k j j

y
E m p T p T

y M
 (4.13) 

Annak érdekében, hogy a modell alkalmas legyen a környezeti paraméterek változásának 
rendszerre gyakorolt hatását szemléltetni, szükséges a kémiai potenciál hőmérséklettől és 
nyomástól függő függvényének ( ),p Tµ%  meghatározása. 

A képződési szabadentalpia ( )( ),fg p T%  definíciójából kiindulva, miszerint fg%  egy mól adott 

nyomású és hőmérsékletű anyag referenciaállapotú elemeiből való képződésének reakció-
szabadentalpiája adott nyomáson és hőmérsékleten felírható, hogy 

 ( ) ( ) ( )
1

, , ,

j

f termék i i

i

g p T g p T g p Tν

=

= − ⋅∑% % % , (4.14) 

ahol j a terméket felépítő anyagfajták száma, i
ν  pedig az i-edik anyagfajta sztöchiometriai 

együtthatója a reakcióban. A szabadenergiát átírva a ( ) ( ) ( ), , ,g p T h p T T s p T= − ⋅
%% %  alakba adó-

dik, hogy 

 ( ) ( ) ( ) ( )
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f termék i i i i

i i
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∑ ∑%% % % . (4.15) 

Felbontva a termék szabadentalpiáját, valamint rendezve a (4.15) egyenletet, adódik a (4.16) 
összefüggés, ahol az entalpiák előjeles összege megegyezik a termék képződési entalpiájával 

( )fh% . 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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f termék i i termék i i

i i

g p T h p T h p T T s p T s p Tν ν
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∑ ∑% %% % %  (4.16) 

A kémiai potenciál nem más, mint a parciális moláris szabadentalpia, így a termék nyomás- 
és hőmérsékletfüggő kémiai potenciálfüggvénye felírható a (4.17) összefüggéssel: 

 ( ) ( ) ( ) ( )µ ν

=

= = + ⋅∑% % %%

1

, , , ,

j

termék termék f i i

i

p T g p T g p T g p T . (4.17) 

Több rangos irodalmi forrás ([168], [169]) tekinti régi konvenciók ([170]) alapján az elemi 
anyagok standard szabadentalpiáját zérusnak és felelteti meg a termék kémiai potenciálját a 
(4.16) egyenletben meghatározott képződési szabadentalpiával. Ha azonban az entalpia és 

entrópia függvények vonatkoztatási rendszerei nincsenek összhangban, sérül a = − ⋅
%% %g h T s  

összefüggés. Ezek az irodalmak a GateCycle-hoz hasonlóan NASA polinomokat használnak, 
így a régi konvenciók ellentmondáshoz vezetnek. A legtöbb esetben ugyan, csak a folyama-
tok során bekövetkező megváltozások ismeretére van szükség, ezért az ellentmondások fel-
oldása érdekében jelen dolgozat a kémiai potenciálfüggvényt a (4.18) összefüggés alapján 
határozza meg: 

 ( ) ( ) ( ) ( )µ = = − ⋅, , , ,
kev kev kev kev

p T g p T h p T T s p T . (4.18) 

Kémiai átalakulás során a reagensek maximális munkavégző képessége csak a termék és a 
reagens szabadentalpiájának különbségéből számolható. Égés során nem csak a tüzelő-
anyagok, de az oxigén szabadentalpiáját is figyelembe kell venni: 

 ( ) ( ) ( )
1 1

, , ,

I K

i i k k

i k

g p T g p T g p Tν ν

= =

∆ = ⋅ − ⋅∑ ∑% % % , (4.19) 
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ahol I a kémiai átalakulás során keletkezett termékek, K pedig a reagensek számára utal. Így 
(4.19) szükséges, de nem elégséges a tüzelőanyagok kémiai exergiájának egyéb reagensektől 
független meghatározásához. Az egyes reagensek kémiai exergiája a VAN’T HOFF [86] féle 
egyensúlyi doboz (equilibrium box) alkalmazásával választható külön. 

A környezetével termomechanikai egyensúlyban lévő 
0
T  hőmérsékletű ideális gáz nyomása 

0
p . Ugyanennek a k-adik komponensnek a környezetben vett parciális nyomása 

0

e e

k k
p y p= ⋅ . 

Ahhoz, hogy ez a komponens VAN’T HOFF egyensúlyi dobozán keresztül izoterm módon 

( )0
.T áll=  és reverzibilis úton a környezet nyomására expandáljon, 

0
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e

CH k

k k

y p
e w T

p

⋅
= = −ℜ⋅ ⋅% %  munkát kell végeznie. Ideális gázelegy esetén, ahol az elegy k-

adik komponensének parciális nyomása 
0k k

p y p= ⋅ , ez a munka: 

 
max 0

ln

e

CH k

k

k

y
e w T y

y
= = −ℜ⋅ ⋅∑% % . (4.20) 

Reverzibilis állapotváltozás miatt (4.20) nem csak azt mondja meg, hogy a k-adik komponens 
expanziója során mennyi munkát végez, miközben a környezettel egyensúlyba kerül, de azt 
is, hogy a környezet k-adik komponensén mekkora kompressziós munkát kell végezni, hogy 
az a reagenssel legyen egyensúlyban. Így a szabadentalpia különbségéből (4.19) levonva az 
égéshez szükséges reagensek kompressziós munkáját, valamint hozzáadva a keletkezett 
égéstermékek expanziós munkáját (4.20), adódik a tüzelőanyag kémiai exergiája: 

 ( ) ( ) ( ) ( )
1 1

, , , ,

I K

CH CH CH

i i k k

i k

e p T g p T e p T e p Tν ν

= =

 
= −∆ + ⋅ − ⋅ 

 
∑ ∑% % % % . (4.21) 

 

4.5. Hőerőművi körfolyamatok exergetikai hatásfoknövelése 

3. fejezetben végzett számítások alapján megállapításra került, hogy a sebességfrissítésben 
nagy változatosságot fenntartó CLPSO, annak magas iterációszáma miatt, alkalmatlan hő-
erőművek termodinamikai optimálására. Szintén megállapításra került, hogy megfelelő 
megfontolások alapján csökkentett keresési tér növelheti a keresési tér kiértékelhető és 
nem kiértékelhető részének arányát, csökkentve ezzel a számítási időt. A következtetésekkel 
összhangban, a továbbiakban hagyományos PSO kerül alkalmazásra, szűkített keresési tér-
ben (P3 és D3 számítási módok). A 3.fejezettel ellentétben, ahol a körfolyamati hatásfokot 
számolja a megoldó, így a célfüggvény külön megadására nem volt szükség, a rendszer 
exergetikai hatásfokát a 4.4. alfejezetben meghatározott exergiafüggvényekkel kell definiálni. 
Ez azt jelenti, hogy a hőtani szimulációt egyik esetben sem a célfüggvény kiszámítása és ér-
tékelése követi, hanem az egyes munkapontokhoz tartozó exergiaértékek meghatározása. 
Ahogyan azt a 4-2. ábra is mutatja, 2. és 6. lépésben nem csak a számítás eredményeit tartalma-
zó Y  mátrix kerül átadásra, de a ( )

, ,i m n
P C T

TP tp
× ×

=  is, amely tartalmazza az erőmű valameny-

nyi csővezetékének (C) exergiaszámítás szempontjából szükséges termodinamikai állapot-
jelzőit és anyagjellemzőit (T). Exergiaáramok meghatározására a 3. és 6. lépésben kerül sor, a 
célfüggvény értékelése pedig ( )

,i m
P C

E e
×

=  eredmények beolvasása után történik. Az 

exergetikai hatásfok a (2.12) egyenlet jelölései alapján: 
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4-2. ábra Exergetikai hatásfok számításához használt PSO algoritmus és környezetének szerkezete 

 

A bemutatott rendszerek 3. fejezetben tárgyalt körfolyamati hatásfokai és jelen fejezetben 
vizsgált exergetikai hatásfokai ugyan nem azonosak, de a keresések eredményeként adódó 
globális optimumok azonos környezeti paraméterek mellett azonos értékre adódnak. Ez 
könnyen belátható, ha mind a körfolyamati hatásfokot21, mind pedig az exergetikai hatásfo-

kot az erőmű által leadott teljesítmény függvényeként 
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fel. Állandó tüzelőanyag bevitel mellett ugyanis a hatásfok csak akkor nő, ha a leadott telje-
sítmény is nő. A kétnyomásos kombinált ciklusú blokknál nem csak villamosenergia-
termelés, de hőszolgáltatás is van, ugyanakkor a hőigények kielégítése mellett ott is a turbi-

                                                        
21 Amennyiben a körfolyamati hatásfok a tüzelőanyag égéshőjéből (felső fűtőérték vagy HHV) kerül meghatá-
rozásra, annak kisebb az értéke, mint exergetikai hatásfokának, mivel egy tüzelőanyag standard Gibbs függvé-
nye mindig kisebb, mint felső fűtőértéke. A megoldó ugyanakkor az ipari gyakorlatnak megfelelően, alsó fűtő-
értékből számol körfolyamati hatásfokot, amely megint csak – a tüzelőanyag füstgázában található vízgőz 
párolgáshőjével – kisebb a felső fűtőértéknél, így a körfolyamati és exergetikai hatásfokok közül nem dönthető 
el egyértelműen, hogy melyik a nagyobb. 
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nák által leadott teljesítménynövelés a cél. Vagyis, állandó tüzelőanyag-bevezetés esetén az 
egyes alapmodellek paraméterei optimális körfolyamati és exergetikai hatásfokok mellett 
egybeesnek, amit a számítások igazoltak. 

4.5.1. A KONDENZÁCIÓS ERŐMŰ EXERGETIKAI HATÁSFOKA 

Az erőmű alrendszerekre való bontását követően (5. Melléklet), a rendszerelemek 
exergiaáramainak felbontására a 2. fejezetben ismertetett P-F-L szemléletmód szerint került 
sor. A forrás- és termékáramok felírására alkalmazott egyenleteket tartalmazza a 4-4. táblá-
zat. 

4-4. táblázat A kondenzációs blokk rendszerelemeinek forrásai és termékei 

Megnevezés Forrás, 
F
E&  Termék, 

P
E&  

Kazán 
61 62 63
E E E+ −& & &  

4 3 2 1
E E E E− + −& & & &  

NNYT 
2 3 11
E E E− −
& & &  

4
W&  

NKNYT 
4 6 7 5
E E E E− − −
& & & &  

6
W&  

KKNYT1 
5 9 10 8
E E E E− − −
& & & &  

9
W&  

KKNYT2 
12 16 13
E E E− −
& & &  

13
W&  

KNYT 
14 17 15
E E E− −
& & &  

15
W&  

E7 
11 60
E E−& &  

1 53 50
E E E− −
& & &  

E6 
6 60 52
E E E+ −& & &  

53 50 51 41
E E E E+ − −& & & &  

E5 
42 52 44
E E E+ −& & &  

51 41 33
E E E+ −& & &  

E3 
10 31
E E−& &  

30 27
E E−& &  

E2 
16 31 26
E E W+ +& & &  

27 24
E E−& &  

E1 
17 25
E E−& &  

24 23
E E−& &  

GTT* ( ) ( )9 9 32 44 44 32
m e e m e e⋅ − + ⋅ −& &  ( )30 32 30

m e e⋅ −&  

FTSZ+TT 
39 36
E E−& &  

33 32
E E−& &  

FK** 
18 25 19
E E E+ −& & &  ( )0 19 19 25 25 18 18

T m s m s m s⋅ ⋅ − ⋅ − ⋅& & &  

TTK** 
36 37
E E−& &  ( )0 37 37 36 36

T m s m s⋅ ⋅ − ⋅& &  

TTK SZ 
30
W&  

38 37
E E−& &  

FCS SZ 
24
W&  

22 19
E E−& &  

Rendszer 
61 62
E E+& &  W∑ &  

* GTT tekinthető keverő hőcserélőnek 
** kondenzátor célja az egyéb alrendszerekben termelt entrópia elvonása 

 

A táblázat értékei a gáztalanítós táptartály és kondenzátor kivételével valamennyi rend-
szerelemre felírhatók az exergiaáramok előjeles összegeként. Forrás- és termékáramok 
meghatározása GTT esetében MORAN és SHAPIRO [171] szerint keverő hőcserélőre történt, 
kondenzátor esetében azonban nem egységes az irodalom. Az a feltételezés, miszerint a 
kondenzátor olyan hőcserélő, melynek célja a hő környezetbe való leadása, ellentmondás-
hoz vezet, mivel így az elvont hő növelése javítja a berendezés, de rontja a körfolyamat 
exergetikai hatásfokát. A kondenzátor elsődleges szerepének rossz megválasztása (lásd 
MUMBAY [172], HENDRIX [173]) ugyanakkor instabil fajlagos exergiaköltséget eredményezhet 
az erőmű egyéb alrendszereiben. A problémát SMITH [174] úgy oldja meg, hogy a kondenzá-
torra úgy tekint, mint egy berendezésre, amelyiknek a rendszer többi egysége által termelt 
entrópiát kell elvonnia (negentrópiát kell juttatnia az erőmű többi berendezéséhez). Más 



55 
 

logikát követ GANGULY [176], aki exergetikai hatásfokot kondenzátorra nem definiál, helyette 
fajlagos exergiaelvonási indexet (relative exergy rejection index) vezet be, melynek értékét a 
kondenzátorral a rendszerből elvont exergiaáram és a turbina által leadott tengelyteljesít-
mény hányadosaként határoz meg. Jelen dolgozat SMITH, FRANGOPOULOS, VON SPAKOVSKY, 
BENELMIR vagy MARCUELLO [175] munkáihoz hasonlóan a kondenzátor termékáramaként a 
gőzturbinából és a tápvíz előmelegítő-rendszerből érkező csapadék entrópiacsökkentését, 
forrásként pedig a kondenzátor meleg oldalán belépő munkaközegek exergiacsökkenését 
tekinti. A rendszerelemek névleges üzemállapotához tartozó exergiaáramainak értékeit tar-
talmazza a 4-5. táblázat. 

 
4-5. táblázat A kondenzációs blokk rendszerelemeinek exergiaáramai névleges üzemállapotban 

Megnevezés 
F
E& , MW 

P
E& , MW 

D L
E E+& & , MW D

y , 1 
II

η , 1 

Kazán 511,7770 272,0442 239,7327 0,8425 0,5316 

NNYT 68,3905 63,4041 4,9864 0,0175 0,9271 

NKNYT 66,6859 61,4818 5,2041 0,0183 0,9220 

KKNYT1 52,3076 46,7702 5,5373 0,0195 0,8941 

KKNYT2 22,0708 18,1367 3,9341 0,0138 0,8217 

KNYT 42,5172 35,0951 7,4220 0,0261 0,8254 

E7 20,4170 19,2988 1,1182 0,0039 0,9452 

E6 8,5747 7,5054 1,0693 0,0038 0,8753 

E5 4,5982 4,2237 0,3746 0,0013 0,9185 

E3 3,6849 3,1749 0,5100 0,0018 0,8616 

E2 3,6563 2,9218 0,7345 0,0026 0,7991 

E1 1,6636 1,0267 0,6370 0,0022 0,6171 

GTT 7,1618 6,1225 1,0393 0,0037 0,8549 

FTSZ+TT 6,7258 3,9883 2,7375 0,0096 0,5930 

FK 11,3155 240,0606 8,7345 0,0307  

TTK 0,7304 15,0765 0,7336 0,0026  

TTK SZ 0,0116 0,0100 0,0017 0,0000 0,8567 

FCS SZ 0,1910 0,1636 0,0274 0,0001 0,8563 

Rendszer* 531,5790 219,8881 284,5343 1,0000 0,4137 
* A rendszer termékárama önfogyasztással és a generátor hatásfokával 
csökkentett érték (kiadott villamos teljesítmény). 

 

Az egyes alrendszerekben végbemenő, exergiarombolással összefüggő folyamatok sorrend-
ben a kémiai reakciók, hőcsere és súrlódás. A kazánban mindhárom folyamat jelen van, így – 
az irodalmi adatoknak megfelelően – ott a legnagyobb az exergiarombolás, valamint a füst-
gázzal a kéményen keresztül távozó veszteségek fajlagos értéke (

D
y ), és ott a legkisebb az 

exergetikai hatásfok (
II

η ). A minőségi és mennyiségi veszteségek sorában a kazánt a főkon-
denzátor és a gőzturbina egyes fokozatai követik. A legkisebb mértékű exergiarombolás és 
veszteség a tápvíz előmelegítő-rendszer hőcserélőiben jelentkezik. Ez elsősorban annak a 
következménye, hogy a turbina fokozatain nagyobb mennyiségű tömegáram halad keresz-
tül, mint a tápvíz-előmelegítőkön, így annak ellenére adódhatnak nagyobb veszteségek, 
hogy a turbinafokozatok exergetikai hatásfokai esetleg magasabbak. 

Az optimumkeresési algoritmus eredményeinek forrás- és termékáramait a 3-4. táblázat jelö-
lései szerint az 7. Melléklet, exergetikai hatásfokát és exergiarombolásának rendszerelemen-
kénti megoszlását pedig a 4-6. táblázat tartalmazza. 
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4-6. táblázat A kondenzációs blokk rendszerelemeinek exergetikai hatásfoka eltérő üzemállapotokban 

Megnevezés 
,D SZB

y , 1 
,II SZB

η , 1 
,D MB

y , 1 
,II MB

η , 1 , 3D P
y , 1 , 3II P

η , 1 

Kazán 0,8642 0,5417 0,8655 0,5415 0,8660 0,5414 

NNYT 0,0119 0,9524 0,0119 0,9525 0,0119 0,9525 

NKNYT 0,0108 0,9477 0,0136 0,9462 0,0137 0,9463 

KKNYT1 0,0143 0,9314 0,0156 0,9251 0,0146 0,9262 

KKNYT2 0,0136 0,8680 0,0128 0,8579 0,0125 0,8627 

KNYT 0,0225 0,8777 0,0190 0,8740 0,0200 0,8736 

E7 0,0022 0,9735 0,0033 0,9626 0,0042 0,9534 

E6 0,0042 0,8030 0,0049 0,8423 0,0038 0,8681 

E5 0,0025 0,8858 0,0025 0,9034 0,0025 0,9039 

E3 0,0028 0,8657 0,0023 0,8595 0,0023 0,8631 

E2 0,0027 0,8403 0,0020 0,8320 0,0029 0,8060 

E1 0,0040 0,6073 0,0026 0,6216 0,0021 0,6296 

GTT 0,0032 0,8772 0,0030 0,8672 0,0025 0,8749 

FTSZ+TT 0,0101 0,6056 0,0104 0,5947 0,0104 0,5944 

FK 0,0285  0,0280  0,0280  

TTK 0,0025  0,0027  0,0027  

TTK SZ 0,0000 0,8567 0,0000 0,8567 0,0000 0,8567 

FCS SZ 0,0001 0,8560 0,0001 0,8561 0,0001 0,8559 

Rendszer* 1,0000 0,4260 1,0000 0,4265 1,0000 0,4267 
* A rendszer termékárama önfogyasztással és a generátor hatásfokával csökkentett 
érték (kiadott villamos teljesítmény). 

 

A számítások helyességét mutatják az értékek 3-4. táblázat eredményeivel való összevetése. 
Az egyes számításokhoz tartozó körfolyamati hatásfokok rangsora megegyezik az 
exergetikai hatásfokok rangsorával. A névleges üzemállapothoz képest a fajlagos 
exergiarombolás mértéke megnőtt a kazánban és a tápvíz előmelegítő-rendszerben, ugya-
nakkor csökkent a turbina fokozataiban és a főkondenzátorban. A kazán fajlagos 
exergiarombolása azért nőtt meg, mert a keresőtér paraméterei a kazánteljesítményt köz-
vetlenül nem, csak közvetve befolyásolják, így exergetikai hatásfokának növekedése kisebb 
mértékű, mint a gőzturbina fokozatainak javulása. Az optimális fokozatbeosztás a tápvíz 
előmelegítő-rendszer egyes hőcserélőiben növelte, más esetben pedig csökkentette az 
exergetikai hatásfokot a hőcserélő felületekre érkező munkaközegek hőmérsékletkülönbsé-
geitől függően. A rendszerelemek optimális beosztást követő modelljeit összehasonlítva az 
látható, hogy számtani beosztásnál, ha kis mértékben is, de jobb exergetikai hatásfokok 
adódnak a turbina fokozatain, ugyanakkor a tápvíz-előmelegítőkön – különösen a nagy-
nyomású E5 és E6 jelű hőcserélőkön – jóval alacsonyabbak ezek az értékek, mint mértani 
beosztás esetén, amely összességében a körfolyamati hatásfokhoz hasonlóan, magasabb 
exergetikai hatásfokot eredményez a mértani beosztású körfolyamatnál, mint a számtani-
nál. A mértani és a szimulációval meghatározott beosztás eredményei nagyon hasonlóak, az 
exergetikai hatásfokok közötti eltérések kicsik, de a P3 jelű számítás rendszerelemeinek 
eredményei általában kedvezőbbek, így itt nagyobb a teljes rendszer exergetikai hatásfoka 
is. A kapott eredmények referenciahőmérséklettől való függését mutatja a 4-7. táblázat. Fon-
tos megjegyezni, hogy a számítások során a környezeti hőmérséklet (kondenzátor hűtővíz-
oldali hőmérséklete, kazán által beszívott levegő hőmérséklete) nem, csak a referenciahő-
mérséklet változott. 
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4-7. táblázat A kondenzációs erőmű exergetikai hatásfoka különböző referenciahőmérsékleten, eltérő  
paraméter mellett 

0
T , K 

,II Név
η , 1 

,II SZB
η , 1 

,II MB
η , 1 , 3II P

η , 1 

283,15 0,4209 0,4335 0,4340 0,4342 
288,15 0,4137 0,4260 0,4265 0,4267 
 

4.5.2. KÉTNYOMÁSOS KOMBINÁLT CIKLUSÚ BLOKK EXERGETIKAI HATÁSFOKA 

Hasonlóan a kondenzációs blokkhoz, az erőmű alrendszerekre való bontását követően 
(6. Melléklet), a rendszerelemek exergiaáramainak felbontására P-F-L szemléletmód szerint 
került sor. A forrás- és termékáramok felírására alkalmazott egyenleteket tartalmazza a 4-8. 
táblázat. 

 
4-8. táblázat Kétnyomásos kombinált ciklusú blokk rendszerelemeinek forrásai és termékei 

Megnevezés Forrás, 
F
E&  Termék, 

P
E&  

GT-K 
36
W&  

54 50
E E−& &  

GT-E 
55 54
E E−& &  

56
E&  

GT-T 
56 1
E E−& &  

39
W&  

NNYT 
4 10 27
E E E+ −& & &  

19
W&  

KNYT 
27 41 42 28
E E E E− − −
& & & &  

9
W&  

NTH 
1 2
E E−& &  

4 6
E E−& &  

NEG 
2 8
E E−& &  

6 12
E E−& &  

NVH II 
13 58
E E−& &  

12 23
E E−& &  

NVH I 
18 20
E E−& &  

23 3
E E−& &  

KTH 
11 59
E E−& &  

10 17
E E−& &  

KEG 
60 14
E E−& &  

17 25
E E−& &  

KVH 
19 21
E E−& &  

25 36 16
E E E+ −& & &  

FTE 
22 51
E E−& &  

53 52
E E−& &  

CSHCS 
41 49
E E−& &  

47 45
E E−& &  

AHCS 
42 49 32
E E E+ −& & &  

44 43
E E−& &  

LK* 
28 32 29
E E E+ −& & &  ( )0 29 29 28 28 32 32

T m s m s m s⋅ ⋅ − ⋅ − ⋅& & &  

KHCS 
39 40
E E−& &  

33 35 34
E E E+ −& & &  

GTT** ( )36 36 34
m e e⋅ −&  ( )40 34 40

m e e⋅ −&  

FSZ 
30
W&  

39 29
E E−& &  

KNYSZ 
25
W&  

16 33
E E−& &  

NNYSZ 
26
W&  

3 35
E E−& &  

Rendszer 
50 55
E E+& &  W∑ &  

* kondenzátor célja az egyéb alrendszerekben termelt entrópia elvonása 
** GTT tekinthető keverő hőcserélőnek 

 

Csak úgy, mint a szubkritikus blokk esetében, a GTT mint keverő hőcserélő, a kondenzátor 
pedig mint a gőzturbinából és a távhőrendszer hőcserélőiből érkező csapadék 
entrópiacsökkentéséért felelős rendszerelem lett figyelembe véve a forrás- és termékára-
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mok felírásánál. A GTT alatti közbenső hőcserélő (KHCS) feladata a beérkező folyadék aláhű-
tése, a HRSG-ben esetleg kialakuló kavitáció megelőzése érdekében. Az erőmű által szolgál-
tatott hőteljesítmény állandó, így az egyes számítások eredményei – hasonlóan a 3-6. táblá-
zathoz – villamos teljesítményre számolt körfolyamati hatásfokok alapján kerültek összeha-
sonlításra. A rendszerelemek névleges üzemállapotához tartozó exergiaáramok értékeit 
tartalmazza a 4-9. táblázat. 

 
4-9. táblázat Kétnyomásos kombinált ciklusú blokk rendszerelemeinek exergiaáramai névleges üzemállapotban 

Megnevezés 
F
E& , MW 

P
E& , MW 

D L
E E+& & , MW D

y , 1 
II

η , 1 

GT K 76,2193 69,9341 6,2852 0,0671 0,9175 

GT E 281,0880 214,8746 66,2134 0,7067 0,7644 

GT T 156,8464 149,3283 7,5181 0,0802 0,9521 

NNYT 19,3394 17,3613 1,9781 0,0211 0,8977 

KNYT 13,7889 12,0202 1,7688 0,0189 0,8717 

NTH 13,2870 11,6887 1,5983 0,0171 0,8797 

NEG 20,2453 17,6723 2,5730 0,0275 0,8729 

NVH II 8,5791 8,1089 0,4702 0,0050 0,9452 

NVH I 3,3918 2,8992 0,4926 0,0053 0,8548 

KTH 0,8643 0,6726 0,1917 0,0020 0,7782 

KEG 5,2405 4,3005 0,9399 0,0100 0,8206 

KVH 1,2044 0,9980 0,2064 0,0022 0,8286 

FTE 1,0510 0,8386 0,2124 0,0023 0,7979 

CSHCS 7,4426 6,4196 1,0231 0,0109 0,8625 

AHCS 4,6946 3,7654 0,9292 0,0099 0,8021 

LK 1,1561 11,0248 0,9956 0,0106  

KHCS -0,8858 -1,0561 0,1704 0,0018  

GTT 0,3180 0,2388 0,0792 0,0008 0,7509 

FSZ 0,0076 0,0065 0,0010 0,0000 0,8631 

KNYSZ 0,0073 0,0063 0,0010 0,0000 0,8685 

NNYSZ 0,3669 0,3181 0,0488 0,0005 0,8671 

Rendszer* 211,1539 100,0024 93,6962 1,0000 0,4736 
* A rendszer termékárama önfogyasztással és a generátor hatásfokával 
csökkentett érték (kiadott villamos teljesítmény). 

 

Amíg az exergiarombolás 85%-a történik a gázturbina berendezéseiben, mindössze 15% tör-
ténik a hőhasznosító kazánban és a gőzturbinában. Ez elsősorban annak a következménye, 
hogy égés – amely önmagában a teljes exergiarombolás 70%-ért felelős – csak a gázturbina 
égőterében valósul meg, mivel a Rankine ciklusban csak a gázturbina füstgáza kerül haszno-
sításra. A rendszerelemek fajlagos exergiarombolása jó egyezést mutat a témában fellelhető 
irodalmakkal. Forgóegységek fajlagos exergiarombolása nagyobb, a hőcserélőké pedig ala-
csonyabb. Annak ellenére, hogy a rendszer berendezései közül a kondenzátoron halad ke-
resztül a legnagyobb tömegáram, a berendezés exergiarombolása nem éri el a teljes rend-
szer exergiarombolásának 1,5%-át, amelynek a kondenzátor hideg és meleg oldala közötti 
alacsony hőmérsékletkülönbség az oka. Köszönhetően az alacsony nyomásviszonynak és kis 
tömegáramnak, a legkisebb mértékű exergiarombolás a szivattyúkban valósul meg.  

A kimerítő keresés és a részecskeraj intelligencia eredményeinek forrás- és termékáramait a 
3-6. táblázat jelölései szerint a 8. Melléklet, exergetikai hatásfokát és exergiarombolásának 
rendszerelemenkénti megoszlását pedig a 4-10. táblázat tartalmazza. 
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4-10. táblázat Kétnyomásos kombinált ciklusú blokk rendszerelemeinek exergetikai hatásfoka eltérő üzemállapotokban 

Megnevezés 
,D BF

y , 1 
,II BF

η , 1 , 1D D
y , 1 , 1II D

η , 1 

GT K 0,0564 0,9361 0,0564 0,9361 

GT E 0,7127 0,7786 0,7127 0,7786 

GT T 0,0891 0,9524 0,0891 0,9524 

NNYT 0,0202 0,8972 0,0202 0,8971 

KNYT 0,0229 0,8721 0,0228 0,8721 

NTH 0,0185 0,8799 0,0186 0,8799 

NEG 0,0262 0,8823 0,0262 0,8823 

NVH II 0,0025 0,9728 0,0025 0,9727 

NVH I 0,0056 0,8659 0,0055 0,8660 

KTH 0,0014 0,8343 0,0014 0,8317 

KEG 0,0049 0,8873 0,0049 0,8865 

KVH 0,0022 0,8314 0,0022 0,8325 

FTE 0,0022 0,7979 0,0022 0,7985 

CSHCS 0,0108 0,8625 0,0108 0,8624 

AHCS 0,0098 0,8021 0,0098 0,8021 

LK 0,0113  0,0113  

KHCS 0,0017 1,1825 0,0017  

GTT 0,0010 0,7103 0,0010 0,7114 

FSZ 0,0000 0,8631 0,0000 0,8631 

KNYSZ 0,0000 0,8679 0,0000 0,8680 

NNYSZ 0,0006 0,8665 0,0006 0,8666 

Rendszer* 1,0000 0,5020 1,0000 0,5020 
* A rendszer termékárama önfogyasztással és a generátor hatásfokával 
csökkentett érték (kiadott villamos teljesítmény). 

 

A névleges üzemállapothoz képest, a GTT-t, a közbenső hőcserélőt, valamint a HRSG szivaty-
tyúit leszámítva, valamennyi berendezés exergetikai hatásfoka javul. A szivattyúk teljesít-
ménye romlik, mert a kis- és nagynyomású elgőzölögtetők üzemi nyomása megnő, amely-
hez a HRSG szivattyúinak magasabb nyomású tápvizet kell szállítaniuk. A GTT és a közbenső 
hőcserélő exergetikai hatásfoka csökken, mert a kisnyomású elgőzölögtetőből érkező kigő-
zölögtetett kazánvíz hőmérséklete az elgőzölögtető nyomásával megnő, a hőmérsékletkü-
lönbség növekedése pedig a minőségi veszteségek növekedéséhez vezet. 

Hasonlóan a 3-6. táblázat eredményeihez, ahol a kimerítő kereséssel kapott körfolyamati ha-
tásfok mindössze a harmadik tizedesjegyben mutat eltérést a részecskeraj intelligenciával 
számolt hatásfokhoz képest, jelentős különbség a két keresési módszerrel számolt 
exergetikai hatásfok között itt sincs. Az exergiarombolás rendszerelemenkénti megoszlása 
azonos, a kimerítő kereséssel kapott rendszer teljes exergiarombolása (8. Melléklet) maga-
sabb ugyan az optimumkeresési algoritmus rendszerének exergiarombolásánál, de az elté-
rés olyan csekély, hogy az nem eredményez különbséget az exergetikai hatásfokban. A ka-
pott eredmények referenciahőmérséklettől való függését a 4-11. táblázat mutatja. Hasonlóan 
a szubkritikus blokkhoz, a referenciahőmérséklet állandó környezeti hőmérsékleten – a 
kondenzátor rögzített hűtővízoldali hőmérséklete, valamint a gázturbina kompresszorának 
állandó levegőhőmérséklete és relatív páratartalma mellett – került változtatásra. 
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4-11. táblázat Kétnyomásos kombinált ciklusú blokk exergetikai hatásfoka különböző referenciahőmérsékleten, eltérő  

paraméterválasztás mellett 

0
T , K ,II Név

η , 1 
,II BF

η , 1 , 1II D
η , 1 

298,15 0,4736 0,5020 0,5020 
288,15 0,4903 0,5197 0,5197 
 

 

4.6. Az exergia alapú modellalkotás összegzése 

Redlich-Kwong állapotegyenlet segítségével kiszámítottam az alkalmazott munkaközegek 
komponenseinek kompresszibilitási tényezőit a rendszermodellek nagynyomású munka-
pontjaiban (4.1. alfejezet). A kapott eredmények alapján igazoltam, hogy a gázelegyekre anél-
kül alkalmazhatók az ideális gázok keverékeire érvényes összefüggések, hogy azok a számí-
tási eredményeket jelentősen befolyásolnák. NASA féle kilenc együtthatós polinomok segít-
ségével meghatároztam a gázkeverékek nyomás- és hőmérsékletfüggő fajlagos entalpia-, 
entrópia-, szabadentalpia és fajhőfüggvényeit. Igazoltam a 4.2. alfejezetben létrehozott, azo-
nos együtthatójú állapotfüggvények konzisztenciáját, majd ideális Joule-Brayton körfolya-
maton keresztül demonstráltam, hogy a numerikus hibából adódó eltérések érdemben nem 
befolyásolják a számításokat (4.3. alfejezet). Anyagáramok fizikai és kémiai 
exergiafüggvényének meghatározása során bizonyítottam, hogy ellentétben a régi konven-
ciókkal, amelyek az elemi anyagok standard szabadentalpiáját zérusnak veszik, a termék 
kémiai potenciálját pedig megfeleltetik a képződési szabadentalpiával, elemi anyagok stan-
dard szabadentalpiája csak akkor lehet zérus, ha az entalpia és entrópia függvények vonat-
koztatási rendszerei összhangban vannak, ellenkező esetben sérül a moláris szabadentalpia 

definíciója ( )g h T s= − ⋅
%% % . Mind a szubkritikus kondenzációs blokknál és rendszerelemeinél, 

mind pedig a kétnyomásos kombinált ciklusú blokknál és rendszerelemeinél meghatároz-
tam az exergetikai hatásfokokat. A részecskeraj intelligencia hőtani rendszerek exergia ala-
pú optimálására való alkalmasságát a körfolyamati és exergetikai hatásfok számítási ered-
ményeinek összehasonlításával igazoltam. 
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5. Gazdasági modell 
A 2. fejezetben tárgyalt exergoökonómiai modell felírásához szükséges a rendszert felépítő 
egységek költség-egyenértékes módszerrel meghatározott költségárama, amely a rendszer 
főbb berendezései beruházási költségének (PEC), valamint működéssel és karbantartással 
kapcsolatos (O&M) költségének ismeretében határozható meg. Eltekintve a nagyobb felújítá-
soktól és átalakításoktól, melyek költségvonzata jelentős lehet, a tőkeberuházással kapcsola-
tos költségek az erőmű létesítésének időszakában, a működéssel és karbantartással kapcso-
latos költségek pedig az üzemidő során jelentkeznek (lásd 5-1. ábra). A gazdasági modell lo-
gikai felépítése az erőmű életciklusát követi. 

 

 
5-1. ábra Az erőmű életciklusa [177] 

 
5-1. táblázat Teljes tőkeberuházás becslésének osztályozása 

Költségek megha-
tározásának alapja 

Projekt meghatáro-
zottságának szintje 

Módszertan 
Elvárt 
relatív 

pontosság* 
Adatigény 

Becslés 
relatív 

költsége** 

Műszaki előterv 0%...2% 

tisztán sztoc-
hasztikus, véle-

ményezésen 
alapuló 

4…20 kapcsolási rajz 1 

Főterv 1%...15% 
nagymértékben 
sztochasztikus 

3…12 
kapcsolási rajz, 
berendezések 
költségfüggvényei 

2...4 

Részletes műszaki 
terv 

10%...40% 
kevert, de jelen-
tős mértékben 
sztochasztikus 

2…6 

kapcsolási rajz, 
előzetes helyszín-
rajz, főbb beren-
dezések műszaki 
rajzai 

3…10 

Projektterv 30%...70% 
nagymértékben 

determinisztikus 
1…3 

végső kapcsolási 
rajz, kereskedői 
adatok a főbb 
berendezésekre, 
végleges helyszín-
rajz, előzetes 
csőkiosztási terv, 
közműterv 

5…20 

Részletes kiviteli 
terv 

100% 
tisztán determi-

nisztikus 
1 

teljes végleges 
műszaki tervdo-
kumentáció 

10…100 

* részletes kiviteli terv alapú becsléshez képest, amely +6%...-4% között változik 
** műszaki előterv alapú becsléshez képest, amely 0,015%...0,30%-a az erőmű üzembe helyezési költségének 

 

-4 0 5 10 15 20 25 
 

Döntés a beruházásról

Üzemszerű működés kezdete 

Gazdasági elöregedés időpontja

Létesítési 
idő 

Leírási idő 

Tervezési élettartam (gyakran gazdasági élettartam) 

Üzemidő (műszaki élettartam) 

Üzembehelyezés,

próbaüzem 
Beruházási

költségek 
Üzemeltetési költségek és bevételek 

(tervezési élettartamra) 



62 
 

A teljes tőkeberuházás költségigénye az elvárt pontosság alapján öt különböző szinten be-
csülhető meg (lásd 5-1. táblázat, mely [178] alapján került kidolgozásra). A modellben alkal-
mazott exergoökonómiai számításokhoz főterv alapú gazdasági becslések szükségesek. 

5.1. Tőkeberuházási költségek becslése 

A beruházás kezdetén előre nem tervezhető eseményektől (jelentősebb méretű felújítások-
tól és átalakításoktól) eltekintve egy erőmű teljes tőkeberuházási költsége a létesítés idősza-
kában merül fel, ahol a költségek meghatározó hányadát a rendszert felépítő főbb berende-
zések beszerzési költségei képezik. Ezeket a kiadásokat nehéz megbecsülni, mivel a gyártók 
száma véges, a kereskedők pedig abban érdekeltek, hogy minél nagyobb árréssel szállítsák le 
termékeiket. Ennek következménye, hogy a piaci árat nem csak az adott termék, de a meg-
rendelő fizetőképessége is nagymértékben befolyásolja. Ezek alapján a berendezések költsé-
ge pontosan csak érvényes kereskedői árajánlattal határozható meg, de érvényes árajánlat 
hiányában egy meglévő árajánlat aktualizálása is adhat jó közelítést. Az exergoökonómiai 
számításoknál elvárható pontosságú értékbecslések alapját a berendezések szakirodalom-
ban fellelhető költségfüggvényei szolgáltatják, amely függvényértékeknél szükséges még a 
méret ill. kapacitás és gyártási idő szerinti korrekció. 

Az (5.1) egyenlet egyszerű összefüggéssel írja le egy adott berendezés méretbeli vagy kapa-
citásbeli változásának beszerzési költségére gyakorolt hatását, ahol C a beszerzési árra, A a 
berendezés jellemző fizikai tulajdonságára, n a költségkitevőre, az a és b indexek pedig 
rendre a keresett adatra, valamint az alapadatra utalnak: 

 

n

a a

b b

C A

C A

 
=  
 

. (5.1) 

Sokelemes rendszer költségkitevőinek átlagos értéke n=0,6. Az 1 alatti érték jól mutatja, 
hogy a méret növekedésével a költség növekedése elmarad a lineáristól, vagyis az egység 
méretének növekedésével a berendezés méretre fajlagosított egységköltsége csökken. (Kü-
lönböző ipari berendezések költségkitevőit tartalmazza a 2. Függelék.) 

A berendezés beszerzési árának időtől való függésére utal és elsősorban inflációra vonatko-
zó összefüggését fejezi ki az (5.2) egyenlet, ahol I a költségindexre, az 1 és 2 indexek pedig az 
ismert költségű bázisidőre, valamint az ismeretlen költségű időpontra utalnak. 

 2

2 1

1

I
C C

I
= ⋅  (5.2) 

A mérnöki gyakorlatban számos költségindex van használatban (lásd 5-2. ábra). A legelter-
jedtebbek a NELSON-FARRAR költségindex (Nelson-Farrar Refinery Construction Index – NF), amely 
elsősorban a kőolaj- és földgázipari adatokból határozza meg az infláció mértékét, a MARS-

HALL és SWIFT költségindex (Marshall and Swift Process Industry Index – M&F) amely feldolgozó-
ipari és teljes ágazati adatokra vonatkozóan számít inflációt, valamint a Vegyipari Üzem-
költség Index (Chemical Engineering Plant Cost Index – CEPCI) amely az épületek, berendezések, 
építőipari munkák, és mérnökség árképzését veszi figyelembe. Jelen dolgozatban az infláció 
főberendezések bekerülési költségére gyakorolt hatása TURTON és társai javaslata szerint 
[178] a CEPCI mutatóval került figyelembevételre. 

A beruházót a főberendezések beszerzési költségén túl a létesítés időszakában egyéb kiadá-
sok is terhelik. Főterv alapú gazdasági becslések esetén ezeknek a költségeknek a meghatá-
rozására gyakran alkalmazott módszer a főberendezések összbeszerzési költségének valami-
lyen súlyfaktor alapján történő figyelembevétele (factor method). Az egyéb, a beruházót ter-
helő költségek a berendezések beszerzési költségéhez viszonyított arányát mutatja az 5-2. 
táblázat. A módszer nem annyira pontos, mintha a súlyfaktorok nem rendszerre, hanem a 
főberendezésekre egyenként lennének meghatározva (bare module cost), de a megfelelő ada-
tok hiányában jó közelítést adnak. 
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5-2. ábra Költségindexek idő szerinti alakulása 

 

Már a viszonylag kis beépített teljesítőképességű erőművek teljes tőkeberuházása is olyan 
nagyságú pénzeszköz előteremtését teszi szükségessé, amely a legritkább esetben áll a be-
ruházó(k) rendelkezésére. A tőkeberuházás finanszírozásánál lehetőség van tulajdonosi tő-
kefinanszírozásra (Equity Financing), amely történhet elsőbbségi részvényen (Preferred Stock – 
PS), és törzsrészvényen (közönséges részvényen) keresztül (Common Equity – CE), de történ-
het idegen tőke bevonásával is, hitelfinanszírozásból (Debt Financing – D). A tőkeberuházás 
finanszírozásának valamennyi típusa gazdasági szempontból költségnek minősül ugyan, de 
ellentétben a hitelfinanszírozással, ahol a hitel a vállalatra kamatfizetési kötelezettséget ró 
és így számviteli szempontból is költség, a tulajdonosi tőkefinanszírozás, ahol a vállalat osz-
talékot fizet a saját tőke használatért, számviteli szempontból nem költségnövelő tényező 
[160]. Ennek megfelelően, a modell különbséget tesz tulajdonosi tőkefinanszírozás és hitel-
finanszírozás között22. Amíg a hitel típusú források költsége részét képezi az adóleírásnak 
(Tax Depreciation – TD), addig a tulajdonosi tőke költsége nem. 

Egy tőkeberuházás finanszírozásához szükséges pénzeszköz előteremtése leggyakrabban az 
említett módszerek keverékeként adódik, így a befektetők által elvárt megtérülés forráson-
ként különböző lehet. A tőkefinanszírozás típusaitól és az elvárt megtérüléstől függően a 
tőkeberuházás elvárt súlyozott átlagos hozama: 

 
=

= ⋅∑
1

k

j j

j

i p i , (5.3) 

ahol pj a j-edik típusú tőkefinanszírozás részaránya, ij pedig az elvárt hozama23. 

 

                                                        
22 Tőkefinanszírozáson belül a saját és idegen tőke aránya a gazdasági környezettől függően változik. Magya-
rországon a 2008-as gazdasági válságot megelőzően energetikai beruházásoknál 15-20% volt az önrész, 80-85% 
a hitel. A válságot követő időszakot azonban az önrész jelentős mértékű növekedése (30-40%) jellemzi. 
Exergoökonómiai számításoknál a beruházás 20%-os önrésszel kerül figyelembevételre. 
23 Sajáttőke esetén az osztalék a cég osztalékpolitikájától függ. Magyarországon a 2010 utáni időszakot 12-13%-
os reálhozam jellemzi. Külső forrásból biztosított hitel általában változó kamatozású. Ha a hitel HUF alapú, 
többnyire a BUBOR-hoz (Budapesti bankközi forint hitelkamatláb), ha EUR alapú, akkor az EURIBOR-hoz (Eu-
rópai irányadó bankközi kamatláb), esetleg a LIBOR-hoz (Londoni irányadó bankközi kamatláb) kötik. A kamat-
láb nagysága többnyire a bankközi kamatláb, valamint a forrásfinanszírozó bruttó nyereségének összegeként 
adódik. Ez az érték inflációfüggő, a jelenlegi hazai környezetben 5-8% is lehet. 
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5-2. táblázat Teljes tőkeberuházás megoszlása [101] 

  Teljes tőkeberuházás 
Total Capital Investment – 
TCI 

Arány 
PEC, % 

Átlag 
PEC, % 

Arány 
FCI, % 

Arány 
DC, % 

I. Állandó (Fix) tőkeberuházás 
Fixed Capital Investment – 
FCI 

    

A. Direkt költségek Direct costs – DC     
1. Létesítmény költségei Onsite Costs – ONSC     

a, 
Beszerzett berendezések költ-
sége 

Purchased-euipment cost 
– PEC 

 100 15…40  

b, Beszerzett eszközök telepítése 
Purchased-euipment 
installation – PEI 

20…90 45 6…14  

c, Csővezeték rendszer kiépítése Piping 10…70 
16, 31, 

66* 
3…20  

d, 
Mérőberendezések és irányí-
tástechnika költsége 

Instrumentation and 
controls 

6…40 20 2…8  

e, 
Elektromos berendezések és 
anyagok 

Electrical equipment and 
materials 

10…15 11 2…10  

2. Telephelyi költségek Offsite Costs – OFSC     
a, Telephely költsége Land  0…10  0…2  

b, 
Építőmérnöki, szerkezeti és 
építészeti munkák 

Civil, structural and 
architectural work 

15…90  5…23  

c, Kiszolgáló létesítmények Service facilities 30..100 65 8…20  
B. Indirekt költségek Indirect Costs – IC     

1. 
Mérnökség és művezetés költ-
sége 

Engineering and 
supervision 

25…75 30 4…21 
6…15, 

8** 

2. Építési költség 
Construction costs 
including contractor's 
profit 

  6…22 15 

3. Váratlan kiadások Contingencies   5…20  
II. Egyéb kiadások Other outlays TCI, % TCI, % FCI, %  
A, Próbaüzem költségei Startup costs – SUC   5…12, 10**  
B, Működő tőke Working capital – WC 10…20 15   

C, Licence, kutatás és fejlesztés 
Cost of licensing, research 
and development 

  0,15  

D, 
Létesítés alatti finanszírozás 
költségei 

Allowance for funds used 
during construction – 
AFUDC 

  0,15  

*átlagérték szilárd, szilárd és folyékony, valamint folyékony részecskekezelésre 
**átlagérték 

 

A teljes tőkeberuházás költségei nem egy időpontban, hanem a létesítés során, a kivitelezés 
ütemével arányosan merülnek fel. A beruházás időszakában jelentkező költségek egy lehet-
séges eloszlását mutatja az 5-3. ábra, amelyben a létesítés első évében az erőművi létesítmé-
nyek összköltségének (Plant-facilities investment – PFI) 40%-a, a második évében pedig 60%-a 
jelentkezik. 

Mivel a telephely az erőmű műszaki élettartamának végén újraértékesíthető, piaci ára az 
infrastrukturális beruházások következtében nőhet, így annak költsége nem írható le, ezért 
a gazdasági modell a telephely költségét a fix tőkeberuházáson belül külön tételként kezeli 

( )FCI PFI Land= + . A létesítés időszakában felmerülő próbaüzem költsége a modellben az 

alábbi módon kerül meghatározásra [165]: 

 
11 1

& & 0,02Fix Vált héthónap hónap
SUC O M O M FC PFI= + + + ⋅ . (5.4) 
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5-3. ábra Tőkeberuházás eloszlása a létesítési időszakban 

 

A működő tőke ugyan az üzemszerű működés kezdetén jelentkezik, azonban a költség jelle-
ge miatt a modellben a teljes tőkeberuházás részeként kerül elszámolásra. Nagyságát a mo-
dell a [165] alapján a: 

 ( )2 32
& 1,25Válthónap hónaphónap

WC FC O M LC= + + ⋅ , (5.5) 

összefüggéssel veszi figyelembe, ahol a szorzótényező 25%-os váratlan kiadást takar. A mű-
ködő tőke a telephely költségéhez hasonlóan az erőmű műszaki élettartamának végén bevé-
telként jelentkezik, így nem írható le. 

Az erőművek hosszú ciklusideje miatt (lásd 5-1. ábra) a pénz értékének időtől való függése 
jelentősen befolyásolja a gazdasági számítások eredményeit. A pénz időértékét befolyásoló 
tényezők az infláció (a pénz vásárlóerejének csökkenése), valamint a kamatláb (a tőke szol-
gáltatásának az ára százalékban kifejezve). A számítások egyszerűsítése érdekében a tüzelő-
anyag és egyéb segédanyagok költségén kívül valamennyi kiadás nominális kamatlába (inf-
lációval korrigált reálkamatláb) állandó inflációs rátával ( )ir  és nulla reálkamatlábbal 

( 0)
r
r =  van figyelembe véve. Mivel a tüzelőanyag költségének hosszútávon infláció fölötti 

növekedése várható, ezért ez a költség a gazdasági értékelés során pozitív reálkamattal van 
figyelembe véve. 

Az erőmű gazdasági vizsgálata során fellépő bevételek és kiadások diszkontálása (jelenérték-
re történő átszámítása) az 5-3. táblázatban szereplő összefüggések alapján kerül elvégzésre. 

Erőművek létesítési idejének hosszát egyebek mellett befolyásolja az erőmű típusa, valamint 
a telephelynek otthont adó ország jogi környezete. Figyelembe véve, hogy a létesítés időtar-
tama több év lehet, a tőkeköltség finanszírozásához használt pénzeszközök elvárt hozama 
jelentős mértékben növelheti a teljes tőkeköltséget az üzemszerű működés kezdetére. A 
Lévai András nevével fémjelzett gazdasági számításoktól eltérően, ahol az elvárt hozam az 
interkaláris tényezőn keresztül kerül figyelembe vételre, feltételezve, hogy az erőmű egyet-
len éjszaka alatt épül fel24, jelen modell a pontosabb becslés érdekében a létesítés alatti fi-
nanszírozás költségeinek (AFUDC) számításával figyelembe veszi a tőkeberuházás létesítési 
időszakban jelentkező eloszlását (5-3. ábra). A modell úgy kezeli a tulajdonosi és idegen tőke-
finanszírozás közötti különbségeket, hogy a finanszírozás költségét a finanszírozás típusától 
függően külön számolja. 

  

                                                        
24 A Hőerőművek I. c. könyv megjelenése idején (1953) a hazai pénzügyi rendszer nagymértékben tért el a je-
lenlegitől, így nem meglepő, hogy munkájában Lévai András kisebb hangsúlyt fektetett a létesítés alatti finan-
szírozás költségeinek meghatározására. 
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5-3. táblázat Gyakran alkalmazott diszkontálási tényezők [101], [178] 

Átszámítás Szimbólum Megnevezés Összefüggés 

Jelenérték jövőértékre (SPCAF) P F→  Single Payment Compound Amount Factor (1 )ni+  

Jövőérték jelenértékre (SPDF) F P→  
Single Payment Present Worth Factor / 
Single Payment Discount Factor 

1

(1 )ni+  

Járadék jövőértékre (USCAF) A F→  Uniform Series Compound Amount Factor 
(1 ) 1n

i

i

+ −

 

Jövőérték járadékra (SFF) F A→  
Sinking Fund Factor / 
Uniform Series Sinking Fund Factor (1 ) 1n

i

i+ −  

Jelenérték járadékra (CRF) P A→  Capital Recovery Factor 
(1 )

(1 ) 1

n

n

i i

i

⋅ +

+ −  

Járadék jelenértékre (USPWF) A P→  
Uniform Series Present Worth Factor / 
Present Worth of Annuity 

(1 ) 1

(1 )

n

n

i

i i

+ −

⋅ +  
Beruházás kezdeti jelenértéke 
járadékra (CELF) 0

P A→  Constant Escalation Levelization Factor 
(1 )

1

n

k k
CRF

k

⋅ −

⋅

−  
P – jelenérték 
F – jövőérték 
A – járadék 
i – kamatláb 

 

n – befektetés éveinek száma 
P
0
 – jelenérték a beruházás kezdetén 

r
n
 – nominális kamatláb 

k = (1 ) (1 )
n
r i+ +   

 

 

Az üzemszerű működés kezdetére számolt, az építés alatti finanszírozás költségeivel növelt 
teljes tőkeberuházásnál a modell különbséget tesz a leírható, és nem leírható költségek kö-
zött. A teljes tőkeberuházás: 

 TCI Land PFI SUC WC AFUDC= + + + + , (5.6) 

aminek a nem leírható része (not depreciable investment): 

 
ND

TCI Land WC= + . (5.7) 

5.2. Működéssel és karbantartással kapcsolatos költségek becslése 

Az erőmű üzembe helyezésével megjelennek a működéssel és karbantartással kapcsolatos 
költségterhek (Operating and Maintenance Costs – O&M). Ezeknek a költségeknek van állandó, 
és a termelt energiamennyiségtől függő változó része. Az állandó részek legnagyobb hánya-
dát a működés során felmerülő bérköltségek, valamint a karbantartás során jelentkező 
anyagköltségek teszik ki. A változó költségek döntő hányada a tüzelőanyag költsége, de az 
energiaátalakítási folyamathoz közvetlenül kapcsolódó, a tüzelőhő felhasználással arányos-
nak tekinthető segédanyagok költségei is ide sorolhatók. Annak érdekében, hogy a gazdasá-
gi értékelés során a tüzelőanyag költségét a nominálistól eltérő reálkamatlábbal lehessen 
figyelembe venni, a tüzelőanyag költsége az O&M költségek változó részétől elkülönülve 
szerepel. 

A működés során felmerülő bérköltségek nagysága arányos az üzemeltető személyzet mű-
szakonkénti számával (NOL). Erre vonatkozóan különböző vegyi feldolgozó üzemeket vizsgál-
va ALKHAYAT és GERRARD dolgozott ki összefüggést [166]: 

 ( )
0,5

2
6,29 31,7 0,23OL npN P N= + ⋅ + ⋅  (5.8) 

ahol P a szilárd anyagok kezelését magába foglaló folyamatok, míg Nnp a részecskementes 
folyamatok száma. A jelen dolgozatban vizsgált energiaátalakító-rendszerekben a klasszikus 
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értelemben vett szilárd részecskekezeléssel kapcsolatos folyamatok nem jelennek meg (P=0), 
a részecskementes folyamatok száma pedig megfeleltethető a főberendezések számával. 

Figyelembe véve, hogy Magyarországon az alapszabadság mértéke 20 munkanap, amelyhez 
még hozzájönnek az életkortól, szociális állapottól, munkakörülményekből adódó-, és egés-
zségi állapottól függő pótszabadságok, valamint betegszabadságok, egy operátor évente át-
lagosan 46 hetet dolgozik 5×8 órás műszakban, amely 230 műszak évente. Azzal a feltétele-
zéssel élve, hogy a tervezett erőmű alaperőmű, (vagyis a termelés napi 3 műszakban törté-
nik) a folyamatos munkamenethez 1095 műszak szükséges, amelyhez 4,8-szer több operátor 
biztosítása szükséges, mint az (5.8) alapján meghatározott érték. 

A beszerzett berendezések az idő múlásával fizikai elhasználódás, valamint technológiai 
elavulás következtében veszítenek értékükből, amortizálódnak. Annak érdekében, hogy a 
beruházást ne terheljék ezek az amortizáció során fellépő implicit (a gazdasági döntéseket 
befolyásoló, ugyanakkor pénzügyi kifizetések formájában nem felmerülő) költségek, lehető-
ség van az erőmű gazdasági élettartama során, a létesítés időszakában jelentkező, tőkeberu-
házás bizonyos részeinek leírására. Leírással 25csökkenthető a nyereség, amivel mérsékelhe-
tő a társasági adó. A beruházás amortizációs része (Total Depreciable Investment – TDI) szá-
molható a tőkeberuházás amortizációs hányadának ( )D ND

TCI TCI TCI= − , valamint a berende-

zések gazdasági élettartalmat követő, könyv szerinti maradványértékének (Salvage Value – S) 
különbségéből: 

 
D

TDI TCI S= − . (5.9) 

Ellentétben egy 0-dik típusú cashflow mérleggel (9. Melléklet), a dolgozatban szereplő gaz-
dasági értékelés elsődleges célja az erőmű termékeinek költségvizsgálata, a modell nem 
számol a berendezések maradványértékével ( )0S = . Az erőmű üzemben töltött idejének k-

adik évében vett könyv szerinti értéke (Book Value – BV), amiből a vállalat adott évre vonat-
kozó saját tőkéje meghatározható az (5.10) összefüggéssel. 

 
1

k

k D jBV TCI TXD= −∑  (5.10) 

jTXD  a j-edik év amortizáció alapú adóleírása (Annual Tax Depreciation – TXD). A leírás nincs 

szoros kapcsolatban a berendezések fizikai állapotával, annak módját az adott országban 
érvényes Számviteli törvény és az adóhatóság határozza meg. A magyar számviteli törvény 
keretszabály, amely rögzített korlátok között nagy szabadságot biztosít a piaci szereplőknek. 
Ez a fajta szabadság lehetőséget nyújt a vállalat számára, hogy saját számviteli politikája 
alapján dolgozza ki amortizációs stratégiáját26. Az amortizáció mértékének évenkénti meg-
határozására négyféle eljárás alkalmazható. A leggyakrabban alkalmazott módszer a lineá-
ris, vagyis egyenletes leírás (Straight-Line – SL). Ebben az esetben a k-adik év végén a leírás 

mértéke ( )
,SL k

TXD  számolható: 

 
−

=
,

D

SL k

TCI S
TXD

n

, (5.11) 

ahol n a berendezések gazdasági élettartama. A degresszív, vagyis gyorsított ütemű leírási 
mód gazdasági előnye a lineáris leírással szemben, hogy a korai években adja a legmagasabb 
adózás utáni cash flow-t (adott időszakra vonatkozó pénzáramok előjeles összegét). Mind a 
SOYD (Sum of the Years digits, lásd (5.12)), mind pedig a DDB (Double Decline Balance, lásd 

                                                        
25 Leírás az a módszer, amivel az állam lehetővé teszi az üzleti vállalkozások számára, hogy működési költség-
ként írják jóvá tőkeberuházásaikat. [178] 
26 Megfelelő indok esetén az is előfordulhat, hogy ugyanazon erőmű berendezéseinél a leírás mértéke és üte-
mezése különböző. 
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(5.13) ) módszerek gyorsított amortizációs eljárások, azonban a korai időszakra eső magas 
cash flow miatt a DDB kedvezőbb. 

 
[ ] [ ]

[ ]

⋅ + − ⋅ −

=

⋅ +
,

2 1

1

D

SOYD k

n k TCI S
TXD

n n
 (5.12) 

 
= −

=

 
= ⋅ − 

  
∑

1

,

0

2
j k

DDB k D j

j

TXD TCI TXD
n

 (5.13) 

A tisztán progresszív, vagyis lassított leírási mód a műszaki gyakorlatban nem jellemző, 
ugyanakkor kevert eljárásokra számos példa létezik. Amerikában alkalmazzák a MACRS 
(Modified Accelerated Cost Recovery System) eljárást, amely DDB-vel kezdődik, majd SL-lel zárul. 
Az eltérő amortizációs stratégiák a társasági adó átütemezésére adnak lehetőséget, amivel 
az ipari szereplők a cash-flow időbeli alakulását tudják befolyásolni27. 

Gazdasági élettartama során az erőműnek egyebek mellett ki kell termelnie a létesítési peri-
ódus tőkeberuházásának költségét. A tőkevisszatérülés (Total Capital Recovery – TCR) nagysá-
ga megegyezik a teljes tőkeberuházás azon részével, amely egyéb módon nem jelentkezik 
bevételként az erőmű műszaki élettartamának végén ( )TCR TCI Land WC= − − . Az adott évre 

vonatkozó tőkevisszatérítést a modell a finanszírozási típusok részarányában bontja fel az 
egyes forrástípusok között. Az exergoökonómiai modell célja a termék önköltségének meg-
határozása, így a gazdasági modell bevételi elvárása (Total Revenue Requirement) a 

 
, , ,

& &
k k CE k PS k D k k k k k k

TRR TCR ROI ROI ROI ITX INS FC O M D R= + + + + + + + +   (5.14) 

összefüggésből számítja, ahol 
,CE k

ROI  és 
,PS k

ROI  a tulajdonosi tőkefinanszírozás osztalékai28, 

,D k
ROI  a hitelkamat, 

k
ITX  a társasági adó29, 

k
INS  a biztosítás költsége30, 

k
FC  és &

k
O M  a tüze-

lőanyag, valamint az üzemeltetés és karbantartás költségei, &
k

D R  pedig a bontási és rekul-
tivációs költségeket írja le a k-adik évben. 

Fontos megjegyezni, hogy a magyar számviteli törvény biztosította keretek kellően tágak 
ahhoz, hogy a piaci szereplők adópolitikájukat hasonlóan egy erőmű műszaki teljesítmé-
nyéhez, a lehető legkedvezőbb üzemvitelre optimálják. Ennek megfelelően, a modell csak a 
műszaki szempontból kalkulált bevételi elvárást (TRR) számolja, a magyar energiapiac 
transzferárazási problémáinak kapcsán felvetődő hatósági árak kialakításával kapcsolatban 
javaslatot nem ad. Mindezek alapján a társasági adó, valamint a biztosítás nagyságát a mo-
dell az alábbi módon számolja: 

 1

, ,

1

( )
1

k CE k PS k

t
ITX ROI ROI

t
= ⋅ +

−

, (5.15) 

                                                        
27 A magyar számviteli törvényben a megengedett maximális amortizációs kulcs nagysága a tétel típusától 
függően kerül rögzítésre. Ez az érték gépek, berendezések esetén 14,5%, csővezetékeknél 8%, számítógépeknél 
pedig 33%. Mivel a hazai gyakorlatra a lineáris leírás jellemző, az exergoökonómiai modell is ezt az amortizáci-
ós stratégiát követi. 
28 Osztalék kifizetésére az adózott eredményből, tulajdonosi elvárás esetén hitelből van lehetőség, ugyanakkor 
a vállalat dönthet úgy, hogy az adózott eredmény egy részéből – az osztalékfizetés rovására – tartalékot képez. 
Az osztalék mindig kisebb, mint az adózott eredmény és az előző évi eredménytartalék összege és mindig ki-
sebb, mint a vállalat cashflow-ja. Eredménytartalékot a modellben nem képeztem. 
29 Magyarországon az erőműveket a társasági adón kívül – melynek alapja az adózás előtti eredmény, mértéke 
jelenleg 19%, azonban az adóalap 500 millió forintot meg nem haladó részére 10% – egyéb adók is terhelik. 
Ilyen a helyi (iparűzési) adó – amelynek nagysága az árbevétel és az anyagi jellegű (élőmunkától független) 
költségek különbözetéből kerül meghatározásra, értéke pedig ritkán haladja meg az éves árbevétel 2%-át – 
valamint a szektorális különadó. A modell csak a társasági adóval számol. 
30 A biztosítás díja biztosítónként változik, de a magyar gyakorlatban a biztosítás díja a berendezések összkölt-
ségének 0,2%-a körül mozog. 
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2k

INS t PFI= ⋅∑  (5.16) 

ahol t
1
 az adókulcs, t

2
 pedig a biztosítás mértéke. 

Az üzemszerű működés során az erőmű tüzelőanyag fogyasztásának éves költsége számol-
ható: 

 3600
F cs

FC p LHV m τ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅& , (5.17) 

ahol 
F
p  a fűtőértékre fajlagosított üzemanyagköltség, LHV  a tüzelőanyag alsó fűtőértéke, m&  

az erőmű termodinamikai modelljében meghatározott tüzelőanyag fogyasztás, 
cs
τ  pedig az 

erőmű csúcskihasználási óraszáma. Bár a dolgozatban szereplő modellekben szén-dioxid 
kvóta nem kerül tárgyalásra, a modell rugalmasságát jelzi, hogy az akár a tüzelőanyag árá-
ban, a fajlagos kibocsátás alapján figyelembe vehető, és beépíthető az adott szennyezéssel 
járó termékek árába. A modell exergoökonómiai értékeléséhez számolt tüzelőanyag egye-
nértékes költségárama az 5-3. táblázat alapján határozható meg: 

 1
(1 )

1 1

n
f f

L
f f

k kFC
FC CRF

r k

⋅ −
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+ −

, (5.18) 

ahol fr  a tüzelőanyag költségének nominális kamatlába, 
1

FC  a tüzelőanyag fogyasztás költ-

sége az üzemszerű működés kezdetén, CRF pedig a tőkevisszatérülési mutató. 

Ugyanezen összefüggés alapján, az üzemeltetés és karbantartás egyenértékes költsége: 
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n
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L
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k kO M
O M CRF

r k
,  (5.19) 

ahol 
&O M

r  az üzemeltetés és karbantartás költségének nominális kamatlába, 
1

&O M  pedig az 
üzemeltetés és karbantartás költsége az üzemszerű működés kezdetén. Bontási és rekultivá-
ciós költségek (demolition and site remediation costs) jelen dolgozatban nem kerültek meghatá-
rozásra, mivel annak nagysága nagymértékben függ az alkalmazott technológiától és az 
adott ország jogszabályi előírásaitól31. Mivel a modell a gazdasági élettartam minden évére 
kiszámolja a bevételi elvárást, így annak költség-egyenértékes módszerrel számolt nagysá-
ga: 

 
=

= ⋅∑
1

n

L k

k

TRR TRR CRF . (5.20) 

Ezek alapján pedig az állandó költségek egyéb részeinek (Carrying Charges) költség-
egyenértékes módszerrel meghatározott értéke: 

 = − − &
L L L L

CC TRR FC O M , (5.21) 

 

ahol CC a beruházással kapcsolatos kötelezettség. A kiadásokkal ellentétben, amikor a beru-
házással kapcsolatos költségek felmerülnek, azok nem közvetlenül a bevételekből kerülnek 
kifizetésre, mert ezzel jelenbeli vásárlók fizetnék azokat az eszközöket, amelyek a jövőbeli 
vásárlókat is ellátják. A CC kötelezettség megmarad, ameddig az erőmű be nem zár. 

 

Azzal a feltételezéssel élve, hogy mind a beruházással kapcsolatos kötelezettségek, mind 
pedig az üzemeltetéssel és karbantartással kapcsolatos költségek adott rendszerkompo-
nensre jutó hányada megegyezik a berendezés, valamint a teljes erőmű létesítményeinek 
                                                        
31 Magyarországon atomerőművek esetében kötelező a D&R költségek figyelembe vétele, ugyanakkor más 
típusú erőműveknél ez a költségtétel gyakran elmarad, mivel az erőmű telephelyének piaci értékét sokszor a 
villamos energiatermelésre és hőszolgáltatásra vonatkozó érvényes engedélyek adják, így a legtöbb esetben 
nem a tevékenység szűnik meg, hanem a berendezések, vagy tulajdonosi kör változik. 
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költségarányával, a k-adik komponens (2.8) mérlegegyenletének felírásához szükséges 
egyenértékes költségárama meghatározható (5.22) alapján a következő módon: 
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L L

k k

cs

CC O M
Z PEC
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+

= ⋅

⋅∑
& . (5.22) 
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6. Exergoökonómiai modellalkotás 
Erőművi rendszerek átfogó termoökonómiai értékelésének részét képezi az anyag- és ener-
giatranszporton alapuló exergiaáramok meghatározása, a rendszerelemek forrás- és ter-
mékáramainak felírása, az exergiarombolás rendszerelemenkénti megoszlásának feltárása, 
az exergetikai hatásfokok berendezés és rendszerszintű meghatározása, a beruházással, va-
lamint a működéssel és karbantartással kapcsolatos kiadások költség-egyenértékes mód-
szerrel meghatározott költségáramainak számítása, az exergiarombolás költségének ismere-
te, valamint a relatív költséghányad, és az exergoökonómiai tényező meghatározása. Az 
exergiaáramok és az abból származtatott hatásfokok meghatározása közvetlenül az 
exergetikai modellalkotáshoz köthető ugyan – ennek megfelelően a téma tárgyalására a 
4. fejezetben került sor – de az ott szereplő számítások elvégzése szükséges feltétele az 
exergoökonómiai vizsgálatoknak. 

Az exergoökonómiai elemzésekre a 2.3.1. fejezetben ismertetett egyenletek és tárgyalt segéd-
egyenletek filozófiája alapján került sor. A beruházással, valamint a működéssel és karban-
tartással kapcsolatos kiadások költség-egyenértékes költségáramai az 5. fejezetben ismerte-
tett gazdasági modell segítségével kerültek meghatározásra. Exergoökönómiai modellek 
esetében már nem a rendszer legmagasabb exergetikai hatásfokú üzemállapotának elérése a 
cél, hanem az erőműben előállított termék teljes költségáramának minimalizálása. A (2.2) 
egyenlet alapján a célfüggvény: 

 ( ) , ,min min

CI OM

k P tot F tot tot tot
F X C C Z Z= = + +& & & & . (6.1) 

Az exergoökonómiai célfüggvény jelentősen módosítja a matematikai modell struktúráját 
(6-1. ábra), és szükségessé teszi a beruházás gazdasági környezetének vizsgálatát. A 2. és 7. 
lépésben a megoldó nem csak az exergiaszámításhoz szükséges Y  és TP  adatokat adja át, de 

az ( )
,q r

B F
FP fp

×

=  mátrixot is, amely a B számú főberendezés költségfüggvényének felírásához 

szükséges F mennyiségű fizikai paramétert tartalmazza. A gazdasági költségbecslésre a 4. és 
9. lépésben kerül sor. Ezekben a lépésekben először megoldásra kerülnek az egyes berendezé-
sek költségfüggvényei (6.1. alfejezet), majd a berendezések beszerzési költségeinek (PEC) és a 
beruházás gazdasági környezetére jellemző paraméterek segítségével meghatározásra ke-

rülnek a főberendezések beruházási ( &CI
tot

Z ), valamint a működéssel és karbantartással ( &O M

tot
Z& ) 

kapcsolatos költségáramai ( )r B
Z z=
& & . Az erőművi alrendszerek forrásainak költségáramai 

( )
,F tot

C&  részben az erőmű valamennyi alrendszerére felírt (2.2) egyenlet, részben pedig a 

gazdasági adatok alkotta peremfeltételekből adódnak. Az egyes alapmodellekre felírt egyen-
letrendszereket a 6.2. alfejezet tartalmazza. 
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6-1. ábra Alkalmazott PSO algoritmus és környezetének módosított szerkezete 

6.1. Költségfüggvények 

A nemzetközi irodalomban számos költségfüggvény található, amelyek különböző módsze-
rek segítségével igyekeznek megbecsülni az egyes berendezéstípusok bekerülési költségét 

( )kPEC . Jelen dolgozat elsősorban azokra a költségfüggvényekre támaszkodik, amelyek pa-

raméterei közvetlenül vagy közvetve változtathatók a 3. fejezetben tárgyalt keresési tér di-
menzióival (változóival). Tekintettel arra, hogy az 5. fejezetben részletezett gazdasági modell 
a főberendezések beszerzési költségén túl jelentkező egyéb kiadások jelentős részét a főbe-
rendezések összbeszerzési költségének (PEC, PFI) valamilyen súlyfaktora alapján veszi figye-
lembe, a modell fokozottan érzékeny a költségfüggvényekre. Az alapmodelleket felépítő 
berendezésekre jellemző, megfelelő mélységű költségfüggvényeket dolgozott ki társaival 
LOZANO [179] és TSATSARONIS [45]. Az itt is alkalmazott függvények irodalmi hivatkozottsága 
jelentős ([101], [175], [180], [181], [182]), azonban az USD-ban számolt és a publikációk meg-
jelenésének időszakára vonatkoztatott függvények (5.2) egyenlettel korrigált eredményei 
csak arányok és nagyságrendek érzékeltetésére alkalmasak. 

A költségfüggvények bemenő paramétereit döntően a 3. fejezetben tárgyalt termodinamikai 
alapmodellek módosított változatainak fizikai paraméterei alkotják. Különbségek az áramlá-
si ellenállásból adódó nyomásesések berendezésekben történő figyelembevételében vannak, 
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amiknek szükségességét az egyes berendezések nyomásfüggő költségfüggvényei indokolják. 
A célkitűzések között szereplő változó gazdasági környezetet a megfelelő értékekkel figye-
lembe vett kamatláb, inflációs ráta, saját és idegen tőke finanszírozási részaránya, elvárt 
hitelkamatláb és osztalék, eltérő időfüggő költségindex, a tüzelőanyag ára, valamint a dol-
gozók fizetése, esetleg az amortizációs stratégia teremtheti meg. A modell változó gazdasági 
viszonyokra való érzékenységét mutatja ugyanazoknak az erőművi beruházásoknak a gaz-
dasági válságot megelőző 2006-os és követő 2012-es időszakra eső vizsgálata. Adott időszak-
ból származó, középtávú becslések pénzügyi indikátorait tartalmazza a 6-1. táblázat. 

 
6-1. táblázat Pénzügyi indikátorok 

Megnevezés Válság előtt Válság után 
Átlagos inflációs ráta, %/a 2,5 1* 
Nominális áremelkedés, %/a 2,5 1* 
Tüzelőanyag nominális árnövekedési rátája, %/a 3,5 2* 
Tervezés és kivitelezés kezdete, év 2006 2012 
Finanszírozás önrésze, % 20 30-40 
Éves hozamkövetelmény – saját tőke, %/a 10-12 10-12 
Éves hozamkövetelmény – idegen tőke, %/a 10 7 
Tüzelőanyag költség, $/GJ-LHV 8,01** 10,53** 
Átlagos bérköltség, $/h 25,15*** 31*** 
* Deflációs veszély miatt 
** EU átlag egymillió GJ fölötti ipari fogyasztóra – Eurostat 
*** EU átlag – Eurostat 

 

6.1.1. A KONDENZÁCIÓS BLOKK BERENDEZÉSEINEK KÖLTSÉGBECSLÉSE 

A kazán frissgőz paraméterektől (
1
p , bar, 

1
T , K) függő költségfüggvényét mutatja a (6.2) 

egyenlet, ahol 
B

η  a kazán exergetikai hatásfoka, 
Br

η  referencia hatásfok, melynek értéke 

0,405. A kazán által leadott E&  exergiaáram az ( )in out
E m e e= ⋅ −
& &  összefüggéssel kerül meghatá-

rozásra kW-ban. 
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&  (6.2) 

Gőzturbina vagy turbinafokozat költségbecslését írja le a (6.3) összefüggés. 
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&  (6.3) 

η
T
 a turbina fokozati hatásfoka, W&  a turbina tengelyteljesítménye kW-ban, η

Tr
 referencia 

hatásfok értéke 0,97 nagynyomású és 0,85 egyéb turbinákra, 
1
T  pedig a frissgőz hőmérsékle-

te K-ben. 

Tápvíz-előmelegítők beruházási költsége közelíthető a: 

 ( ) ( )
0,1

0,08 0,041
0,02 3,3 10 10 1000

FWH t s
PEC Q p p

TTD a

− − 
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅∆ ⋅ ⋅∆ ⋅ 

+ 
&  (6.4) 

egyenlettel, ahol Q&  az átvitt hőteljesítmény kW-ban, TTD a fűtőgőz telítési hőmérsékletének 
és a tápvíz kilépő hőmérsékletének különbsége °C-ban, 

t
p∆  és 

s
p∆  a tápvíz és fűtőgőz nyo-

másesése MPa-ban, nagynyomású tápvíz-előmelegítők esetén a értéke 6, kisnyomású előme-
legítőknél 4. Mivel a GTT keverő hőcserélőnek tekinthető, SHENG és társai [180] a (6.4) egyen-
letet alkalmazzák a költségének meghatározására. A javasolt módszer azonban túlárazza a 
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berendezést, így annak meghatározására jelen dolgozatban az (5.1) és (5.2) egyenletek alap-
ján került sor. 

A kondenzátor bekerülési költségének számítási módját mutatja a (6.5) összefüggés. 

 
0,8

0

1 1 1 1
217 0,247 ln 138

1 13,24
CND NEG

CW

PEC S
T vε ε η

      
= ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅       ⋅ − −⋅       

 (6.5) 

0
T  a környezeti hőmérséklet, 

w
v  a hűtővíz áramlási sebessége m/s-ban, 

wi
T , 

wo
T és 

in
T  a be- 

és kilépő hűtővíz hőmérsékletek és a belépő fáradt gőz hőmérséklet °C-ban, 
( )0NEG in out

S m T s s= ⋅ ⋅ −  a kondenzátorral elvont entrópia, az ε  termikus paraméter az 
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összefüggéssel, az 
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η  hatásosság pedig az 
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 összefüggéssel hatá-

rozható meg. 

A szivattyú bekerülési költsége függ annak nyomócsonkján kW-ban számolt E&  
exergiaáramától, valamint belső hatásfokától 

P
η : 
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& . (6.6) 

Pr
η  referencia hatásfok értéke 0,808. 

A generátor ára egyedül a kW-ban megadott teljesítménytől függ: 

 0,95
60

GEN G
PEC W= ⋅

& . (6.7) 

A költségfüggvények névleges üzemállapothoz tartozó eredményei a 3. Függelékben található 
szénportüzelésű, szuperkritikus erőmű beruházási költségeinek berendezésenkénti megosz-
lásával jó egyezést mutat. 

6.1.2. KÉTNYOMÁSOS KOMBINÁLT CIKLUSÚ BLOKK BERENDEZÉSEINEK KÖLTSÉGBECSLÉSE 

A gázturbina kompresszorának költségfüggvényét mutatja a (6.8) egyenlet 

 11 2 2

12 1 1

ln
air

AC

AC

C m p p
PEC

C p pη

     ⋅
= ⋅ ⋅     

−     

&
, (6.8) 

ahol 
air
m&  a beszívott levegő tömegárama, 

1
p  és 

2
p  a be- és kilépő levegő nyomásértékei. A 

kompresszor hatásfoka 
AC

η . Az egyenletben szereplő 
11
C  és 

12
C paraméterek nagysága 

71,1 $/(kg·s) és 0,9. 

A gázturbina égőterének költsége a rajta keresztüláramló levegő nagyságától (
air
m& ), annak 

relatív nyomásesésétől (
4 3
p p ) és a kilépő füstgáz hőmérsékletétől (

4
T , K) függ: 

 ( )23 4 2421
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3

1
C T Cair
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C m
PEC e
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&
. (6.9) 

Az egyenletben szereplő 
21

C , 
22

C , 
23

C  és 
24

C  értékei rendre: 46,08 $/(kg·s), 0,995, 0,018 1/K és 
26,4. 

A gázturbina bekerülési költségének 32számítási módját mutatja a (6.10) összefüggés. 

                                                        
32 A gázturbina részegységeire felírt költségfüggvények névleges üzemállapotban vett megoldása alapján a 
kompresszor beruházási költsége magasabb értékre adódik, mint az expanderé. Ennek realitását az adhatja, 
hogy 14-16-os nyomásviszony esetén egy kompresszorba négyszer több lapátsor kerül beépítésre, mint expan-
derbe. 
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 ( )33 4 34
31 4

32 5

ln 1
fg C T C

GT
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C m p
PEC e

C pη

⋅ −

⋅   
= ⋅ ⋅ +   

−   

&

. (6.10) 

fgm&  a belépő füstgáz tömegárama, 
GT

η  a turbina hatásfoka, 
4 5
p p  a nyomásviszony, 

4
T  pedig 

az égőtérből kilépő, a turbinába belépő füstgáz hőmérséklete. Az egyenletben szereplő 
31

C , 

32
C , 

33
C  és 

34
C  értékei rendre: 479,34 $/(kg·s), 0,92, 0,036 1/K és 54,4. 

Mivel TSATSARONIS költségfüggvényeit a CGAM problémán keresztül mutatja be [45], melynek 
hőhasznosító kazánja csak telített halmazállapotú gőzt szolgáltat, a kétnyomásos 
hőhasznosító érdekében szükséges volt az egyenlet általánosítása: 
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HRSG st fg
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i
Q&  a hőhasznosító kazán i-edik hőcserélő felületén átadott hőteljesítmény, 

i
TLM∆  pedig an-

nak logaritmikus közepes hőmérséklet-különbsége. 
st

m&  a hőhasznosítóból kilépő gőz tö-
megárama, fgm&  pedig a kazánon keresztüláramló füstgáz tömegárama. Az egyenletben sze-

replő 
51

C , 
52

C  és 
53

C  paraméterek értékei rendre: 6570 $/(kW·K)0,8, 21276 $/(kg·s), 
1184,4 $/(kg·s)1,2. 

A gőzturbina költségei a (6.3) egyenlet alapján, a szivattyú költségei a (6.6) segítségével, a 
hőkiadás céljából rendszeresített alap- és csúcshőcserélők, valamint a GTT beruházási költ-
ségei a (6.4) függvénnyel, a kondenzátor ára a (6.5) összefüggéssel, a generátor ára pedig a 
(6.7) egyenlettel került meghatározásra. 

A költségfüggvények névleges üzemállapothoz tartozó eredményei PAUSCHERT [183] energia-
szektorban végzett beruházási költségeloszlással kapcsolatos vizsgálataival jó egyezést mu-
tatnak. 

6.2. Exergoökonómiai modellek 

Az exergoökonómiai modellalkotás célja a megfelelő költségek exergetikai forrás- és ter-
mékáramokhoz való hozzárendelése. Az így meghatározott költségáramok lehetőséget kí-
nálnak nem csak az erőmű berendezéseiben előállított termékek, de a berendezésekben le-
zajló folyamatok mennyiségi és minőségi veszteségeinek beárazására is. &

,F k
C  és &

,P k
C  megha-

tározására a (2.2) költségmérleg, és 2.3.1.1 pontban leírt segédegyenleti alapelvek berendezé-
sekre való felírása ad lehetőséget. Exergetikai költségmérleg egyedül a kondenzátor típusú 
berendezésekre – kondenzációs erőműnél a fő- (FK) és segédkondenzátorokra (TTK), kom-
binált ciklusú blokknál pedig a léghűtéses kondenzátorra (LK) – nem írható fel, mivel – 
ahogy az a 4.5.1 szakaszban is szerepel – a kondenzátor elsődleges feladata nem a hő környe-
zetbe való leadása, hanem a rendszer többi egysége által termelt entrópia elvonása. Ennek 
megfelelően a kondenzátorok beruházási költsége sehol sem a környezetbe távozó hűtővíz 
költségét terheli, hanem az erőmű többi berendezésének termékáramát, az adott berende-
zésekben végbemenő folyamatok entrópianövekedésének arányában. Így a beruházással 

( )CI

k
Z& , valamint működéssel és karbantartással kapcsolatos ( OM

k
Z& ) költségáramok a 

6.1 alfejezetben meghatározott főberendezésekhez tartozó költségfüggvények alapján, (5.22) 
összefüggés módosításával kerülnek meghatározására: 
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ahol 
k
s∆  a k-adik berendezés fajlagos entrópianövekedése, l pedig a kondenzátor sorszáma. 



76 
 

A gáz- és gőzturbina forgóegységeire fokozatonként felírt beruházási költségek és mérleg-
egyenletek eredménye, hogy exergoökonómiai szempontból nem csak a hőkiadás, de a 
villamosenergia-termelés is egymástól jól elkülöníthető berendezésekben zajlik, így az azo-
nos minőségű termékáramok fajlagos egységköltségei – köszönhetően az előállítás folyama-
tából adódó különbségeknek – eltérőek lehetnek. Ahhoz, hogy – a gyakorlatnak megfelelően 
– egy terméktípushoz csak egy önköltség tartozzon, képeztem a minőségükben azonos ter-
mékek fajlagos költségeinek termékáramok szerint súlyozott átlagát: 
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ahol 
,P i

E&  a P termék i-edik forrásból származó exergiaárama, 
,P i

c  pedig a termék exergiára 
fajlagosított egységköltsége. Figyelembe véve, hogy a generátor csak a tengelyteljesítmény 
villamos energia átalakításában játszik szerepet, költsége egyedül a megtermelt villamos 
energiát terheli. Az erőműből kiadott villamos energia fajlagos költsége így: 
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ahol 
W
c  a forgóegységek tengelyteljesítményének, 

We
c  pedig a megtermelt villamos energia 

fajlagos önköltsége. 

6.2.1. A KONDENZÁCIÓS BLOKK EXERGOÖKONÓMIAI MODELLJE 

A szubkritikus blokk exergoökonómiai költségmodelljét tartalmazza a 6-2. táblázat. A táblá-
zatban szereplő mérlegegyenletek a 3-1. ábra alapján kerültek felírásra. 

 
6-2. táblázat A kondenzációs erőmű exergoökonómiai mérleg- és segédegyenletei 
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=

&&

& &
 

NKNYT 4 6 6 7 5 6W
C Z C C C C+ = + + +& & & & & & ; 

7 39 42
C C C= +& & &  

64

4 6

CC

E E
=

&&

& &
; 6 7

6 7

C C

E E
=

& &

& &
 

7 42

7 42

C C

E E
=

& &

& &
; 7 5

7 5

C C

E E
=

& &

& &
 

KKNYT1 
5 9 9 10 8 9W
C Z C C C C+ = + + +& & & & & &  

5 9

5 9

C C

E E
=

& &

& &
; 10 9

10 9

C C

E E
=

& &

& &
; 10 8

10 8

C C

E E
=

& &

& &
 

KKNYT2 8 12 14
C C C= +& & & ; 

12 13 16 13 13W
C Z C C C+ = + +& & & & &  

8 12

8 12

C C

E E
=

& &

& &
; 16 12

16 12

C C

E E
=

& &

& &
; 16 13

16 13

C C

E E
=

& &

& &
 

KNYT 14 15 15 17 15W
C Z C C C+ = + +& & & & & ; 

13 15 18
C C C+ =& & &  

1714

14 17

CC

E E
=

&&

& &
; 17 15

17 15

C C

E E
=

& &

& &
 

A táblázat folytatódik 
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A táblázat folytatása 

Megnevezés Költségmérlegek Segédegyenletek 

E7 

53 54 7 55 60
C C Z C C+ + = +& & & & & ; 

11 56 40 54 57
C C Z C C+ + = +& & & & & ; 

55 56 58
C C C= +& & & ; 

58 59 1
C C C+ =& & &  

54 60

54 60

C C

E E
=

& &

& &
; 54 11

54 11

C C

E E
=

& &

& &
; 55 56

55 56

C C

E E
=

& &

& &
 

E6 

51 47 60 36 52 48
C C C Z C C+ + + = +& & & & & & ; 

6 49 37 46 47
C C Z C C+ + = +& & & & & ; 

48 49 53
C C C= +& & & ; 

57 50 59
C C C+ =& & &  

60 47 52
C C C+ =& & & ; 

6 47

6 47

C C

E E
=

& &

& &
; 48 49

48 49

C C

E E
=

& &

& &
 

E5 

33 52 43 33 40 44
C C C Z C C+ + + = +& & & & & & ; 

42 45 32 43 41
C C Z C C+ + = +& & & & & ; 

40 51 45
C C C= +& & & ; 

46 41 50
C C C+ =& & &  

43 52 44
C C C+ =& & & ; 

4342

42 43

CC

E E
=

&&

& &
; 40 45

40 45

C C

E E
=

& &

& &
 

E3 
27 10 17 30 31
C C Z C C+ + = +& & & & &  

10 31

10 31

C C

E E
=

& &

& &
 

E2 
24 16 31 26 18 26 27W
C C C C Z Z C+ + + + + =& & & & & & &   

E1 
23 17 22 24 25
C C Z C C+ + = +& & & & &  

17 25

17 25

C C

E E
=

& &

& &
 

GTT* 
9 44 30 11 32
C C C Z C+ + + =& & & & &   

FTSZ+TT 39 27 36 27W
C Z C C+ = +& & & & ; 

32 10 27 33W
C Z C C+ + =& & & &  

39 36

39 36

C C

E E
=

& &

& &
 

FK** 
18 25 19
C C C+ =& & &   

TTK** 37 36

37 36

C C

E E
=

& &

& &
  

TTK SZ 
37 30 30 38W
C Z C C+ + =& & & &   

FCS SZ 
19 24 24 22W
C Z C C+ + =& & & &  

22 38 23
C C C+ =& & &  

* GTT tekinthető keverő hőcserélőnek 
** kondenzátor célja az egyéb alrendszerekben termelt entrópia elvonása 

 

A (6.1) célfüggvény kiszámításához az optimumkeresési algoritmusnak minden iterációs 
lépésben meg kell határoznia valamennyi egyed exergoökonómiai költségáramát, így a felírt 
egyenletrendszert – a számítási idő csökkentése érdekében – iteratív úton nem, csak analiti-
kusan szabad megoldani. Az egyenletrendszer analitikus megoldására MAPLE, az optimum-
keresés iteratív lépései során történő numerikus behelyettesítésre pedig MATLAB program-
környezetben került sor. A névleges üzemállapot, valamint az exergoökonómiai célfügg-
vényhez tartozó optimumok megkeresésére és kiértékelésére mind a válságot megelőző 
2006-os, mind pedig a válságot követő, 2012-es gazdasági viszonyok között sor került. 6-3. 
táblázat a névleges üzemállapot (Név) paramétereit és a termodinamikai optimum célfügg-
vényeinek korábbi eredményeit (SZB, MB, P3) hasonlítja össze a válság előtti (P7) és utáni 
(P8) gazdasági környezetben adódó exergoökonómiai optimumok paramétereivel. 

Gazdasági környezettől függetlenül az exergoökonómiai optimumok körfolyamati hatásfo-
kai közel 0,5%-kal magasabbak a névleges üzemállapot hatásfokánál, de majdnem 1%-kal 
alacsonyabbak az exergetikai optimumok hatásfokainál. Az alacsonyabb hatásfok oka első-
sorban az alacsonyabb hőbevezetési átlaghőmérséklet, amely az alacsonyabb frissgőz hő-
mérséklet és az utolsó, E7 jelű hőcserélőn eső alacsonyabb fűtőgőznyomás (

11
p ) eredménye. 

Szubkritikus erőművek gőzturbinái elsősorban ausztenites acélból készülnek, melyek ma-
ximális hőmérséklettűrő képessége folyamatos működés mellett nem haladja meg az 540-
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550 °C-ot. Szuperkritikus erőművek, melyek frissgőz hőmérséklete ennél magasabb hőmér-
séklettartományban mozog, nagynyomású fokozatokhoz nikkel bázisú anyagokat használ-
nak, melyek piaci ára messze meghaladja az ausztenites acél árát. P7 és P8 eredmények 
540 °C körüli 

2
T  hőmérsékletei azt mutatják, hogy egy 40 °C-kal magasabb frissgőz hőmér-

séklet nem okoz akkora hatásfok-növekedést – és így a változó költségek csökkenését –, 
hogy az fedezné az erőmű megnövekedett beruházási költségét. 

 
6-3. táblázat A kondenzációs blokk eltérő célfüggvényekre adódó paramétereinek összehasonlítása 

Változók Név SZB MB P3 P7 P8 

0
η , 1 40,439 42,886 42,934 42,958 41,997 42,049 
T2, °C 540 580 580 580 542,836 544,248 
η , 1 0,86 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
p2, bar 161,88 170 170 170 170 170 
p11, bar 38,442 45,798 45,798 45,798 35,992 35 
p6, bar 19,181 29,313 24,923 22,222 15 16,472 
p7, bar 8,953 15,219 11,156 11,046 7,852 8,159 
p9, bar 4,305 6,731 4,365 4,289 3,595 3,618 
p10, bar 1,530 2,851 1,725 1,901 1,241 1,317 
p16, bar 0,632 0,942 0,573 0,644 0,5 0,5 
p17, bar 0,167 0,246 0,172 0,149 0,148 0,137 
TTDE1, °C 3,427 2 2 2 4,417 4,996 
TTDE2, °C 4,204 2 2 2 4,945 4,451 
TTDE3, °C 3,565 2 2 2 5,369 5,602 
DCAE3, °C 6,3 2 2 2,002 4,780 4,166 
TTDE5, °C 4,283 2 2 2 5,242 5,654 
DCAE5, °C 6,7 2 2 2 4,505 5,084 
TTDE6, °C 3,391 2 2 2 5,132 5,538 
DCAE6, °C 8,5 2 2 2 5,390 4,332 
TTDE7, °C 3,7 2 2 2 8 4,004 
DCAE7, °C 4,9 2 2 2 4,857 5,775 

 

TTD és DCA értékek, melyek a hőátadó felületek méreteit, így pedig a hőcserélők költségeit 
befolyásolják, ugyan magasabbak P7 és P8 kapcsolásoknál, mint SZB, MB vagy P3-nál, de 
ahogy ez a paraméterek érzékenységi vizsgálatából és szórásából kiderül (4. Melléklet), a kör-
folyamati hatásfokra gyakorolt hatásuk kevésbé jelentős. Ezek alapján elmondható, hogy a 
kapott eredmények a valósággal jó egyezést mutatnak. 

A gazdasági környezet hasonlósága miatt alábbiakban a válságot követő, 2012-es eredmé-
nyek kerülnek részletesebben tárgyalásra. A válságot megelőző környezetben készített szi-
mulációs eredmények, valamint a törzsanyagban nem szereplő fajlagos exergiaáramok meg-
találhatók a 10. Mellékletben. A 6-4. táblázat foglalja össze a rendszer névleges üzemállapotán 
üzemelő főberendezések forráshoz ( )FC&  és termékhez ( )PC&  köthető költségáramait, a be-

rendezésekben végbemenő mennyiségi és minőségi veszteségek okozta költségkieséseket 

( )D L
C C+& & , a főberendezések beruházási költségeit (PEC), költség-egyenértékes módszerrel 

meghatározott költségáramait ( )Z& , valamint exergoökonómiai tényezőit (f). Az 

exergoökonómiai modell megoldásához szükséges gazdasági paraméterek minden iterációs 
lépésben meg lettek határozva. Az 5. fejezetben részletezett gazdasági modell kialakítására és 
az erőmű termodinamikai paraméterei alapján történő kiértékelésére Excel programkör-
nyezetben került sor, melynek névleges üzemállapotára vonatkozó értékeit tartalmazza a 
11. Melléklet. 

Általánosságban elmondható, hogy a főberendezések termékeinek költségáramai magasab-
bak, mint a források költségáramai, amely utal a berendezések által hozzáadott érték nagy-
ságára. Kivételt ez alól – a kondenzátorokon túl – a gáztalanítós táptartály képez, amely el-
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sődleges feladata az oldott gázok tápvízből való eltávolítása, és csak másodlagos szerepe a 
modell által is figyelembevett tápvíz-előmelegítés. 

 
6-4. táblázat Kondenzációs blokk főberendezéseinek exergoökonómiai  
jellemzői névleges üzemállapotban, 2012-es gazdasági környezetben 

Megnevezés 
F

C& , $/h 
P

C& , $/h 
D L

C C+& & , $/h PEC, $ Z& , $/h f , 1 

Kazán 25895,95 28683,41 12456,24 39767858 2327,20 0,1574 
NNYT 7651,42 8074,69 539,50 7077452 414,17 0,4343 
NKNYT 7559,17 7979,35 583,93 7079119 414,27 0,4150 
KKNYT1 6327,77 6751,45 666,92 5980163 349,96 0,3442 
KKNYT2 2572,36 2741,37 450,30 2971652 173,90 0,2786 
KNYT 5209,96 5551,09 935,30 4902465 286,89 0,2347 
E7 1380,87 2014,45 161,65 1790242 104,76 0,3932 
E6 337,02 481,22 32,11 1844416 107,93 0,7707 
E5 98,15 150,07 9,20 619975 36,28 0,7978 
E3 443,57 516,57 62,66 847919 49,62 0,4419 
E2 436,84 542,39 88,70 1093380 63,98 0,4191 
E1 196,32 264,55 74,41 764715 44,75 0,3756 
GTT* 630,54 208,46 98,70 547291 32,03 0,2450 
FTSZ+TT 780,24 913,32 309,92 2182923 127,74 0,2919 
FK** 1460,24 1469,61 1103,80 4196218 245,56 0,1820 
TTK** 87,26 3,04 65,90 1192604 69,79 0,5144 
TTK SZ 1,59 2,04 0,23 7531 0,44 0,6590 
FCS SZ 27,43 30,83 3,93 57185 3,35 0,4597 
Rendszer*** 25895,95 30415,15 17643,39 82923107 4852,64 0,2485 
* csak melléktevékenység került beárazásra 
** be- és kilépő költségáramok eredményei 
*** A rendszer beruházási költsége ebben a táblázatban nem tartalmazza a generátor árát 

 

Mivel a minőségi veszteségek a kazánban a legszámottevőbbek, az exergiarombolással kap-
csolatos költségek is ott a legmagasabbak. Ezt követi a főkondenzátor, amely nagy mennyi-
ségű hőt juttat a környezetbe, így a mennyiségi veszteségek költségei ott a legjelentősebbek. 
A gőzturbina fokozatain eső irreverzibilitások magasabbak, mint a hőcserélőkön esők, ezért 
a forgóegységekre jutó veszteségek költségei is jelentősebbek. A főberendezések közül az 
FCS és TTK szivattyúk irreverzibilitásainak költsége a legalacsonyabb, köszönhetően a kis 
teljesítménynek és alacsony nyomáskülönbségnek. 

Az exergoökonómiai tényező két költségtípusnak, a nem exergiafüggő, tőkeberuházással és 
üzemeltetéssel kapcsolatos költségeknek, valamint az exergiarombolással és veszteségekkel 
kapcsolatos költségeknek a hányadosa. Ez az arányszám mutatja meg a nem exergiafüggő 
költségek hozzájárulását a teljes költséghányadhoz képest. Ha egy főberendezés 
exergoökonómiai tényezője relatíve alacsony, rendszerszinten érhető el költségcsökkentés, 
magasabb hatékonyságú, drágább berendezés alkalmazásával. Hasonlóan, magas f esetén 
alacsonyabb hatékonyságú, olcsóbb berendezéssel érhető el költségmegtakarítás. Fontos 
megjegyezni, hogy az exergoökonómiai tényező nagysága nem csak a berendezés típusától, 
de az üzemviteli körülményektől is függ, így annak értéke önmagában nem, csak annak vál-
tozása értelmezhető. A gazdasági válságot követő környezetben végzett optimumkeresés 
eredményeit tartalmazza a 6-5. táblázat. 

A névleges és optimális üzemállapothoz tartozó eredmények összevetéséből kitűnik, hogy 
az E5 jelű hőcserélő és a nagynyomású turbinafokozat kivételével valamennyi berendezés-
ben csökken a forrás és termék költségárama, valamint az irreverzibilitások okozta költség-
kiesés. A gazdaságosabb üzemvitel azonban a kazán és a turbina fokozatainak drágulásával 
jár, amely emeli a rendszer beruházási költségét. Ezt tükrözi a névleges üzemállapothoz tar-
tozó alacsony exergoökonómiai tényező is, amely optimális üzemállapotban 7%-kal maga-
sabb.  
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6-5. táblázat Kondenzációs blokk főberendezéseinek exergoökonómiai 

 jellemzői optimális (P8) üzemállapotban, 2012-es gazdasági környezetben 

Megnevezés 
F

C& , $/h 
P

C& , $/h 
D L

C C+& & , $/h PEC, $ Z& , $/h f , 1 

Kazán 24806,39 27666,99 11880,63 41121923 2392,27 0,1676 
NNYT 8053,33 8529,78 409,40 8062875 469,06 0,5340 
NKNYT 7207,17 7650,61 401,62 7545131 438,94 0,5222 
KKNYT1 6111,77 6520,99 473,34 6344038 369,06 0,4381 
KKNYT2 2505,99 2670,65 355,50 3188204 185,47 0,3429 
KNYT 4471,34 4764,10 598,80 4855161 282,45 0,3205 
E7 1239,46 1808,17 141,19 1667181 96,99 0,4072 
E6 279,58 406,66 25,09 1607259 93,50 0,7884 
E5 115,48 178,24 10,03 740692 43,09 0,8112 
E3 412,53 485,62 56,15 835798 48,62 0,4641 
E2 362,63 459,34 69,51 993104 57,77 0,4539 
E1 153,95 214,48 55,56 667735 38,85 0,4115 
GTT* 436,28 82,66 114,56 496406 28,88 0,2013 
FTSZ+TT 775,28 908,09 316,81 2182542 126,97 0,2861 
FK** 1263,38 1270,31 936,98 3797778 220,94 0,1908 
TTK** 88,45 3,08 66,44 1176154 68,42 0,5073 
TTK SZ 1,57 2,01 0,22 7617 0,44 0,6638 
FCS SZ 24,71 27,60 3,55 48564 2,83 0,4431 
Rendszer*** 24806,39 29474,47 15915,40 85338160 4964,55 0,2664 
* csak melléktevékenység került beárazásra 
** be- és kilépő költségáramok eredményei 
*** rendszer beruházási költsége ebben a táblázatban nem tartalmazza a generátor árát 

 

A kondenzációs hőerőmű anyagáramainak exergia jellegű és exergiára fajlagosított költsé-
geit mutatja névleges és exergoökonómiailag optimált üzemállapotokra a gazdasági válságot 
megelőző és követő időszakra a 11. Melléklet. Az eredményekből kitűnik, hogy – gazdasági 
környezettől függetlenül – az exergoökonómiailag optimált üzemállapotokhoz tartozó költ-
ségáramok döntő többségében alacsonyabbra adódtak, mint névleges esetben. Az exergiára 
fajlagosított költségek közül valamennyi számításnál a főkondenzátor meleg oldalán kilépő 
anyagáramra adódott a legmagasabb érték. Ez annak ellenére, hogy a kondenzátor költsége 
nem terheli a termékáramot reális eredmény, mivel az exergia (nyomás és hőmérséklet) az 
erőművön belül itt a legalacsonyabb, így egy exergiára fajlagosított értéknek mindenféle-
képpen magasnak kell lennie. Általánosságban ugyanakkor elmondható, hogy egy berende-
zésen áthaladó exergiaáram fajlagos költsége csak akkor nő, ha az áram exergiája kisebb 
mértékben növekedik, mint amennyivel a költségét a berendezés költség-egyenértékes 
módszerrel meghatározott költségárama növeli. Az eltérő optimálási szempontok alapján 
végzett számítások rendszerszintű összehasonlítását tartalmazza a 6-6. táblázat. 

 
6-6. táblázat A kondenzációs blokk exergoökonómiai jellemzői eltérő üzemállapotokban, 2012-es gazdasági környezetben 

Megnevezés 
F

C& , $/h 
P

C& , $/h 
D L

C C+& & , $/h PEC, $ 
w
c , $/kWh k, $/kW f , 1 η , 1 

Név 25896 30415 17643 82923107 0,1383 1112 0,2485 40,439 
P3 24332 33063 15766 162895600 0,1503 1911 0,3946 42,958 

SZB 24383 33035 15814 161230100 0,1501 1894 0,3916 42,886 
MB 24355 33075 15778 162660544 0,1503 1908 0,3940 42,934 
P8 24806 29474 15915 85338160 0,1339 1129 0,2664 42,049 

 

A maximális körfolyamati hatásfokot eredményező P3, SZB és MB megoldások fajlagos be-
ruházási költségei (k) jóval magasabbak, mint a névleges, vagy exergoökonómiai optimum-
hoz tartozó eredmények. A termodinamikai optimumot adó megoldások beruházási költsé-
ge közel kétszerese a névleges üzemállapothoz tartozó megoldásnak, így fajlagos villamos 
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energia költségük ( )
w
c  annak ellenére magasabb, hogy körfolyamati hatásfokuk átlagosan 

2,5%-kal haladja meg a névleges állapotét, veszteségekből származó költségeik pedig 10%-
kal alacsonyabbak. Az optimumkeresési algoritmus által javasolt P8 megoldás a névlegeshez 
képest 2,91%-kal drágább berendezéseket tartalmaz, de így 3,18%-kal állítható elő olcsóbban 
a villamos energia. 

Ahhoz, hogy az eltérő gazdasági környezetben kapott megoldásokat össze lehessen hasonlí-
tani, valamennyi eredmény az adott évhez tartozó névleges üzemállapothoz, mint bázis-
eredményhez lett viszonyítva. Az így kapott összehasonlító értékeket tartalmazza a 6-7. táb-
lázat 

6-7. táblázat A kondenzációs blokk névleges üzemállapotra  
fajlagosított exergoökonómiai jellemzői 2006-ban és 2012-ben 

 
,

F

F Név

C

C

&

&
, 1 

,

P

P Név

C

C

&

&
, 1 

,

D L

D L Név

C

C

+

+

&

&
, 1 

Név

PEC

PEC
, 1 

,

w

w Név

c

c

, 1 

Név

k

k
, 1 

Név

f

f
, 1 

Név

η

η
, 1 

Név06 1 1 1 1 1 1 1 1 
P306 0,9396 1,1046 0,8967 1,9644 1,1047 1,7310 1,5634 1,0623 

SZB06 0,9416 1,1033 0,8994 1,9443 1,1029 1,7154 1,5520 1,0605 
MB06 0,9405 1,1048 0,8973 1,9616 1,1045 1,7280 1,5610 1,0617 

P7 0,9589 0,9700 0,9034 1,0224 0,9698 1,0114 1,0646 1,0385 
Név12 1 1 1 1 1 1 1 1 
P312 0,9396 1,0871 0,8936 1,9644 1,0872 1,7184 1,5879 1,0623 

SZB12 0,9416 1,0861 0,8963 1,9443 1,0858 1,7031 1,5759 1,0605 
MB12 0,9405 1,0874 0,8943 1,9616 1,0870 1,7155 1,5854 1,0617 

P8 0,9579 0,9691 0,9021 1,0291 0,9686 1,0153 1,0721 1,0398 

 

Azonos termodinamikai paraméterek mellett, névleges üzemállapotra fajlagosított forrás-
hoz köthető költségáramok ( )

,F F Név
C C& &  eltérő gazdasági környezetben is állandók. Ez annak a 

következménye, hogy ezek az exergoökonómiai jellemzők csak a rendszer termodinamikai 
tulajdonságaitól, valamint a tüzelőanyag költségétől függenek. Névleges üzemállapotra 
fajlagosított jellemzőknél azonban a tüzelőanyag költsége kiesik, a rendszer termodinamikai 
tulajdonságait pedig nem befolyásolja a gazdasági környezet változása. A rendszer beruhá-
zási költségének nagyságát a 6.1.1 szakaszban definiált – termodinamikai jellemzőktől függő – 
költségfüggvények, valamint a CAPCI költségindex határoz meg. Mivel azonos évre számolt 
beruházások hányadosáról van szó, a költségindex hatása nem érvényesül, így hasonlóan az 
előző jellemzőhöz, a rendszerek beruházási költségének arányát ( )Név

PEC PEC  a gazdasági 
környezet szintén nem befolyásolja. A fajlagos beruházási költségnek azonban részét képezi 
egyebek mellett a próbaüzem költsége ((5.4) egyenlet) és a működő tőke ((5.5) egyenlet), 
melyek nagyságát a gazdasági környezettől függő pénzügyi indikátorok befolyásolják, így a 
fajlagos beruházási költségek aránya ( )Név

k k  változik a környezet hatására. Hasonló a hely-

zet a fajlagos villamos energia költségek ( )
,w w Név

c c  és exergoökonómiai tényezők ( )Név
f f  

arányával is. Ezek számítása a rendszer költség-egyenértékes módszerrel meghatározott 
költségárama ((2.3) egyenlet) alapján történik, amely megint csak szükségessé teszi környe-
zetfüggő pénzügyi indikátorok használatát. P7 és P8 számítások 

,w w Név
c c  és 

Név
f f  eredmé-

nyeit figyelembe véve megállapítható, hogy a válságot követően olyan gazdasági környezet 
jött létre, amely a földgáz tüzelésű kondenzációs hőerőmű magasabb beruházási költsége 
mellett eredményez alacsonyabb villamos energia árat. Az erőművel, mint alaperőművel 
számolva és 85%-os éves kihasználást feltételezve, 2006-os gazdasági indikátorok alkalmazá-
sával elvégzett optimálás során az alacsonyabb fajlagos villamos energia költség 6 millió 33$, 

                                                        
33 Éves megtakarítás 1,275 milliárd Ft (USD/HUF éves középárfolyam 2006-ban 210,37 – X-Rates.com) 
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2012-es környezetben elvégzett optimálásnál pedig 7,2 millió 34$ éves megtakarítást ered-
ményez. Tekintettel arra, hogy földgáz tüzelésű, kondenzációs erőművek – azok kevésbé 
gazdaságos üzemvitele miatt – legtöbb esetben csak, mint menetrendtartó erőművek vesz-
nek részt a villamos energiatermelésben, valamint a beruházási költségek nagyságáról a 
6.1 alfejezetben bemutatott költségfüggvények csak közelítő eredményt adnak, az itt kapott 
megtakarítások valós ipari környezetben nem kimutathatók. A hazai erőműparknak a dol-
gozatban részletezett modell alapjául szolgáló Láng BBC 215 MW-os turbina kondenzációs 
blokkja nem képezi részét, a leghosszabb ideig üzemelő egységek átalakítására a ’90-es évek 
elején került sor, amikor is a körfolyamati hatásfok növelése érdekében gázturbinához let-
tek illesztve (Dunamenti Erőmű). 

6.2.2. KÉTNYOMÁSOS KOMBINÁLT CIKLUSÚ BLOKK EXERGOÖKONÓMIAI MODELLJE 

A kétnyomásos kombinált ciklusú blokk exergetikai költségmodelljét tartalmazza a 6-8. táb-
lázat. A táblázatban szereplő egyenletek a 3-2. ábra alapján kerültek felírásra.  

 
6-8. táblázat Kétnyomásos kombinált ciklusú blokk exergoökonómiai mérleg- és segédegyenletei 

Megnevezés Költségmérlegek Segédegyenletek 

Peremfeltételek 
50

0C =& ; 
55 55F
C p LHV m= ⋅ ⋅
& &   

GT K 
50 36 36 54W
C Z C C+ + =& & & &   

GT E 
54 55 37 56
C C Z C+ + =& & & &   

GT T 
56 39 1 39W
C Z C C+ = +& & & &  

56 1

56 1

C C

E E
=

& &

& &
 

NTH 
6 1 3 4 2
C C Z C C+ + = +& & & & &  

1 2

1 2

C C

E E
=

& &

& &
 

NEG 12 2 6 6 8
C C Z C C+ + = +& & & & &  

8 13 11
C C C= +& & &  

82

2 8

CC

E E
=

&&

& &
; 8 11

8 11

C C

E E
=

& &

& &
 

NVH II. 
23 11 13 12 58
C Z C C C+ + = +& & & & &  

13 58

13 58

C C

E E
=

& &

& &
 

KTH 11 17 8 59 10
C C Z C C+ + = +& & & & & ; 

58 59 60
C C C+ =& & &  

5911

11 59

CC

E E
=

&&

& &
 

KEG 
60 25 13 17 14
C C Z C C+ + = +& & & & & ; 

24 25 36
C C C= +& & &  

60 14

60 14

C C

E E
=

& &

& &
; 3624

24 36

CC

E E
=

&&

& &
 

NVH I. 3 18 15 20 23
C C Z C C+ + = +& & & & & ; 

14 18 19
C C C= +& & &  

18 20

18 20

C C

E E
=

& &

& &
; 18 14

18 14

C C

E E
=

& &

& &
 

KVH 
16 19 16 24 21
C C Z C C+ + = +& & & & & ; 

20 21 22
C C C+ =& & &  

19 21

19 21

C C

E E
=

& &

& &
 

FTE 
22 52 35 51 53
C C Z C C+ + = +& & & & &  

5122

22 51

CC

E E
=

&&

& &
 

NNYT 4 19 19 26W
C Z C C+ = +& & & & ; 

26 10 27
C C C+ =& & &  

264

4 26

CC

E E
=

&&

& &
 

A táblázat folytatódik. 

  

                                                        
34 Éves megtakarítás 1,622 milliárd Ft (USD/HUF éves középárfolyam 2012-ben 225,02 – X-Rates.com) 
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       A táblázat folytatása. 

Megnevezés Költségmérlegek Segédegyenletek 

KNYT 
27 9 41 42 28 9W
C Z C C C C+ = + + +& & & & & &  

27 41

27 41

C C

E E
=

& &

& &
; 41 42

41 42

C C

E E
=

& &

& &
; 2842

42 28

CC

E E
=

&&

& &
 

CSHCS 41 45 29 47 49
C C Z C C+ + = +& & & & & ; 

53 44 45
C C C+ =& & &  

4941

41 49

CC

E E
=

&&

& &
 

AHCS 
42 43 49 34 44 32

C C C Z C C+ + + = +& & & & & &  
42 49 32

C C C+ =& & &  

HF 47 48

47 48

C C

E E
=

& &

& &
  

KSZ 48 31 31 46W
C Z C C+ + =& & & & ; 

46 52 43
C C C= +& & &  

46 52

46 52

C C

E E
=

& &

& &
 

LK** 
28 32 29
C C C+ =& & &   

SZ30 
29 30 30 39W
C Z C C+ + =& & & &   

RHCS 
39 34 5 40 38
C C Z C C+ + = +& & & & &  

34 38

34 38

C C

E E
=

& &

& &
 

GTT* 
36 40 28 34
C C Z C+ + =& & & &   

SZ25 33 25 25 16W
C Z C C+ + =& & & & ; 

38 35 33
C C C= +& & &  

38 33

38 33

C C

E E
=

& &

& &
 

SZ26 
35 26 26 3W
C Z C C+ + =& & & &   

* GTT tekinthető keverő hőcserélőnek 
** kondenzátor célja az egyéb alrendszerekben termelt entrópia elvonása 

 

Hasonlóan a kondenzációs blokkhoz, a névleges üzemállapot, valamint az exergoökonómiai 
célfüggvényhez tartozó optimumok megkeresésére és kiértékelésére itt is sor került a válsá-
got megelőző és a válságot követő időszakban. A 6-9. táblázat a névleges üzemállapot (Név) 
paramétereit és a termodinamikai optimum célfüggvényeinek korábbi eredményeit (BF, D1) 
hasonlítja össze a válság előtti (D7) és utáni (D8) gazdasági környezetben adódó 
exergoökonómiai optimumok paramétereivel. 

 
6-9. táblázat Kétnyomásos kombinált ciklusú blokk eltérő célfüggvényekre adódó paramétereinek összehasonlítása 

Változók Név BF D1 D7 D8 

0
η , 1 47,839 52,169 52,170 45,263 45,271 

η
1K
, 1 0,83 0,86 0,86 0,86 0,86 

π
1K

, 1 14 18 18 8 8 

TÉT, °C 1168,354 1250 1250 1250 1250 
η

1E
, 1 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 

pNEG, bar 111,08 120 120 120 120 
PDTNEG, °C 15 5 5 9,34 8,75 
TNTH, °C 536 540 540 540 540 
SCTNVH II, °C 5 3 3,005 3 3 
TKTH, °C 281,83 310 310 286,01 293,11 
pKEG, bar 6,525 9,94 9,820 9,52 11,67 
PDTKEG, °C 15 5 5 18 18 
SCTKVH, °C 3 3 3 15 15 

 

Ellentétben a kondenzációs blokkal, ahol az exergoökonómiai optimumok körfolyamati ha-
tásfokai a névleges üzemállapot és az exergetikai optimumok hatásfokai közé estek, a két-
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nyomásos kombinált ciklusú blokknál ez az érték – függetlenül a gazdasági környezettől – 
még a névleges üzemállapot hatásfokánál is alacsonyabb. Ez elsősorban annak a következ-
ménye, hogy a π

1K
 nyomásviszony nem csak a gázturbina kompresszorának, de expanderé-

nek költségfüggvényét is jelentősen befolyásolja. Az erőművi berendezések bekerülési költ-
ségének 35-40%-át adja a gázturbina, így egy magas nyomásviszony jelentősen növelné a 
6.1 alfejezetben bevezetett költségfüggvényekkel meghatározott beruházási költséget. A D7 és 
D8 számításoknál a keresési tér alsó szélére adódó nyomásviszony ugyan igazolja a keresési 
algoritmus megfelelő működését – és indokolja a D7 és D8 számítások alacsony körfolyamati 
hatásfokát –, de felveti a (6.8) és (6.10) egyenletek nyomásviszony-függés jellegének helyes-
ségét. A névleges üzemállapottal azonos nyomásviszony mellett D7 számítás 49,737%-os, D8 
számítás pedig 49,770%-os körfolyamati hatásfokot eredményezne. A kisnyomású elgőzölög-
tető hőfokrése (PDT

KEG
), valamint vízhevítőjének aláhűtöttsége (SCT

KVH
) exergoökonómiai 

optimumban a keresési tér felső szélére adódnak. Az állandó hőteljesítmény mellett csök-
kentett hőfokrés növeli a hőcserélőkön keresztüláramló munkaközeg tömegáramát, amely 
jelentősen növeli a HRSG kisnyomású fokozatának beruházási költségét. Az erőmű által 
szolgáltatott villamos energiának azonban csak 10-15%-a származik a kisnyomású gőzturbi-
nából, így a hőbevezetési átlaghőmérséklet növelése csak csekély mértékben járul hozzá a 
hatékonyabb villamosenergia-termeléshez. A vízhevítőben alkalmazott alacsony hőfokrés 
magas beruházási költséget eredményez a kisnyomású vízhevítőben és elgőzölögtetőben. 

Csak úgy, mint a kondenzációs gőzturbina esetében, a kombinált ciklusú erőműnél is a vál-
ságot követő, 2012-es eredmények kerülnek részletesebben tárgyalásra. A válságot megelő-
ző környezetben készített számítási eredmények, valamint a törzsanyagban nem szereplő 
fajlagos exergiaáramok megtalálhatók a 13. Mellékletben.  

 
6-10. táblázat Kétnyomásos kombinált ciklusú blokk főberendezéseinek  

exergoökonómiai jellemzői névleges üzemállapotban, 2012-es gazdasági környezetben 

Megnevezés 
F

C& , $/h P
C& , $/h 

D L
C C+& & , $/h PEC, $ Z& , $/h f , 1 

GT K 47455,46 47994,53 3913,29 9720227 539,07 0,1211 
GT E 57978,11 57985,58 14257,02 134646 7,47 0,0005 
GT T 40908,95 41343,12 1893,61 7828607 434,16 0,1865 
NNYT 8311,10 8605,76 783,10 5308813 294,42 0,2732 
KNYT 5439,92 5635,81 743,84 3528305 195,67 0,2083 
NTH 4141,66 4202,08 592,41 1067517 59,20 0,0909 
NEG 6233,87 6354,91 842,35 2140489 118,71 0,1235 
NVH II 2560,65 2784,25 92,08 4005797 222,16 0,7070 
NVH I 1041,88 1193,97 128,53 2720604 150,88 0,5400 
KTH 205,19 211,52 85,75 112014 6,21 0,0676 
KEG 1257,66 1321,85 210,46 1125076 62,40 0,2287 
KVH 329,04 365,44 60,75 649414 36,02 0,3722 
CSHCS 2862,09 3012,91 405,98 2719383 150,81 0,2709 
AHCS 1986,27 2161,34 356,78 3156914 175,08 0,3292 
LK** 574,64 2560,91 579,17 4528523 251,15 0,3025 
KHCS 5564,01 5554,62 1075,57 157413 8,73 0,0081 
GTT* 2436,15 2016,31 604,26 89434 4,96 0,0081 
FSZ 2,56 3,98 0,35 25604 1,42 0,8020 
KNYSZ 2,32 4,74 0,30 43758 2,43 0,8884 
NNYSZ 145,60 155,90 19,37 185525 10,29 0,3469 
Rendszer*** 9983,58 30587,84 26691,70 49568584 2731,23 0,1021 
* csak melléktevékenység került beárazásra 
** be- és kilépő költségáramok eredményei 
*** rendszer beruházási költsége ebben a táblázatban nem tartalmazza a generátor árát 
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A rendszer névleges üzemállapotán üzemelő főberendezések forráshoz ( )FC&  és termékhez 

( )PC&  köthető költségáramait, a berendezésekben végbemenő mennyiségi és minőségi vesz-

teségek okozta költségkieséseket ( )D L
C C+& & , a főberendezések beruházási költségeit (PEC), 

költség-egyenértékes módszerrel meghatározott költségáramait ( )Z& , valamint 

exergoökonómiai tényezőit (f) a 6-10. táblázat foglalja össze. 

A főberendezések közül – a gáztalanítós táptartályon túl, melynek elsődleges célját, a termi-
kus gáztalanítást az exergoökonómiai modell nem árazza be – csak a KHCS jelű hőcserélő 
forrásának költségárama magasabb termékének költségáramánál. Ez jól szemlélteti a hőcse-
rélő működésének célját, amely a KNYSZ és NNYSZ jelű szivattyúkra érkező munkaközeg 
aláhűtése a kavitáció elkerülése érdekében. Általánosságban elmondható, hogy az erőmű 
azon berendezéseiben, melyekben a mennyiségi és minőségi veszteségek okozta 
exergiakiesés jelentős, ott az exergiarombolás és veszteség okozta költségkiesés is számot-
tevő. A kondenzációs erőműhöz hasonlóan a kombinált ciklusú erőműnél is az égés során – a 
gázturbina égőterében – adódik a legnagyobb veszteséggel kapcsolatos költségkiesés, ame-
lyet a gázturbina forgóegységei követnek. A HRSG hőátadó felületei közül egyedül a nagy-
nyomású elgőzölögtető felületén jelentkezik magasabb irreverzibilitás okozta költségkiesés, 
mint a gőzturbina kis- és nagynyomású fokozatain. Köszönhetően a viszonylag alacsony 
hőteljesítménynek, amely a kondenzátorban elvonásra kerül, a léghűtéses kondenzátornál 
jelentkező költségkiesés kevésbé számottevő, mint a kondenzációs erőmű főkondenzátorá-
nál. Ha a gőzturbinákat, vagy szivattyúkat tekintjük, megállapítható, hogy a két erőművi 
modell főberendezéseinek exergoökonómiai tényezői a közel azonos körülmények között 
dolgozó, azonos típusú berendezéseknél azonos tartományba esnek. A modellek rendszer-
szintű összehasonlításából az látszik, hogy a kondenzációs erőmű exergoökonómiai ténye-
zője annak ellenére nagyobb a kombinált ciklusú blokkénál, hogy hatásfoka kisebb, így fajla-
gos veszteségei magasabbak. Az exergoökonómiai tényező azonban a veszteségek költségét 
veszi figyelembe, amely a kétnyomásos kombinált ciklusú blokk esetében magasabb, mivel a 
berendezések drágábbak, így a keletkezett termékek fajlagos költségáramai is magasabbak, 
amely a veszteségek költségeit is növeli. Ugyanakkor az, hogy a kapcsolás exergoökonómiai 
tényezője nem éri el a kondenzációs blokknál kapott érték 50%-át, döntően a korábban tár-
gyalt költségfüggvények nem megfelelő nyomásviszony-függés jellegének eredménye. Erre 
enged következtetni a gazdasági válságot követő környezetben végzett optimumkeresés 
eredményeit tartalmazó 6-11. táblázat is, melynek exergoökonómiai tényezője annak ellené-
re magasabb a névleges üzemállapotban számolt értéknél, hogy körfolyamati hatásfoka ala-
csonyabb. 

A névleges és optimális üzemállapothoz tartozó eredmények összevetéséből az látszik, hogy 
valamennyi berendezésben csökkent a forrás és termék költségárama, valamint az irrever-
zibilitások okozta költségkiesés. A gőzturbina fokozatainak és a léghűtéses kondenzátornak 
a beruházási költsége ugyan jelentősen megnőtt, de a gázturbina forgóegységeinél alkalma-
zott – és nyomásviszony szempontjából nem megfelelően definiált – költségfüggvények 
rendszerszinten költségcsökkenéshez vezettek.  

A kétnyomásos kombinált ciklusú erőmű anyagáramainak exergia jellegű és exergiára 
fajlagosított költségeit mutatja névleges és exergoökonómiailag optimált üzemállapotokra a 
gazdasági válságot megelőző és követő időszakra a 14. Melléklet. Csak úgy, mint a kondenzá-
ciós erőmű esetében, az exergoökonómiailag optimált üzemállapotokhoz tartozó költség-
áramok döntő többségében – gazdasági környezettől függetlenül – alacsonyabbra adódtak, 
mint névleges esetben. Az exergiára fajlagosított költségek közül valamennyi számításnál a 
léghűtéses kondenzátor meleg oldalán kilépő anyagáramra adódott a legmagasabb érték, 
mivel – hasonlóan a kondenzációs erőműhöz – itt a legalacsonyabb az exergia, amire a 
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fajlagosítás történik. Az eltérő optimálási szempontok alapján végzett számítások rendszer-
szintű összehasonlítását tartalmazza a 6-12. táblázat. 

 
6-11. táblázat Kétnyomásos kombinált ciklusú blokk főberendezéseinek  

exergoökonómiai jellemzői optimális (D8) üzemállapotban, 2012-es gazdasági környezetben 

Megnevezés 
F

C& , $/h P
C& , $/h 

D L
C C+& & , $/h PEC, $ Z& , $/h f , 1 

GT K 9509,97 9874,71 765,43 6526017 364,74 0,3227 
GT E 20467,56 20475,86 5824,39 148660 8,31 0,0014 
GT T 11338,49 11606,76 425,37 4799908 268,27 0,3868 
NNYT 4189,37 4520,07 355,92 5911882 330,42 0,4814 
KNYT 3871,93 4155,84 535,12 5072714 283,52 0,3463 
NTH 2516,48 2569,43 534,12 913992 51,08 0,0873 
NEG 4208,11 4329,80 788,12 2103617 117,57 0,1298 
NVH II 916,54 1148,66 81,13 4125652 230,59 0,7397 
NVH I 570,70 724,13 85,50 2712738 151,62 0,6394 
KTH 28,99 31,83 8,48 50095 2,80 0,2481 
KEG 204,89 232,74 23,11 478559 26,75 0,5365 
KVH 110,67 126,47 33,02 277552 15,51 0,3196 
CSHCS 1231,76 1383,75 177,82 2719383 151,99 0,4608 
AHCS 838,38 1017,73 150,07 3208937 179,35 0,5444 
LK** 460,53 1298,91 423,40 6944415 388,13 0,4783 
KHCS 3108,76 3097,61 561,41 183711 10,27 0,0180 
GTT* 1279,89 965,20 388,43 102353 5,72 0,0145 
FSZ 1,37 3,02 0,19 29368 1,64 0,8972 
KNYSZ 1,17 2,83 0,15 29725 1,66 0,9148 
NNYSZ 94,12 107,13 12,59 232424 12,99 0,5078 
Rendszer*** 10589,84 13539,99 11188,42 47273559 2602,92 0,2048 
* csak melléktevékenység került beárazásra 
** be- és kilépő költségáramok eredményei 
*** rendszer beruházási költsége ebben a táblázatban nem tartalmazza a generátor árát 

 
6-12. táblázat Kétnyomásos kombinált ciklusú blokk exergoökonómiai  
jellemzői eltérő üzemállapotokban, 2012-es gazdasági környezetben 

 
F

C& , $/h P
C& , $/h D L

C C+& & , 

$/h 
PEC, $ w

c , 

$/kWh 
Q
c , 

$/kWh 
k, $/kW f , 1 η , 1 

Név 9983,58 30587,84 26691,70 49568584 0,3091 0,3135 1309,55 0,1021 47,510 
BF 9398,11 24870,57 18947,60 58184088 0,2516 0,2570 1483,0673 0,1547 50,907 
D1 9392,60 24855,83 18936,51 58158684 0,2517 0,2572 1483,35 0,1548 50,907 
D8 10589,84 13539,99 11188,42 47273559 0,1385 0,1501 1270,46 0,2048 45,286 

 

Hasonlóan a kondenzációs erőmű számításaihoz, a maximális körfolyamati hatásfokot 
eredményező BF és D1 megoldások fajlagos beruházási költségei is jóval magasabbak, mint a 
névleges, vagy exergoökonómiai optimumhoz tartozó eredmények. Irodalmi adatok ([183], 
[184]) szerint a földgáz tüzelésű, kétnyomásos kombinált ciklusú erőművek fajlagos beruhá-
zási költségei a 100 MW nagyságrendű teljesítménytartományában 1300 $/kW körül mozog-
nak. Ennek a névleges és exergoökonómiai optimumhoz tartozó értékek megfelelnek ugyan, 
de alacsony körfolyamati hatásfokaik miatt az egyenértékes módszerrel meghatározott ön-
költségeik lényegesen magasabbak az irodalmi adatok alapján elvárt értékeknél. Gazdasági 
környezettől függően ez a költség 0,08-0,12 $/kWh között változik. A számolt és szakiroda-
lomban közölt eredmények közötti eltérés mutatja a módszer 6.1 alfejezetben felírt költség-
függvényekre való nagy érzékenységét.  

Az ipari gyakorlatban alkalmazott árképzéssel ellentétben, ahol a villamos energia fajlagos 
ára többnyire meghaladja a hő árát, a számítások azt igazolják, hogy a hő ( )Qc  egyenértékes 

önköltsége – a rendszer optimálási szempontjaitól függetlenül – magasabb a villamos ener-
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gia ( )
w
c  előállításának költségénél. Ez döntően annak következménye, hogy az erőmű ener-

gia-átalakítási láncában a villamosenergia-termelés magasabb szinten áll, és megelőzi a hő-
termelést. A földgázban kémiailag kötött formában jelen levő energia több veszteséggel járó 
átalakításon megy keresztül, míg hő formájában kiadásra kerül, így a hőtermelés alacso-
nyabb hatásfokkal – és fajlagosan nagyobb tüzelőanyag felhasználás mellett – történik az 
erőműben, mint a villamosenergia-szolgáltatás. Minél hosszabb az energia-átalakítási lánc, 
annál nagyobb a termék előállításának fajlagos költsége, vagyis , 1 ,P k P k

c c
−

< . Feltételezve, 
hogy a lánc egyik elemének terméke a következő elem forrása, a minőségi és mennyiségi 

veszteségek költsége felírható a ( ) ( ), , , 1 , , , , ,L k D k P k L k D k F k L k D k
C C c E E c E E

−

+ = ⋅ + = ⋅ +& & & & & &  összefüggéssel, 

amely alapján könnyen belátható, hogy az energia-átalakítási lánc végén – a tüzelőanyag 
bevezetéstől legtávolabb – található folyamatok (pl. hőszolgáltatás) során kialakuló veszte-
ségeknek legmagasabb a fajlagos költségük. A hő előállításának költségét ugyan nem terheli 
a gőzturbina fokozatainak, a gázturbina expanderének és a generátornak az ára, de növeli az 
AHCS, CSHCS és FTE jelű hőcserélők, valamint KSZ keringető szivattyú beruházási költsége. 
Az adott évben névleges üzemállapotra fajlagosított, eltérő gazdasági környezetben kapott 
megoldások összehasonlító értékeket tartalmazza a 6-13. táblázat. 

 
6-13. táblázat Kétnyomásos kombinált ciklusú blokk névleges üzemállapotra fajlagosított  

exergoökonómiai jellemzői 2006-ban és 2012-ben 

 
,

F

F Név

C

C

&

&
, 1 

,

P

P Név

C

C

&

&
, 1 

,

D L

D L Név

C

C

+

+

&

&
, 1 

Név

PEC

PEC
, 1 

,

w

w Név

c

c

, 1 
,

Q

Q Név

c

c

, 1 
Név

k

k
, 1 

Név

f

f
, 1 

Név06 1 1 1 1 1 1 1 1 
BF06 0,9408 0,8185 0,7145 1,1731 0,8202 0,8276 1,1348 1,4992 
D106 0,9408 0,8186 0,7145 1,1733 0,8202 0,8280 1,1350 1,4994 
D7 1,0606 0,4425 0,4209 0,9500 0,4486 0,4873 0,9649 1,9946 

Név12 1 1 1 1 1 1 1 1 
BF12 0,9408 0,8131 0,7099 1,1731 0,8140 0,8197 1,1325 1,5156 
D112 0,9408 0,8126 0,7095 1,1733 0,8141 0,8202 1,1327 1,5158 
D8 1,0607 0,4427 0,4192 0,9537 0,4479 0,4788 0,9701 2,0055 

 

Csak úgy, mint a kondenzációs erőmű esetében, a névleges üzemállapotra fajlagosított for-
ráshoz köthető költségáramok ( )

,F F Név
C C& & , valamint a rendszerek beruházási költségének 

aránya ( )Név
PEC PEC  azonos termodinamikai paraméterek mellett, eltérő gazdasági környe-

zetben is állandók, míg a többi exergoökonómiai paraméter változik. 

A D7 és D8 számítások fajlagos villamos energia és hő költségének arányát 
,

(
w w Név
c c ,

,

)
Q Q Név
c c  

tekintve az látható, hogy a válságot követően a termékek alacsonyabb áron történő előállí-
tása csak magasabb beruházási költség mellett valósítható meg. A magasabb beruházási 
költséghányad magasabb fajlagos beruházási költségaránnyal ( )Név

k k  és az 

exergoökonómiai tényezők magasabb arányával ( )Név
f f  jár. D7 és D8 számítások eredmé-

nyeit vizsgálva hasonló következtetések vonhatók le, mint P7 és P8 számítások esetében, így 
megállapítható, hogy a válságot követően olyan gazdasági környezet jött létre, amely konst-
rukciós kialakítástól függetlenül, a földgáz tüzelésű hőerőmű magasabb beruházási költsége 
mellett eredményez alacsonyabb villamos energia árat, kapcsolt energiatermelés esetén 
pedig villamos energia- és hőárat. A számítási eredmények értékelése során bizonyításra 
került, hogy a széles körben alkalmazott (6.8) és (6.10) egyenletek nyomásviszony-
függésének jellege nem tükrözi napjaink kereskedői árképzésének gyakorlatát, így az algo-
ritmus eredményei alapján nem lehet következtetéseket levonni a megtakarítás mértékéről. 
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6.3. Az exergoökonómiai modellalkotás összegzése 

Az erőművekben előállított termékek költségáramainak minimalizálása érdekében megal-
kottam az alapmodellek exergoökonómiai célfüggvényeit. A függvények kiértékeléséhez 
felírtam az erőművi főberendezések exergoökonómiai mérleg- és segédegyenleteit. A felírt 
egyenletrendszereket a számítási idő csökkentése érdekében analitikusan oldottam meg, 
majd az így kapott paraméteres egyenleteket visszaírtam a matematikai modellekbe, hogy 
azok kiszámítása az optimumkeresés iteratív lépései során numerikus behelyettesítéssel 
történhessen. (Az optimálást a 2.5. alfejezetben bemutatott – hagyományos – PSO típusú, me-
ta‐heurisztikus számítási módszerrel végeztem el.) Az egyenletekben szereplő, főberendezé-
sek beruházásának költségáramaihoz köthető paramétereket a nemzetközi irodalomból vett 
költségfüggvények segítségével határoztam meg. A számítások során csak olyan költség-
függvényekre támaszkodtam, melyek értékét közvetlenül vagy közvetve változtatták a 
3. fejezetben tárgyalt keresési terek dimenziói (változói) és irodalmi hivatkozottságuk jelen-
tős volt. Az exergoökonómiai optimálást mind a kondenzációs, mind pedig a kétnyomásos 
kombinált ciklusú erőmű esetében elvégeztem a gazdasági válságot megelőző 2006-os és 
követő 2012-es időszakra. A változó gazdasági környezetet a pénzügyi indikátorok változta-
tásával vettem figyelembe. 

A kapott megoldások összehasonlítását az adott évhez tartozó névleges üzemállapotra való 
fajlagosítással végeztem el, amely alapján alábbi következtetésekre jutottam: 

− PSO típusú, meta‐heurisztikus számítási módszerek alkalmasak lehetnek 
exergoökonómiai célfüggvények optimálására; 

− a kapott eredmények nagy érzékenységet mutattak a 6.1 alfejezetben felírt költség-
függvényekre; 

− konstrukciós kialakítástól függetlenül a maximális körfolyamati hatásfokot eredmé-
nyező megoldások fajlagos beruházási költségei jóval magasabbak, mint a névleges, 
vagy exergoökonómiai optimumhoz tartozó eredmények; 

− konstrukciós kialakítástól függetlenül, a névleges üzemállapotra fajlagosított forrás-
hoz köthető költségáramok ( )

,F F Név
C C& & , valamint a rendszerek beruházási költségé-

nek aránya ( )Név
PEC PEC  azonos termodinamikai paraméterek mellett, eltérő gazda-

sági környezetben is állandók, míg az egyéb vizsgált exergoökonómiai paraméterek 
változnak; 

− függetlenül a rendszer optimálási szempontjaitól, földgáz tüzelésű, kapcsolt hő és 
villamos energia termelésre alkalmas kétnyomásos kombinált ciklusú erőmű hő 
egyenértékes önköltsége magasabb a villamos energia előállításának költségénél; 

− konstrukciós kialakítástól függetlenül, az exergiára fajlagosított költségek közül va-
lamennyi számításnál a kondenzátor meleg oldalán kilépő anyagáramra adódott a 
legmagasabb érték, mivel ott a legalacsonyabb az exergia, amire a fajlagosítás törté-
nik; 

− a válságot követően olyan gazdasági környezet jött létre, amely konstrukciós kialakí-
tástól függetlenül, a földgáz tüzelésű hőerőmű magasabb beruházási költsége mellett 
eredményez alacsonyabb villamos energia árat, kapcsolt energiatermelés esetén pe-
dig villamos energia- és hőárat; 

− a számítási eredmények értékelése során bizonyításra került, hogy a széles körben 
alkalmazott (6.8) és (6.10) egyenletek nyomásviszony-függésének jellege nem tükrözi 
napjaink kereskedői árképzésének gyakorlatát. 
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7. Összefoglalás 
Részletesen bemutattam a termoökonómia fejlődésének történetét, és elvégeztem a 
termoökonómiai analízis legelterjedtebb módszereinek összehasonlító értékelését. Mivel a 
dolgozat célkitűzései között szereplő beruházás döntés-előkészítését, valamint meglévő 
rendszerek üzemvitelének értékelését segítő eszköz nagyrészt támaszkodik a vizsgált rend-
szer termodinamikai modelljére, annak pontosabb leírása érdekében olyan 
exergoökonómiai eljárást integráltam a döntés-előkészítést segítő eszközbe, amely képes 
kereskedelmi forgalomban kapható hőséma-számító programokkal való együttműködésre. 

Röviden áttekintetem az erőművi rendszerek hatékonyságát növelő optimumkeresési eljá-
rásokat, részletesebben ismertetve a numerikus problémamegoldásoknál leggyakrabban 
alkalmazott keresési technikát, a genetikus algoritmusokat, valamint a meta‐heurisztikus 
számítási módszerek közé tartozó, legjelentősebb természet ihlette keresőt, a részecskeraj 
optimálási eljárást. Elkészítettem a Tisza II. erőmű mintájára egy kondenzációs, a Debreceni 
erőmű mintájára pedig egy kapcsolt hő- és villamosenergia-termelésű kétnyomásos kombi-
nált ciklusú blokk termodinamikai modelljét, amelyeken demonstráltam, hogy a részecske-
raj intelligenciával megtalálhatók hőtani rendszerek termodinamikai modelljeinek optimá-
lis körfolyamati hatásfokai. 

Annak érdekében, hogy a hőtani modellek eredményei alapján az exergetikai és később az 
exergoökonómiai értékelést is el lehessen végezni, a NASA féle kilenc együtthatós polino-
mok segítségével meghatároztam a gázkeverékek nyomás- és hőmérsékletfüggő fajlagos 
entalpia-, entrópia-, szabadentalpia és fajhőfüggvényeit. Igazoltam az azonos együtthatójú 
állapotfüggvények konzisztenciáját, majd ideális Joule-Brayton körfolyamaton keresztül 
demonstráltam, hogy a numerikus hibából adódó eltérések érdemben nem befolyásolják a 
számításokat. Anyagáramok fizikai és kémiai exergiafüggvényének meghatározása során 
bizonyítottam, hogy elemi anyagok standard szabadentalpiája csak akkor lehet zérus, ha az 
entalpia és entrópia függvények vonatkoztatási rendszerei összhangban vannak, ellenkező 
esetben sérül a moláris szabadentalpia definíciója. Mind a kondenzációs hőerőműnél és 
rendszerelemeinél, mind pedig a kétnyomásos kombinált ciklusú erőműnél és rendszerele-
meinél meghatároztam az exergetikai hatásfokokat és számításokkal igazoltam a részecske-
raj intelligencia hőtani rendszerek exergia alapú optimálására való alkalmasságát. 

Erőművi beruházásokra kidolgoztam egy általános gazdasági modellt, amely a tőkeberuhá-
zással kapcsolatos költségek, valamint működéssel és karbantartással kapcsolatos költségek 
becslését az erőmű főberendezéseinek bekerülési költsége alapján határozza meg, és amely 
alkalmas a részrendszerek költség-egyenértékes költségáramának meghatározására. Az 
erőművekben előállított termékek költségáramainak minimalizálása érdekében megalkot-
tam az alapmodellek exergoökonómiai célfüggvényeit. A függvények kiértékeléséhez felír-
tam és analitikusan megoldottam az erőművi főberendezések exergoökonómiai mérleg- és 
segédegyenleteit. A főberendezések beruházásának költségáramaihoz köthető paramétere-
ket a nemzetközi irodalomból vett költségfüggvények segítségével határoztam meg. Az 
exergoökonómiai optimálást mind a kondenzációs, mind pedig a kétnyomásos kombinált 
ciklusú erőmű esetében elvégeztem a gazdasági válságot megelőző 2006-os és követő 2012-
es időszakra. 

 

Kulcsszavak: termoökonómia, exergetikai költségszámítás, exergia, részecskeraj intelligencia, 
erőművi rendszerek optimálása, hőséma-számító programok 
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7.1. Új tudományos eredmények 

Az értekezésben bemutatott kutatás új tudományos eredményeit az alábbi tézisekben fogla-
lom össze: 

1. Tézis ([134], [135], [157], [188]) 

Számításokkal igazoltam, hogy a részecskeraj intelligencia alkalmas hőtani rendsze-
rek termodinamikai modelljeinek optimálására. A hőtani rendszer sajátosságaitól 
függetlenül, a kereső szakadásra való érzékenysége a sebességvektor frissítési algo-
ritmusától, a sebességvektorok keresési térhez képesti relatív méretétől, valamint a 
keresési tér kiértékelhető és nem kiértékelhető részének arányától függ. 

A keresési tér megfelelő megfontolások alapján történő csökkentése növelheti a ke-
reső hatékonyságát és csökkentheti a nem konvergens egyedek egy iterációs ciklusra 
jutó átlagos számát. 

2. Tézis ([188]) 

Számításokkal igazoltam, hogy hagyományos részecskeraj optimálási algoritmus al-
kalmazása esetén, hőerőművek termodinamikai modellje által reprezentált keresési 
térben a sebességvektor fajlagos méretének optimuma van. 

Rögzített méretű keresési térben a sebességvektor fajlagos méretének csökkentése 
növeli a körfolyamati hatásfok középértékét – amennyiben az az egyenértékű Carnot 
körfolyamat hatásfokát nem érte el – és csökkenti a szórását, továbbá csökkenti a 
nem konvergens egyedek egy iterációs ciklusra jutó átlagos számát, ugyanakkor a 
fajlagos sebességvektor maximális méretének alacsony értéken tartása csökkenti a 
globális keresési képességet és növeli az iterációszámot. 

3. Tézis ([188]) 

Számításokkal igazoltam, hogy egy hőerőműben lezajló termodinamikai folyamato-
kat leíró hőséma-számító programhoz illesztett mintakövető részecskeraj intelligen-
cia a sebességfrissítésben fenntartott nagy változatosság okozta magas számítási idő 
miatt alkalmatlan erőművi rendszerek optimumkeresésére. 

A mintakövető részecskeraj intelligenciák csoportjába tartozó CLPSO egy nagyság-
renddel több iterációt igényel a sikeres számításhoz, mint egy hagyományos PSO. Az 
egy iterációs ciklusra jutó nem konvergens egyedek átlagos száma minden esetben 
magasabb, mint hagyományos PSO esetében. CLPSO-t a magas számítási idő alkal-
matlanná teszi erőművi rendszerek optimumkeresésére. A keresés számítási idejét az 
iterációs küszöb és részecskeszám csak kis mértékben, a változók ugyanakkor jelen-
tős mértékben befolyásolják. Ennek döntően az az oka, hogy a számítási időt elsősor-
ban a hőséma-számító program belső iterációja szabja meg, amely nem kiértékelhető 
egyedek esetén mindig nagyobb. 

4. Tézis ([189]) 

Anyagáramok fizikai és kémiai exergiafüggvényének meghatározása során bizonyí-
tottam, hogy elemi anyagok standard szabadentalpiája csak akkor lehet zérus, ha az 
entalpia és entrópia függvények vonatkoztatási rendszerei összhangban vannak, és 

kielégítik a ( )
( )0 0

0 0

0

,

,
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%  feltételt. 

A régi konvenciók használata mellett, amelyek az elemi anyagok standard szabaden-
talpiáját zérusnak veszik, a termék kémiai potenciálját pedig megfeleltetik a képző-
dési szabadentalpiával, sérül a moláris szabadentalpia definíciója. 
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5. Tézis ([190]) 

Számításokkal igazoltam, hogy földgáztüzelésű, elvételes vagy ellennyomású 
hőkiadással ellátott, kapcsolt hő- és villamos-energiatermelésre alkalmas kétnyomá-
sos kombinált ciklusú erőmű hő-egyenértékes önköltsége magasabb a villamos ener-
gia előállításának költségénél. 

Ez döntően annak következménye, hogy az erőmű energia-átalakítási láncában a 
villamosenergia-termelés magasabb szinten áll, és megelőzi a hőtermelést. A föld-
gázban kémiailag kötött formában jelen levő energia több veszteséggel járó átalakí-
táson megy keresztül, míg hő formájában kiadásra kerül, így a hőtermelés alacso-
nyabb hatásfokkal – és fajlagosan nagyobb tüzelőanyag felhasználás mellett – törté-
nik az erőműben, mint a villamosenergia-szolgáltatás. Minél hosszabb az energia-
átalakítási lánc, annál nagyobb a termék előállításának fajlagos költsége, vagyis 

, 1 ,P k P k
c c

−

< . Feltételezve, hogy a lánc egyik elemének terméke a következő elem for-
rása, a minőségi és mennyiségi veszteségek költsége felírható a 

( ) ( ), , , 1 , , , , ,L k D k P k L k D k F k L k D k
C C c E E c E E

−

+ = ⋅ + = ⋅ +& & & & & &  összefüggéssel, amely igazolja, hogy az 

energia-átalakítási lánc végén – a tüzelőanyag bevezetéstől legtávolabb – található 
folyamatok – amelyek közé a hőszolgáltatás is tartozik – során kialakuló vesztesé-
geknek a legmagasabb a fajlagos költségük. 

6. Tézis ([157], [190], [191]) 

Kidolgoztam egy részecskeraj intelligencián alapuló, moduláris felépítésű, erőművi 
beruházás döntés-előkészítését, valamint meglévő rendszerek üzemvitelének értéke-
lését segítő eljárásrendszert. 

Definiáltam az egyes részmodellek kapcsolódási felületeit, lehetővé téve azok ré-
szenkénti cseréjét és továbbfejlesztését. Az így létrehozott modell alkalmas a vizsgált 
erőmű által kiadott termékek mennyiségétől és minőségétől függetlenül, változó 
környezeti és gazdasági feltételek mellett kapcsoltan figyelembe venni termodina-
mikai és gazdasági szempontokat. Az eljárásrendszer működésének helyességét ha-
gyományos felépítésű, kondenzációs hőerőművön és egy – általánosításra szintén al-
kalmas – kétnyomásos kombinált ciklusú erőművön demonstráltam. 

7. Tézis ([190], [191]) 

Egy kondenzációs hőerőmű és egy kétnyomásos kombinált ciklusú erőmű 
exergoökonómiai optimálását és vizsgálatát elvégezve számításokon keresztül bizonyítot-
tam, hogy: 

− konstrukciós kialakítástól függetlenül, a névleges üzemállapotra fajlagosított for-
ráshoz köthető költségáramok ( )

,F F Név
C C& & , valamint a rendszerek beruházási költ-

ségének aránya ( )Név
PEC PEC  azonos termodinamikai paraméterek mellett, eltérő 

gazdasági környezetben is állandók, míg az egyéb vizsgált exergoökonómiai pa-
raméterek változnak; 

− konstrukciós kialakítástól függetlenül, az exergiára fajlagosított költségek közül 
valamennyi számításnál a kondenzátor meleg oldalán kilépő anyagáramra adódik 
a legmagasabb érték, mivel ott a legalacsonyabb az exergia, amire a fajlagosítás 
történik; 

− a 6.1 alfejezetben felírt költségfüggvények és pénzügyi indikátorok alapján a válsá-
got követően olyan gazdasági környezet jött létre, amely konstrukciós kialakítás-
tól függetlenül, a földgáz tüzelésű hőerőmű magasabb beruházási költsége mel-
lett eredményez alacsonyabb villamos energia árat, kapcsolt energiatermelés 
esetén pedig villamos energia- és hőárat.  
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7.2. A tudományos eredmények gyakorlati hasznosításának lehetőségei 

A kutatómunka során kidolgozott döntés-előkészítést segítő eszköz elsősorban a különböző 
erőművi beruházások műszaki megoldásainak több szempont szerinti összehasonlítására 
alkalmas. A valóságot nem kellő alapossággal leíró folytonos költségfüggvények értékei he-
lyettesíthetők gyártóktól származó árajánlatokkal, a nem ismert műszaki adatok és gazdasá-
gi indikátorok értékeihez – a rendelkezésre álló trendek és tapasztalatok alapján – valószí-
nűségi változók rendelhetők, lehetőséget adva nem csak különböző szcenáriók kidolgozásá-
ra és összehasonlítására, de azok bekövetkezési valószínűségének megadására is. 

A részeredmények közül ipari érdeklődésre tarthat számot a Matlab és GateCycle progra-
mok közötti dinamikusa adatátvitel problémájának megoldása, a hősémaszámító program 
entrópia- és exergiafüggvényekkel való kiegészítése, valamint az optimumkeresés feltétele-
inek GateCycle programkörnyezetben való megteremtése. 

7.3. A továbbfejlesztés irányai 

Egy kutatási feladat, különösen egy ilyen átfogó jellegű, mint amit az értekezésemben be-
mutattam, csak a legritkább esetben zárható le és tekinthető teljesen megoldottnak. A ka-
pott eredmények alapján mindenféleképpen indokolt a modell szempontrendszerének bőví-
tése, a beruházással és üzemeltetéssel kapcsolatos további elvárások figyelembe vétele. Új 
szempont lehet a környezetterhelés gazdasági következményeinek vizsgálata, amely így 
adott esetben nem csak a leválasztók telepítése okozta beruházási költségtöbbletet, de an-
nak az erőmű üzemvitelére gyakorolt hatását is közvetlenül veheti figyelembe. Kutatásaim 
során CCS technológia szénportüzelésű erőműbe való integrálására dolgoztam ki modellt 
[186]. A módszer alkalmas lehet externáliák hatásvizsgálatára. A matematikai modell jelen-
legi struktúrájába ugyancsak könnyen beilleszthető egy, az ellátásbiztonság gazdasági hatá-
sait vizsgáló modul. A berendezések megbízhatóságának vizsgálata elsősorban az erőmű 
kihasználási tényezőjére van hatással, amelyből az erőmű éves üzemideje kerül meghatáro-
zásra. Így az erőműben előállított termékek költség-egyenértékes módszerrel meghatáro-
zott költségáramait anélkül befolyásolja a berendezések megbízhatósága, hogy az az 
exergoökonómiai mérlegegyenletek módosítását tenné szükségessé. Az erőművi megbízha-
tóság alapjait vizsgáltam [187] irodalomban. További kutatások tárgyát képezhetik a 
6.1. alfejezetben ismertetett költségfüggvények, melyek pontosítása a 6.2. alfejezet eredményei 
alapján indokolt. Új függvények megalkotását nem csak a megváltozott gazdasági környe-
zet, de a döntés-előkészítést segítő matematikai modell költségfüggvények eredményeire 
való nagy érzékenysége is szükségessé teszi. Az itt felsorolt fejlesztési lehetőségek azonban 
már meghaladják egy személy lehetőségeit, ezek már csak több tudományterület művelőjé-
nek együttes munkájával valósíthatók meg. 
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1. Melléklet 
Az 1-1. M táblázat a 3.1.1 fejezetben bemutatásra kerülő kondenzációs blokk névleges üzemál-
lapotához tartozó termodinamikai jellemzőket mutatja a 3-1. ábra jelölései alapján. 

1-1. M táblázat A kondenzációs blokk névleges üzemállapotának paraméterei 

Létesítmény Szubkritikus kondenzációs blokk 

Megnevezés mé. vez. Név SZB MB P3 
Külső levegő hőmérséklete K 61 288,15 288,15 288,15 288,15 
Külső levegő relatív páratartalma %  60 60 60 60 
       
Gőzkazán       
Tüzelőanyag fogyasztás kg/s 62 11,13 10,81 10,80 10,80 
belépő levegő tömegáram kg/s 61 200,01 194,37 194,10 194,08 
kilépő füstgáz tömegáram kg/s 63 211,14 205,19 204,90 204,88 
kilépő füstgáz hőmérséklet K 63 428,95 436,34 436,47 436,31 
Felhasznált tüzelőhő MWth  528,13 512,94 512,47 512,47 
       
Turbina       
NNY gőz nyomás kPa 2 16188 17000 17000 17000 
 hőmérséklet K 2 813,15 853,15 853,15 853,15 
 tömegáram kg/s 2 178,64 170,33 170,73 171,06 
 tengelyteljesítmény MW  63,40 62,51 62,66 62,78 
NKNY gőz nyomás kPa 4 3844,21 4579,79 4579,79 4579,80 
 hőmérséklet K 4 813,15 853,15 853,15 853,15 
 tömegáram kg/s 4 163,63 161,11 158,18 156,06 
 tengelyteljesítmény MW  61,48 51,65 63,01 63,30 
KKNY 1 gőz nyomás kPa 5 895,35 1521,86 1115,57 1104,62 
 hőmérséklet K 5 618,60 688,96 647,70 646,43 
 tömegáram kg/s 5 139,59 135,33 130,53 130,31 
 tengelyteljesítmény MW  46,77 51,02 50,60 48,28 
KKNY 2 gőz nyomás kPa 8 152,98 285,10 172,51 190,08 
 hőmérséklet K 8 438,50 490,83 442,45 451,32 
 tömegáram kg/s 8 124,97 120,04 116,43 117,00 
 tengelyteljesítmény MW  18,14 23,56 20,29 20,61 
KNY gőz nyomás kPa 14 152,98 285,10 172,51 190,08 
 hőmérséklet K 14 438,50 490,83 442,45 451,32 
 tömegáram kg/s 14 79,72 74,79 71,18 71,75 
 tengelyteljesítmény MW  35,10 42,46 34,57 36,25 
       
Tápvíz-előmelegítők       
E1 fűtőgőz nyomás kPa 17 16,67 24,58 17,27 14,87 
 hőmérséklet K 17 329,33 337,73 330,07 326,94 
E2 fűtőgőz nyomás kPa 16 63,15 94,24 57,33 64,42 
 hőmérséklet K 16 368,41 390,59 357,91 360,91 
E3 fűtőgőz nyomás kPa 10 152,98 285,10 172,51 190,08 
 hőmérséklet K 10 438,50 490,83 442,45 451,32 
GTT fűtőgőz nyomás kPa 9 430,51 673,14 436,51 428,85 
 hőmérséklet K 9 539,60 587,31 538,07 535,83 
E5 fűtőgőz nyomás kPa 42 895,35 1521,86 1115,57 1104,62 
 hőmérséklet K 42 618,60 688,96 647,70 646,43 
E6 fűtőgőz nyomás kPa 6 1844,63 2931,33 2492,32 2222,16 
 hőmérséklet K 6 711,76 785,33 761,28 744,29 
E7 fűtőgőz nyomás kPa 11 3844,21 4579,79 4579,79 4579,80 
 hőmérséklet K 11 606,47 648,96 648,96 648,96 
       
Kondenzátor       
Kondenzátorba menő gőz tömegárama kg/s 18 112,23 104,72 104,19 104,24 
Kondenzátornyomás kPa 18 3,91 3,73 3,72 3,72 
Kondenzátor hőmérséklet K 18 301,70 300,91 300,84 300,84 
Főkondenzátorban elvont hő MWth  251,38 231,47 229,76 229,67 
       
Gőzturbina tengelyteljesítmény MW  224,89 231,20 231,14 231,20 
Generátor hatásfok %  98 98 98 98 
Villamos önfogyasztás MWe  0,52 0,51 0,50 0,50 
Kiadott villamos teljesítmény MWe  219,89 220,07 220,02 220,08 
Nettó villamos hatásfok %  41,64 42,89 42,94 42,95 

mé. – mértékegység 
vez. – vezeték száma 
Név – névleges üzemállapot 
SZB – számtani fokozatbeosztás 
MB – mértani fokozatbeosztás 
P3 – numerikus optimálás eredménye 
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2. Melléklet 
A 2-1. M táblázat a 3.1.1 fejezetben bemutatásra kerülő Debreceni kombinált ciklusú blokk név-
leges üzemállapotához tartozó termodinamikai jellemzőket mutatja a 3-1. ábra jelölései alap-
ján. 

2-1. M táblázat Debreceni kombinált ciklusú erőmű névleges üzemállapotának paraméterei 

Létesítmény Debreceni kombinált ciklusú erőmű 

Megnevezés mé. vez. Név BF D1 
Külső levegő hőmérséklete K 50 288,15 288,15 288,15 
Külső levegő relatív páratartalma %  60 60 60 
      
Gázturbina      
GT tengelyteljesítmény MW  73,10 85,46 85,46 
GT generátor részteljesítmény MWe  71,64 83,75 83,75 
GT hatásfok %  35,98 39,06 39,06 
GT tüzelőanyag fogyasztás kg/s 55 4,28 4,61 4,61 
GT belépő levegő tömegáram kg/s 50 201,38 201,38 201,38 
GT kilépő füstgáz tömegáram kg/s 1 205,66 205,99 205,99 
GT kilépő füstgáz hőmérséklet K 1 851,28 861,92 861,92 
      
HRSG      
NTH hőteljesítmény MWth  20,87 22,94 22,94 
NEG hőteljesítmény MWth  35,61 37,30 37,30 
NVH (I. II.) hőteljesítmény MWth  31,38 34,05 34,05 
KTH hőteljesítmény MWth  1,71 1,55 1,56 
KEG hőteljesítmény MWth  13,59 10,61 10,65 
KVH hőteljesítmény MWth  4,43 4,24 4,24 
FTE hőteljesítmény MWth  6,18 6,18 6,15 
Kilépő füstgáz hőmérséklet K 51 344,17 344,22 344,16 
      
Gőzturbina      
NNY gőz nyomás kPa 4 11108 12000 12000 
 hőmérséklet K 4 809,15 813,15 813,15 
 tömegáram kg/s 4 27,80 29,79 29,79 
 tengelyteljesítmény MW  17,36 16,70 16,77 
KNY gőz nyomás kPa 27 652,50 993,94 982,01 
 hőmérséklet K 27 481,78 513,38 512,35 
 tömegáram kg/s 27 34,31 35,02 35,03 
 tengelyteljesítmény MW  12,02 14,81 14,75 
      
Távhő      
AH fűtőgőz megcs. nyomás kPa 42 47,80 47,80 47,80 
AH gőzelvétel tömegárama kg/s 42 13,56 13,66 13,66 
CSH fűtőgőz megcs. nyomás kPa 41 108,60 108,60 108,60 
CSH gőzelvétel tömegárama kg/s 41 16,36 16,48 16,49 
Összes hőteljesítmény MWth  66,41 66,42 66,45 
      
Kondenzátor      
Kondenzátorba menő gőz tömegárama kg/s 28 4,39 4,88 4,88 
Kondenzátornyomás kPa 28 14,91 14,91 14,91 
Kondenzátor hőmérséklet K 28 327 327 327 
Kondenzátorban elvont hőteljesítmény MWth  12,18 13,18 13,20 
      
Generátor hatásfok %  98 98 98 
Villamos önfogyasztás MWe  0,45 0,51 0,51 
Kiadott villamos teljesítmény MWe  100 114,14 114,15 
Hőszolgáltatás hőárama MWth  72,65 72,65 72,65 
Felhasznált tüzelőhő teljesítmény MWth  203,17 218,78 218,78 
Nettó villamos hatásfok %  49,217 52,169 52,170 
Energetikai összhatásfok %  84,978 85,378 85,378 

mé. – mértékegység 
vez. – vezeték száma 
Név – névleges üzemállapot 
BF – kimerítő keresés 
D1 – numerikus optimálás eredménye 
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3. Melléklet 
MATLAB programkörnyezetben leprogramozott és a dolgozatban alkalmazott hagyományos 
részecskeraj intelligencia struktúráját mutatja a 3-1 M ábra. 

 
ps: raj egyedszáma (population size) 

k: iteráció számláló 

j: dimenzió értéke 

w: súlyvektor 

max gen: iterációk maximális száma 

i: egyedazonosító számlálója 

j
ix

: i-edik részecske értéke a j-edik dimenzióban 

c1, c2: gyorsulási tényezők 

3-1. M ábra PSO
w
 folyamdiagramja [134]  

A dolgozatban alkalmazott hagyományos részecskeraj intelligencia paraméterei [129] alap-
ján kerültek felvételre, konkrét értékeiket a 3-1 M táblázat tartalmazza. 

3-1. M táblázat PSO
w
 paraméterei 

Paraméter típusa Érték 
Raj egyedszáma 25 
Iterációszám 120 
Súlyfaktor minimuma (w

min
) 0,4 

Súlyfaktor maximuma (w
max

) 0,9 

Kognitív tanulási ráta (c
1
) 1 

Szociális tanulási ráta (c
2
) 1 

  

populáció valamennyi X pozíciójának és a hozzá 
tartozó V, pbest és gbest inicializálása, k=0

i=1

j=1
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A mintakövető PSO algoritmusok viselkedése a dolgozatban az átfogó tanulási stratégiát 
követő PSO-n (Comprehensive Learning Strategy PSO – CLPSO) keresztül lett bemutatva. A 
MATLAB programkörnyezetben leprogramozott és a dolgozatban alkalmazott mintakövető 
részecskeraj intelligencia struktúráját mutatja a 3-2 M ábra. 

 

 

ps: raj egyedszáma (population size) 

k: iteráció számláló 

j: dimenzió értéke 

w: súlyvektor 

max gen: iterációk maximális száma 

i
flag  : iterációk száma, mióta az i-edik egyed nem tudta javítani pbest-

jét 

i: egyedazonosító számlálója 

j
ix

: i-edik részecske értéke a j-edik dimenzióban 

c: tanulási ráta 

i
Pc : tanulási valószínűségi tényezője (learning probability 

factor) 

3-2. M ábra CLPSO folyamdiagramja [125] 

A dolgozatban alkalmazott mintakövető részecskeraj paraméterei [125] alapján kerültek 
felvételre, konkrét értékeiket a 3-2 M táblázat tartalmazza. 

3-2. M táblázat CLPSO paraméterei 

Paraméter típusa Érték 
Raj egyedszáma 25 
Iterációszám 120 
Súlyfaktor minimuma (w

min
) 0,4 

Súlyfaktor maximuma (w
max

) 0,9 
Tanulási ráta (c) 1,49445 
Frissítési halmaz (m) 7 
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4. Melléklet 

Az eltérő számítási módok körfolyamati hatásfokainak meghatározása során kapott globális 

optimumok, és a hozzájuk tartozó változók középértékeit (K), valamint szórását mutatják a 

4-1. M-4-4. M táblázatok. A szórás számítása az ( ) ( )
2

1S x x n= − −∑  összefüggés alapján tör-

tént, ahol x  a minta középértéke, n pedig a mérete. 

4-1. M táblázat PSO
w
 számításainak középértéke és szórása a kondenzációs erőmű keresési terében 

Keresési tér KP1 SP1 KP2 SP2 KP3 SP3 

0
η , 1 42,825 0,118 42,885 0,057 42,904 0,039 

T2, °C 580 0 580 0 580 0 
η , 1 0,9 0 0,9 0 0,9 0 

p2, bar 170 0 170 0 170 0 
p11, bar 47,162 3,259 46,056 2,319 42,767 2,674 
p6, bar 24,313 3,699 23,986 4,702 18,615 3,414 
p7, bar 12,560 3,577 11,892 3,451 9,517 1,262 
p9, bar 4,922 1,047 5,054 2,447 3,303 0,534 
p10, bar 2,323 0,536 1,964 0,606 1,702 0,382 
p16, bar 1,059 0,643 0,670 0,215 0,594 0,125 
p17, bar 0,257 0,245 0,155 0,031 0,139 0,024 
TTDE1, °C 2 0 4,167 5,307 2,857 2,268 
TTDE2, °C 2 0 4,167 5,307 2,857 2,268 
TTDE3, °C 7,571 6,949 2,000 0,002 3,714 2,927 
DCAE3, °C 8,276 5,524 6,161 3,605 2,979 2,237 
TTDE5, °C 2,000 0 2 0 2,857 2,268 
DCAE5, °C 7,571 6,949 4,169 5,306 2 0 
TTDE6, °C 2 0 4,130 5,217 2 0 
DCAE6, °C 5,828 6,272 6,550 6,403 3,714 2,923 
TTDE7, °C 5,734 6,330 4,167 5,307 2 0 
DCAE7, °C 13,097 4,895 11,931 5,235 4,391 3,012 

 

4-2. M táblázat CLPSO számításainak középértéke és szórása a kondenzációs erőmű keresési terében 

Keresési tér KP4 SP4 KP5 SP5 KP6 SP6 

0
η , 1 42,707 0,140 42,507 0,152 42,863 0,025 
T2, °C 579,223 2,002 579,853 0,295 580 0 
η , 1 0,9 0 0,900 0 0,9 0 
p2, bar 169,095 2,091 166,726 3,797 169,798 0,453 
p11, bar 48,894 3,910 47,191 4,553 41,929 1,388 
p6, bar 23,410 3,189 20,091 7,401 18,383 1,927 
p7, bar 12,385 2,831 11,629 2,164 9,591 0,525 
p9, bar 5,577 1,218 6,835 1,190 3,367 0,334 
p10, bar 2,478 0,620 3,603 0,835 1,695 0,180 
p16, bar 1,078 0,308 1,034 0,432 0,605 0,085 
p17, bar 0,261 0,100 0,354 0,182 0,166 0,024 
TTDE1, °C 4,250 2,931 6,816 3,790 4,031 2,080 
TTDE2, °C 5,430 3,689 5,808 2,634 3,016 1,395 
TTDE3, °C 4,117 2,674 7,465 1,470 2,924 1,068 
DCAE3, °C 5,946 3,205 12,453 3,075 3,474 1,572 
TTDE5, °C 4,556 2,709 3,747 1,138 2,487 0,625 
DCAE5, °C 5,601 4,211 7,453 2,148 5,046 2,543 
TTDE6, °C 6,793 4,770 5,699 3,092 4,493 2,252 
DCAE6, °C 8,528 4,649 5,860 1,607 3,325 1,828 
TTDE7, °C 7,545 4,768 9,642 2,643 5,598 1,957 
DCAE7, °C 9,254 5,935 10,668 5,271 4,482 1,422 
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4-3. M táblázat PSO
w
 számításainak középértéke és szórása kétnyomásos kombinált ciklusú blokk keresési terében 

Keresési tér KD1 SD1 KD2 SD2 KD3 SD3 

0
η , 1 51,978 0,200 52,069 0,145 52,146 0,017 

η
1K
, 1 0,86 0 0,86 0 0,86 0 

π
1K

, 1 18 0 18 0 18 0 

TÉT, °C 1250 0 1250 0 1250 0 

η
1E
, 1 0,88 0 0,88 0 0,88 0 

pNEG, bar 120 0 120 0 120 0 
PDTNEG, °C 6,625 4,596 6,857 4,914 6,500 1,643 
TNTH, °C 532,500 21,213 540 0 540 0 
SCTNVH II, °C 6,806 5,129 3,509 1,346 3,335 0,821 
TKTH, °C 250,000 82,808 310 0 310 0 
pKEG, bar 11,264 5,854 12,029 5,749 10,756 2,083 
PDTKEG, °C 8,250 6,018 8,714 6,343 5,500 1,225 
SCTKVH, °C 7,500 6,211 6,429 5,855 3,833 2,041 

 

4-4. M táblázat CLPSO számításainak középértéke és szórása kétnyomásos kombinált ciklusú blokk keresési terében 

Keresési tér KD4 SD4 KD5 SD5 KD6 SD6 

0
η , 1 51,977 0,098 52,126 0,025 51,779 0,216 

η
1K
, 1 0,86 0,001 0,86 0 0,859 0,002 

π
1K

, 1 17,821 0,323 17,975 0,057 17,357 1,009 

TÉT, °C 1250 0 1249,936 0,143 1250 0 

η
1E
, 1 0,88 0 0,880 0 0,88 0,001 

pNEG, bar 110,707 13,647 116,392 4,134 105,831 15,656 
PDTNEG, °C 5,000 0 5,944 1,296 8,907 4,238 
TNTH, °C 536,987 3,755 539,881 0,266 531,912 7,155 
SCTNVH II, °C 6,853 3,138 4,823 1,914 8,229 3,633 
TKTH, °C 262,036 56,642 304,894 8,321 245,746 54,982 
pKEG, bar 9,797 3,943 9,241 0,841 12,835 3,347 
PDTKEG, °C 10,456 6,293 6,630 1,064 9,660 4,152 
SCTKVH, °C 5,879 3,596 4,357 1,039 7,267 4,675 

A legkedvezőbb pozíciót a keresési tér belső részén felvevő változók (
0

0
,opt

x x
η

η
∆ = ) körfo-

lyamati hatásfokra gyakorolt hatását mutatja a kondenzációs erőműnél a 4-1. M ábra, a két-

nyomásos kombinált ciklusú blokknál pedig a 4-2. M ábra. 

 

4-1. M ábra A kondenzációs erőmű körfolyamati hatásfokának változása a megcsapolási nyomások  
függvényében az optimális munkapont körül 
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4-2. M ábra Kétnyomásos kombinált ciklusú erőmű körfolyamati hatásfokának változása a kisnyomású  

gőzfejlesztő nyomásának függvényében az optimális munkapont körül 

Az elvégzett érzékenységvizsgálat eredményei és a keresési algoritmus eredményei össz-
hangban vannak. Az alkalmazott algoritmusok eredményei nagyobb szórást mutatnak ott, 
ahol a változók körfolyamati hatásfokra gyakorolt hatása kisebb, mint ott, ahol nagyobb. 
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5. Melléklet 

 

5-1. M ábra Láng-BBC 215 MW-os kondenzációs blokk alrendszerekre osztása 
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6. Melléklet 

  
6-1. M ábra Kétnyomásos kombinált ciklusú blokk alrendszerekre osztása 
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7. Melléklet 

 

A rendszerelemek eltérő üzemállapotaihoz tartozó exergiaáramok értékeit mutatja az 7-1. M 

táblázat. 

7-1. M táblázat A kondenzációs erőmű rendszerelemeinek exergiaáramai eltérő üzemállapotokban 

Megnevezés ,F SZB
E& , 

MW 
,P SZB

E& , 

MW 
,D SZB

E& , 

MW 
,F MB

E& , 

MW 
,P MB

E& , 

MW 
,D MB

E& , 

MW 
, 3F P

E& , 

MW 
, 3P P

E& , 

MW 
, 3D P

E& , 

MW 

Kazán 496,783 269,104 227,679 496,067 268,627 227,440 495,863 268,464 227,399 

NNYT 65,636 62,510 3,127 65,784 62,661 3,123 65,887 62,758 3,129 

NKNYT 54,496 51,646 2,851 66,596 63,015 3,581 66,868 63,275 3,593 

KKNYT1 54,771 51,015 3,756 54,701 50,603 4,098 52,106 48,259 3,847 

KKNYT2 27,145 23,561 3,584 23,649 20,290 3,359 23,888 20,608 3,280 

KNYT 48,383 42,463 5,919 39,556 34,571 4,985 41,474 36,233 5,241 

E7 21,466 20,897 0,569 22,834 21,979 0,855 23,419 22,328 1,091 

E6 5,636 4,525 1,110 8,087 6,812 1,275 7,478 6,492 0,986 

E5 5,843 5,176 0,667 6,796 6,139 0,656 6,859 6,200 0,659 

E3 5,576 4,827 0,749 4,370 3,756 0,614 4,496 3,880 0,616 

E2 4,419 3,713 0,706 3,107 2,585 0,522 3,864 3,114 0,749 

E1 2,671 1,622 1,049 1,776 1,104 0,672 1,459 0,918 0,540 

GTT* 6,809 5,973 0,836 5,922 5,135 0,786 5,273 4,613 0,660 

FTSZ+TT 6,734 4,078 2,656 6,728 4,001 2,727 6,733 4,002 2,730 

FK 9,883 221,589 7,507 9,727 220,027 7,368 9,704 219,878 7,346 

TTK 0,635 13,104 0,656 0,688 14,203 0,700 0,690 14,251 0,702 

TTK SZ 0,010 0,009 0,001 0,011 0,009 0,002 0,011 0,009 0,002 

FCS SZ 0,182 0,156 0,026 0,179 0,153 0,026 0,177 0,152 0,026 

Rendszer* 516,594 220,074 263,448 515,859 220,023 262,791 515,635 220,010 262,596 
* A rendszer termékárama önfogyasztással és a generátor hatásfokával csökkentett érték (kiadott villamos teljesítmény). 

 

A számítások értékei összhangban vannak a 3-4. táblázat eredményeivel. A legmagasabb kör-

folyamati hatásfokkal rendelkező számítás során adódott a legkisebb, a legkisebb körfolya-

mati hatásfokkal rendelkező számítás során pedig a legnagyobb exergiarombolás. 
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8. Melléklet 

 

A rendszerelemek eltérő üzemállapotaihoz tartozó exergiaáramok értékeit mutatja a 8-1. M 

táblázat. 

8-1. M táblázat Kétnyomásos kombinált ciklusú blokk rendszerelemeinek exergiaáramai eltérő üzemállapotokban 

Megnevezés 
,F BF

E& , MW ,P BF
E& , MW ,D BF

E& , MW , 1F D
E& , MW , 1P D

E& , MW , 1D D
E& , MW 

GT K 83,8130 78,4548 5,3583 83,8130 78,4548 5,3583 

GT E 305,8168 238,1116 67,7052 305,8168 238,1116 67,7052 

GT T 177,7417 169,2742 8,4675 177,7417 169,2742 8,4675 

NNYT 18,6918 16,7693 1,9225 18,6163 16,7017 1,9146 

KNYT 16,9099 14,7466 2,1633 16,9870 14,8145 2,1725 

NTH 14,6736 12,9112 1,7624 14,6736 12,9117 1,7619 

NEG 21,1830 18,6904 2,4925 21,1830 18,6900 2,4929 

NVH II 8,7920 8,5519 0,2400 8,7702 8,5314 0,2388 

NVH I 3,9343 3,4072 0,5271 3,9610 3,4297 0,5313 

KTH 0,7841 0,6522 0,1319 0,7779 0,6489 0,1289 

KEG 4,1118 3,6453 0,4665 4,1008 3,6385 0,4623 

KVH 1,2206 1,0161 0,2045 1,2245 1,0180 0,2065 

FTE 1,0425 0,8324 0,2101 1,0500 0,8378 0,2122 

CSHCS 7,4499 6,4251 1,0248 7,4435 6,4203 1,0232 

AHCS 4,6946 3,7654 0,9292 4,6946 3,7654 0,9292 

LK 1,2468 11,9550 1,0728 1,2456 11,9427 1,0718 

KHCS -0,9046 -1,0699 0,1653 -0,9042 -1,0693 0,1650 

GTT 0,3427 0,2438 0,0989 0,3431 0,2437 0,0994 

FSZ 0,0077 0,0067 0,0011 0,0077 0,0067 0,0011 

KNYSZ 0,0094 0,0081 0,0012 0,0094 0,0082 0,0012 

NNYSZ 0,4248 0,3681 0,0567 0,4248 0,3681 0,0567 

Rendszer 227,3620 114,1391 95,0018 227,3620 114,1392 95,0006 
* A rendszer termékárama önfogyasztással és a generátor hatásfokával csökkentett érték (kiadott villamos teljesítmény). 

 

A 3-6. táblázat értékeivel összhangban, a kimerítő keresés (BF) és PSO algoritmus eredményei 

(D1) között nincs számottevő eltérés. Az exergiarombolás mértéke D1 paraméterű egység-

ben –hasonlóan a körfolyamati hatásfokhoz – csak a harmadik tizedesjegyben mutat kedve-

zőbb értéket BF paraméterű egységhez képest. 

 



XII 
 

9. Melléklet 

A hazai gyakorlatban alkalmazott, egyszerűsített cash flow mérleg és a matematikai modell 
gazdasági számításánál használt fogalmak és jelölések összehasonlítását mutatja a 
9-1. M táblázat. 

9-1. M táblázat Egyszerűsített cash flow mérleg 

Hatás Megnevezés Megnevezés 

+ ÁRBEVÉTEL BEVÉTELI ELVÁRÁS – TRR 

- KÖLTSÉGEK ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEI – O&M, FC, INS 

- AMORTIZÁCIÓ TŐKEVISSZATÉRÜLÉS – TCR 

 ÜZEMI (ÜZLETI) EREDMÉNY EBIT – EARNINGS BEFORE INTEREST AND TAXES 

- PÉNZÜGYI KIADÁSOK KAMATKÖLTSÉG – ROID 

 

PÉNZÜGYI EREDMÉNY VAGY 

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÓI EREDMÉNY 
 

- ADÓ TÁRSASÁGI ADÓ – ITX 

 ADÓZOTT EREDMÉNY  

- OSZTALÉK
* 

OSZTALÉK VAGY 

BEFEKTETETT TŐKE MEGTÉRÜLÉSE – ROICE, ROIPS 

+ EREDMÉNYTARTALÉK
**  

 MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY  

+ AMORTIZÁCIÓ  

 CASH FLOW  
* Osztalékfizetés terhére eredménytartalék képezhető. 
** Adott év mérleg szerinti eredménye csak előző évi (korábbi) eredménytartalékokból növelhető. 

A cash flow mérleghez képest, amely a termékek eladásából származó bevételekből indul ki, 
a matematikai modell fordított logikát követ, mivel a számítások célja az előállított termé-
kek beárazása. Ehhez a megoldó bevételi elvárásokat határoz meg, előre rögzített jövedel-
mezőségi mutatók alapján. 
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10. Melléklet 

 

 
10-1. M táblázat A kondenzációs blokk főberendezéseinek exergoökonómiai jellemzői a körfolyamati hatásfokra optimált 

(P3) üzemállapotban, 2006-os gazdasági környezetben 

Megnevezés 
F

C& , $/h 
P

C& , $/h 
D L

C C+& & , $/h PEC, $ Z& , $/h f , 1 

Kazán 21578,46 27524,53 10142,19 83365266 5502,68 0,3517 
NNYT 7094,85 8081,86 326,32 14864491 981,16 0,7504 
NKNYT 7383,51 8404,40 393,87 15399961 1016,50 0,7207 
KKNYT1 6091,54 6499,41 446,88 5427048 358,22 0,4449 
KKNYT2 2796,52 2980,26 380,64 2963529 195,61 0,3395 
KNYT 4854,39 5172,23 617,90 4425608 292,12 0,3210 
E7 1395,49 2035,78 151,10 1548834 102,23 0,4036 
E6 337,82 466,86 30,11 1452177 95,85 0,7610 
E5 188,21 276,85 16,23 930584 61,42 0,7910 
E3 522,74 604,89 72,87 828135 54,66 0,4286 
E2 445,68 554,11 87,21 971051 64,10 0,4236 
E1 168,67 230,99 62,46 601207 39,68 0,3885 
GTT* 22,53 252,77 118,92 382594 25,25 0,1752 
FTSZ+TT 777,32 906,22 314,78 1865826 123,16 0,2812 
FK** 1178,52 1186,36 866,80 3082215 203,45 0,1901 
TTK** 82,12 2,86 62,95 1057844 69,83 0,5259 
TTK SZ 1,50 1,92 0,22 6179 0,41 0,6541 
FCS SZ 24,72 27,30 3,56 38266 2,53 0,4153 
Rendszer*** 21578,46 30456,80 14095,02 139210814 9188,88 0,4258 
* csak melléktevékenység került beárazásra 
** be- és kilépő költségáramok eredményei 
*** A rendszer beruházási költsége ebben a táblázatban nem tartalmazza a generátor árát 

 

 
10-2. M táblázat A kondenzációs blokk főberendezéseinek exergoökonómiai jellemzői számtani beosztást követő (SZB) 

üzemállapotban, 2006-os gazdasági környezetben 

Megnevezés 
F

C& , $/h 
P

C& , $/h 
D L

C C+& & , $/h PEC, $ Z& , $/h f , 1 

Kazán 21624,18 27566,38 10159,36 83191162 5493,89 0,3510 
NNYT 7074,44 8059,64 325,81 14829105 979,30 0,7504 
NKNYT 5927,41 6803,08 309,24 13214377 872,67 0,7384 
KKNYT1 6400,27 6828,80 436,42 5641911 372,59 0,4605 
KKNYT2 3174,45 3383,03 416,39 3257006 215,09 0,3406 
KNYT 5657,24 6027,65 698,63 4949817 326,88 0,3188 
E7 833,89 1216,50 82,00 922530 60,92 0,4263 
E6 449,98 581,62 40,20 1511992 99,85 0,7130 
E5 227,61 312,69 19,13 912366 60,25 0,7590 
E3 648,80 740,99 88,91 935607 61,79 0,4100 
E2 510,44 621,11 82,55 980297 64,74 0,4395 
E1 309,33 401,46 121,38 890823 58,83 0,3265 
GTT* 63,22 250,98 102,36 422083 27,87 0,2140 
FTSZ+TT 778,07 906,91 306,56 1865402 123,19 0,2867 
FK** 1192,31 1209,41 886,03 3105549 205,09 0,1880 
TTK** 75,55 2,63 59,11 1112155 73,45 0,5541 
TTK SZ 1,38 1,76 0,20 5812 0,38 0,6602 
FCS SZ 25,37 28,04 3,65 39482 2,61 0,4166 
Rendszer*** 21624,18 30421,12 14137,93 137787475 9099,40 0,4227 
* csak melléktevékenység került beárazásra 
** be- és kilépő költségáramok eredményei 
*** A rendszer beruházási költsége ebben a táblázatban nem tartalmazza a generátor árát 
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10-3. M táblázat A kondenzációs blokk főberendezéseinek exergoökonómiai jellemzői mértani beosztást követő (MB) üzem-
állapotban, 2006-os gazdasági környezetben 

Megnevezés 
F

C& , $/h 
P

C& , $/h 
D L

C C+& & , $/h PEC, $ Z& , $/h f , 1 

Kazán 21599,01 27541,83 10149,67 83281287 5497,69 0,3513 
NNYT 7086,60 8073,08 326,40 14854678 980,61 0,7503 
NKNYT 7346,86 8364,09 392,29 15349303 1013,26 0,7209 
KKNYT1 6391,73 6819,70 476,28 5612915 370,53 0,4376 
KKNYT2 2766,68 2948,47 389,47 2930650 193,46 0,3319 
KNYT 4636,80 4940,40 587,97 4285552 282,90 0,3249 
E7 1152,54 1681,37 120,11 1277860 84,36 0,4126 
E6 441,73 594,10 41,41 1725870 113,93 0,7334 
E5 188,55 276,68 16,30 924870 61,05 0,7893 
E3 508,12 590,24 72,59 824444 54,42 0,4285 
E2 358,13 447,62 60,76 793337 52,37 0,4629 
E1 205,44 276,34 77,70 684328 45,17 0,3677 
GTT* 77,26 255,18 142,98 409458 27,03 0,1590 
FTSZ+TT 776,74 905,62 314,32 1865207 123,13 0,2815 
FK** 1180,20 1190,25 870,06 3085573 203,69 0,1897 
TTK** 81,85 2,85 62,79 1059900 69,97 0,5271 
TTK SZ 1,50 1,91 0,21 6165 0,41 0,6544 
FCS SZ 24,89 27,49 3,58 38537 2,54 0,4154 
Rendszer*** 21599,01 30464,42 14104,89 139009935 9176,54 0,4251 
* csak melléktevékenység került beárazásra 
** be- és kilépő költségáramok eredményei 
*** A rendszer beruházási költsége ebben a táblázatban nem tartalmazza a generátor árát 
 

10-4. M táblázat A kondenzációs blokk főberendezéseinek exergoökonómiai jellemzői az exergoökonómiailag optimált (P7) 
üzemállapotban, 2006-os gazdasági környezetben 

Megnevezés 
F

C& , $/h 
P

C& , $/h 
D L

C C+& & , $/h PEC, $ Z& , $/h f , 1 

Kazán 22021,39 24891,88 10557,38 35052839 2397,73 0,1851 
NNYT 7108,54 7577,53 359,86 6750315 461,74 0,5620 
NKNYT 6799,57 7257,25 382,28 6615473 452,52 0,5421 
KKNYT1 5529,74 5899,99 433,49 5404040 369,65 0,4603 
KKNYT2 2225,44 2371,66 316,55 2675886 183,04 0,3664 
KNYT 3981,30 4241,98 532,71 4088799 279,69 0,3443 
E7 1144,98 1670,33 149,60 1364787 93,36 0,3843 
E6 205,23 320,58 17,94 1232090 84,28 0,8245 
E5 93,80 151,42 8,24 577141 39,48 0,8273 
E3 343,02 411,89 44,67 669106 45,77 0,5061 
E2 312,79 405,13 57,15 808129 55,28 0,4917 
E1 154,77 220,24 56,51 614480 42,03 0,4265 
GTT* 516,36 177,28 84,56 436208 29,84 0,2608 
FTSZ+TT 698,89 832,34 286,08 1865096 127,58 0,3084 
FK** 1144,87 1152,04 850,27 3256988 222,79 0,2076 
TTK** 80,86 2,82 60,50 995273 68,08 0,5295 
TTK SZ 1,45 1,90 0,21 6586 0,45 0,6850 
FCS SZ 22,62 25,55 3,25 41931 2,87 0,4688 
Rendszer*** 22021,39 26747,54 14201,24 72455168 4956,18 0,2899 
* csak melléktevékenység került beárazásra 
** be- és kilépő költségáramok eredményei 
*** A rendszer beruházási költsége ebben a táblázatban nem tartalmazza a generátor árát 

10-5. M táblázat A kondenzációs blokk exergoökonómiai jellemzői eltérő üzemállapotokban, 2006-os gazdasági környezetben 

Megnevezés 
F

C& , $/h 
P

C& , $/h 
D L

C C+& & , $/h PEC, $ 
w
c , $/kWh k, $/kW f , 1 

Név 22965,83 27573,58 15719,18 70866206 0,1253 935,48 0,2723 
P3 21578,46 30456,80 14095,02 139210814 0,1384 1619,29 0,4257 
SZB 21624,18 30421,12 14137,93 137787475 0,1382 1604,73 0,4226 
MB 21599,01 30464,42 14104,89 139009935 0,1384 1616,48 0,4251 
P8 22021,39 26747,54 14201,24 72455168 0,1216 946,15 0,2899 
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10-6. M táblázat A kondenzációs blokk főberendezéseinek exergoökonómiai jellemzői a körfolyamati hatásfokra optimált 

(P3) üzemállapotban, 2012-es gazdasági környezetben 

Megnevezés 
F

C& , $/h 
P

C& , $/h 
D L

C C+& & , $/h PEC, $ Z& , $/h f , 1 

Kazán 24331,58 30226,13 11436,19 97548708 5455,01 0,3229 
NNYT 7767,38 8745,85 357,25 17393477 972,66 0,7314 
NKNYT 8087,18 9099,23 431,41 18020050 1007,70 0,7002 
KKNYT1 6636,68 7081,04 489,47 6350385 355,12 0,4205 
KKNYT2 3043,27 3243,23 416,92 3467733 193,92 0,3175 
KNYT 5287,43 5633,62 676,79 5178564 289,59 0,2997 
E7 1518,07 2214,62 165,42 1812346 101,35 0,3799 
E6 370,01 497,94 32,98 1699244 95,02 0,7424 
E5 206,14 294,02 17,78 1088910 60,89 0,7740 
E3 572,55 654,00 79,81 969030 54,19 0,4044 
E2 488,15 595,93 95,52 1136262 63,54 0,3995 
E1 184,75 246,53 68,42 703494 39,34 0,3651 
GTT* 7,50 287,58 131,18 447687 25,04 0,1603 
FTSZ+TT 851,40 979,19 344,78 2183270 122,09 0,2615 
FK** 1290,84 1299,43 949,41 3606611 201,68 0,1752 
TTK** 89,95 3,13 68,95 1237821 69,22 0,5010 
TTK SZ 1,63 2,04 0,23 7230 0,40 0,6333 
FCS SZ 26,84 29,39 3,86 44776 2,50 0,3934 
Rendszer*** 24331,58 33063,30 15766,38 162895600 9109,26 0,3946 
* csak melléktevékenység került beárazásra 
** be- és kilépő költségáramok eredményei 
*** A rendszer beruházási költsége ebben a táblázatban nem tartalmazza a generátor árát 

 

 

 
10-7. M táblázat A kondenzációs blokk főberendezéseinek exergoökonómiai jellemzői számtani beosztást követő (SZB) 

üzemállapotban, 2012-es gazdasági környezetben 

Megnevezés 
F

C& , $/h 
P

C& , $/h 
D L

C C+& & , $/h PEC, $ Z& , $/h f , 1 

Kazán 24383,13 30274,22 11455,56 97344982 5446,63 0,3222 
NNYT 7745,86 8722,58 356,74 17352072 970,88 0,7313 
NKNYT 6492,97 7361,10 338,75 15462619 865,16 0,7186 
KKNYT1 6974,15 7441,11 478,06 6601804 369,38 0,4359 
KKNYT2 3455,59 3682,65 456,12 3811140 213,24 0,3186 
KNYT 6163,85 6567,43 765,29 5791959 324,07 0,2975 
E7 907,26 1323,54 89,78 1079485 60,40 0,4022 
E6 492,91 623,42 44,03 1769236 98,99 0,6921 
E5 249,33 333,68 20,95 1067592 59,73 0,7403 
E3 710,70 802,10 97,39 1094788 61,26 0,3861 
E2 559,14 669,16 90,43 1147080 64,18 0,4151 
E1 338,84 430,18 132,96 1042384 58,32 0,3049 
GTT* 49,67 287,17 112,90 493895 27,63 0,1966 
FTSZ+TT 852,31 980,04 335,81 2182774 122,13 0,2667 
FK** 1306,07 1324,81 970,57 3633915 203,32 0,1732 
TTK** 82,76 2,88 64,75 1301373 72,81 0,5293 
TTK SZ 1,50 1,88 0,21 6801 0,38 0,6395 
FCS SZ 27,55 30,19 3,97 46199 2,58 0,3946 
Rendszer*** 24383,13 33035,25 15814,26 161230100 9021,13 0,3916 
* csak melléktevékenység került beárazásra 
** be- és kilépő költségáramok eredményei 
*** A rendszer beruházási költsége ebben a táblázatban nem tartalmazza a generátor árát 
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10-8. M táblázat A kondenzációs blokk főberendezéseinek exergoökonómiai jellemzői mértani beosztást követő (MB) üzem-
állapotban, 2012-es gazdasági környezetben 

Megnevezés 
F

C& , $/h 
P

C& , $/h 
D L

C C+& & , $/h PEC, $ Z& , $/h f , 1 

Kazán 24354,75 30246,16 11444,63 97450441 5450,13 0,3226 
NNYT 7758,81 8736,76 357,36 17381995 972,13 0,7312 
NKNYT 8047,49 9055,92 429,70 17960773 1004,50 0,7004 
KKNYT1 6964,64 7430,96 521,70 6567874 367,32 0,4132 
KKNYT2 3010,95 3208,78 426,62 3429260 191,79 0,3101 
KNYT 5050,32 5380,99 644,04 5014679 280,46 0,3034 
E7 1253,88 1829,20 131,50 1495270 83,63 0,3887 
E6 483,85 634,91 45,36 2019503 112,95 0,7135 
E5 206,53 293,89 17,85 1082224 60,53 0,7722 
E3 556,58 637,98 79,52 964711 53,95 0,4042 
E2 392,28 481,27 66,56 928313 51,92 0,4382 
E1 225,03 295,32 85,11 800757 44,78 0,3448 
GTT* 66,54 290,42 157,58 479122 26,80 0,1453 
FTSZ+TT 850,81 978,58 344,29 2182546 122,06 0,2617 
FK** 1292,75 1303,76 953,04 3610540 201,93 0,1748 
TTK** 89,65 3,12 68,77 1240228 69,36 0,5021 
TTK SZ 1,63 2,03 0,23 7214 0,40 0,6336 
FCS SZ 27,03 29,60 3,89 45094 2,52 0,3935 
Rendszer*** 24354,75 33073,74 15777,74 162660544 9097,15 0,3940 
* csak melléktevékenység került beárazásra 
** be- és kilépő költségáramok eredményei 
*** A rendszer beruházási költsége ebben a táblázatban nem tartalmazza a generátor árát 
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11. Melléklet 

 
11-1. M táblázat Névleges üzemállapotú kondenzációs blokk teljes tőkeberuházásának  

költségbecslése 2012-ben (Excel munkalap) 

 
 

  

Teljes tőkeberuházás Total Capital Investment Arány Átlag Érték, $

I. Fix tőke beruházás Fixed Capital Investment

A.
Direkt költségek Direct Costs

1, Belső költség Onsite Costs

Főberendezések beszerzési költsége Purchased-equipment cost

Kazán Boiler 39 747 861
Gőzturbina - NNY Steam turbine section - HP 7 075 708
Gőzturbina - NKNY Steam turbine section - IP1 7 079 697
Gőzturbina - KKNYT1 Steam turbine section - IP2 5 980 889
Gőzturbina - KKNYT2 Steam turbine section - LP1 2 971 580
Gőzturbina - KNYT Steam turbine section - LP2 4 903 197
Gőzturbina - SEGT Steam turbine section - AUX 1 319 932
Szivattyú 2 Pump 2 57 203
Szivattyú 3 Pump 3 7 531
Szivattyú 4 Pump 4 132 373
Szivattyú 5 Pump 5 863 075
Gáztalanítós táptartály Deaerator 547 341
Tápvíz-előmelegítő - E1 Feedwater heater - E1 764 778
Tápvíz-előmelegítő - E2 Feedwater heater - E2 1 093 547
Tápvíz-előmelegítő - E3 Feedwater heater - E3 848 048
Tápvíz-előmelegítő - E5 Feedwater heater - E5 619 725
Tápvíz-előmelegítő - E6 Feedwater heater - E6 1 959 536
Tápvíz-előmelegítő - E7 Feedwater heater - E7 1 688 899
Főkondenáztor Condenser 4 197 079
Segédkondenzátor Auxiliary Condenser 1 192 562
Generátor Generator 10 928 363
Főberendezések összköltsége - PEC Total Purchased-equipment cos t - PEC 93  978 924

PEC, % PEC, %
Berendezések üzembehelyezésének költsége - PEI Purchased-equipment installation - PEI 20…90 20 18 795 785
Csövezés Piping 10…70 10 9 397 892
Műszerezés, kontroll Instrumentation and Control 6…40 9,5 8 927 998
Elektromos berendezések, anyagok Electrical Equipment and Materials 10…15 10 9 397 892
Tel jes belső költség - ONSC Total onsite Costs  - ONSC 14 0 4 98 4 92

2, Külső költségek Offsite Costs PEC, % PEC, %
Telephely - LC Land - LC 0…10 0,5 469 895
Épitészeti költségek Civil, structural, architectural work 15…90 15 14 096 839
Kiszolgáló létesítmények Service Facilities 5..100 5 4 698 946
Tel jes külső költség - OFSC Total offs ite Cos ts  - OFSC 19 265 679

Tel jes direkt költség - DC Total Direct Costs  - DC 159 764  171

B . Indirekt költségek Indirect Costs DC, % DC, %
Mérnöki munka és felügyelet Engineering and supervision 6…15 6 9 585 850
Kivitelezés és vállalkozói profit Construction cost Including contractor's profit 15 15 23 964 626

IC+DC, % IC+DC, %
Váratlan kiadás Contingencies 5…15 5 9 665 732
Tel jes indirekt költség - IC Total Direct Costs  - IC 4 3  216 208

Fix  tőke beruházás - FCI Fixed Capital Investment - FCI 202 980 3 80

II. Egyéb kiadások Other outlays

Próbaüzem költsége - SUC Startup cost - SUC 7 921 782
Működő tőke - WC Working Capital - WC 33 776 803
Licence, kutatás és fejlesztés költsége - L, R&D Licensing, Research, Development - L, R&D 0
Kivitelezés alatti finanszírozás költségei - AFUDC Allowance for Funds Used During Construction - AFUDC 15 816 116
Egyéb kiadások összköltsége Total other outlays 57 514  702

Tel jes tőkeberuházás - TCI Total Capital Inves tment - TCI 260 4 95 082
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11-2. M táblázat Névleges üzemállapotú kondenzációs blokk teljes bevételi követelményének 
meghatározásához használt pénzügyi paraméterek 2012-ben (Excel munkalap) 

 

11-3. M táblázat Névleges üzemállapotú kondenzációs blokk létesítés alatti finanszírozásának 
költségbecslése (AFUDC) 2012-ben (Excel munkalap) 

 

 

Pénzügyi indikátorok Financial Indicators

Átlagos inflációs ráta, % Average general inflation rate, % 1

Nominális áremelkedés, % Average nominal escalaton rate of all (except fuel) costs, % 1
Tüzelőanyag nominális kamatlába, % Average nominal escalaton rate of fuel costs, % 2

Döntés a beruházásról, év Date of consideration (decision), y 2010,5

Tervezés és kivitelezés kezdete, év Beginning of the design and construction period, y 2012

Üzemszerű működés kezdete, év Date of commercial operation, y 2014

Tervezési (gazdasági) élettartalom, év Plant economic life, y 20

Leírási idő, év Plant life for tax purposes, y 15

Erőmű finanszírozása Plant financing fractions CE PS D

Finanszírozás típusa Type of financing KE ER H

Finanszírozás részaránya, % Financing fraction, % 15 15 70

Éves hozamkövetelmény, % reál Required annual return, % 10 12 7

Éves súlyozott átlagos hozamkövetelmény, % Resulting average cost of money, % 8,2

Társasági adókulcs, % Average combined income tax rate, % 16

Biztosítás, PFI % Average insurance rate, PFI % 0,2

Csúcskihasználási tényező, % Average capacity factor, % 85

Alkalmazottak száma, 1 Labor positions for O&M, 1 30

Átlagos bérköltség, $/h Average labor rate, $/h 31,00

Üzemeltetés és karbantartás állandó költsége - O&MFix, $/év Annual fixed O&M, $/a 5 873 683

Üzemeltetés és karbantartás változó költsége - O&MVált, $/év Annual variable O&M, $/a 5 873 683

Tüzelőanyag költség, $/GJ-LHV Unit cost of fuel, $/GJ-LHV 10,53
Beruházás ütemezése Allocation of PFI to the individual years

1. év, % 1 st  year, % 40

2. év, % 2 n d  year, % 60

CE - common equity; PS - preferred stock; D - debt

KE - közönséges részvény; ER - elsőbbségi részvény; H - hitel

Alapvető Költségbecslés Basic Estimates of Costs

Csúcskihasználási óraszám, h/év Time of system operation at full load, h/y 7446

Évi átlagos munkaidő, h/év-fő Average number of working hours, h/y-person 2080
Erőmű éves bérköltsége - LC, $/év Annual direct labor costs - LC, $/y 1 934 400

Kihasználási tényezővel korrigált O&MVált, $/év Modified variable O&M, $/a 4 992 630

O&MFix az üzemszerű működés kezdetén, $ Escalated annual values for fixed O&M, $ 6 112 178

O&MVált az üzemszerű működés kezdetén, $ Escalated annual values for variable O&M, $ 5 195 351

Tüzelőanyag fűtőértéke - LHV, MJ/kg LHV of the fuel - LHV, MJ/kg 47,45063
Tüzelőanyagfogyasztás, kg/sec Fuel mass flow rate, kg/sec 11,51556985
Tüzelőanyagköltség - FC, $/év Annual fuel cost - FC, $/y 154 234 426
FC az üzemszerű működés kezdetén, $/év Escalated annual values for FC, $/y 166 948 303
Erőművi létesítmények költsége - PFI, $ Plant-facilities investment - PFI,$ 202 510 485
PFI az 1. évben, $ PFI in the 1st year, $ 81 004 194
PFI a 2. évben, $ PFI in the 2nd year, $ 121 506 291
Felkamatolt PFI az 1. évben, $ Escalated annual values for 1st year PFI, $ 82 632 378
Felkamatolt PFI a 2. évben, $ Escalated annual values for 2nd year PFI, $ 125 188 053
Próbaüzem költsége - SUC, $ Startup Costs - SUC, $ 7 921 782
SUC a próbaüzem kezdetén, $ Escalated annual values for SUC, $ 8 161 820
Váratlan kiadás, 1 Contingency, 1 1,25
Működő tőke - WC, $ Working capital - WC, $ 33 776 803
WC az üzemszerű működés kezdetén, $ Escalated annual values for WC, $ 34 973 843

év PFI1, $ PFI2, $ PFI3 , $ CE/KE, $ AFUDCCE, $ PS/ER, $ AFUDCPS, $ D/H, $ AFUDCD, $

1. 81 004 194 1 628 184 82 632 378 12 394 857 1 904 962 12 394 857 2 296 725 57 842 665 6 178 557

2. 121 506 291 3 681 762 125 188 053 18 778 208 916 543 18 778 208 1 094 779 87 631 637 3 015 233

Land 476 961 15 024 18 201 48 378

SUC 8 161 820 59 755 71 376 196 583

AFUDC 2 896 285 3 481 081 9 438 751

AFUDCΣ 15 816 116

PFI1 Erőművi létesítmények költsége tervezéskor CE/KE Common Equity/Közönséges Részvény

PFI2 = PFI3-PFI1 PS/ER Preferred Stock/Elsőbbségi részvény

PFI3 Erőművi létesítmények költsége létesítéskor D/H Debt/Hitel

AFUDCCE Létesítés alatti CE alapú finanszírozás költsége (elvárt hozama a kiadás és az üzemszerű működés kezdete között)

AFUDCPS Létesítés alatti PS alapú finanszírozás költsége

AFUDCD Létesítés alatti D alapú finanszírozás költsége
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11-4. M táblázat 2012-ben üzembe helyezett névleges üzemállapotú kondenzációs blokk  
amortizáció alapú éves adóleírása (Excel munkalap) 

 

11-5. M táblázat Névleges üzemállapotú kondenzációs blokk tőkevisszatérítésének felbontása  
a finanszírozás típusainak megfelelően 2012-ben (Excel munkalap) 

 

kevert $

Teljes tőkeberuházás - TCI 267 24 9 172 TCI= Land+PFI+SUC+WC+AFUDC

TCI nem leírható része - TCIND 3 8 3 4 7 088 TCIND= Land+WC

Teljes tőkeberuházás leírható része - TCID 228 902 084 TCID= TCI-TCIND

év DF, % TXD, $ BV, $

0. 0 0 228 902 084

1.* 6,25 14 306 380 214 595 703

2. 6,25 14 306 380 200 289 323

3. 6,25 14 306 380 185 982 943

4. 6,25 14 306 380 171 676 563

5. 6,25 14 306 380 157 370 182

6. 6,25 14 306 380 143 063 802

7. 6,25 14 306 380 128 757 422

8. 6,25 14 306 380 114 451 042

9. 6,25 14 306 380 100 144 662

10. 6,25 14 306 380 85 838 281

11. 6,25 14 306 380 71 531 901

12. 6,25 14 306 380 57 225 521

13. 6,25 14 306 380 42 919 141

14. 6,25 14 306 380 28 612 760

15. 6,25 14 306 380 14 306 380

16. 6,25 14 306 380 0

Σ 100 228 902 084

* - Üzemszerű működés kezdete

DF - Alkalmazott leírási tényező, depreciation factor

TXD - Adóleírás, tax depreciation

BV - Könyv szerinti érték, book value

év BVCE, $ BDSL, CE, $ BVPS, $ BDSL, PS, $ BVD, $ BDSL, D, $ TCR, $

1 40 087 376 87 014 40 087 376 2 004 369 187 074 420 9 353 721 11 445 104

2 40 000 361 87 014 38 083 007 2 004 369 177 720 699 9 353 721 11 445 104

3 39 913 347 87 014 36 078 638 2 004 369 168 366 978 9 353 721 11 445 104

4 39 826 333 87 014 34 074 269 2 004 369 159 013 257 9 353 721 11 445 104

5 39 739 318 87 014 32 069 901 2 004 369 149 659 536 9 353 721 11 445 104

6 39 652 304 87 014 30 065 532 2 004 369 140 305 815 9 353 721 11 445 104

7 39 565 289 87 014 28 061 163 2 004 369 130 952 094 9 353 721 11 445 104

8 39 478 275 87 014 26 056 794 2 004 369 121 598 373 9 353 721 11 445 104

9 39 391 261 87 014 24 052 425 2 004 369 112 244 652 9 353 721 11 445 104

10 39 304 246 87 014 22 048 057 2 004 369 102 890 931 9 353 721 11 445 104

11 39 217 232 87 014 20 043 688 2 004 369 93 537 210 9 353 721 11 445 104

12 39 130 217 87 014 18 039 319 2 004 369 84 183 489 9 353 721 11 445 104

13 39 043 203 87 014 16 034 950 2 004 369 74 829 768 9 353 721 11 445 104

14 38 956 189 87 014 14 030 582 2 004 369 65 476 047 9 353 721 11 445 104

15 38 869 174 87 014 12 026 213 2 004 369 56 122 326 9 353 721 11 445 104

16 38 782 160 87 014 10 021 844 2 004 369 46 768 605 9 353 721 11 445 104

17 38 695 146 87 014 8 017 475 2 004 369 37 414 884 9 353 721 11 445 104

18 38 608 131 87 014 6 013 106 2 004 369 28 061 163 9 353 721 11 445 104

19 38 521 117 87 014 4 008 738 2 004 369 18 707 442 9 353 721 11 445 104

20 38 434 102 87 014 2 004 369 2 004 369 9 353 721 9 353 721 11 445 104

21 38 347 088 0 0 0 0 0 0

22 1 74 0 288 4 0 087 3 76 187 074  4 20 228 902 084

* - Üzemszerű működés kezdete

BVX - X könyv szerinti értéke

BDSL, X - X könyv szerinti lineáris értékcsökkenése

ADJX - Igazítás az alkalmazott és az egyenletes leírás között X forrásfinanszírozásra

X - Forrásfinanszírozás típusa (CE, PS, D)

TCR - Teljes tőkevisszatérítés
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11-6. M táblázat Teljes bevételi követelmény éves bontása a kondenzációs blokknál 2012-es beruházási környezetben (Excel munkalap) 

 

év TCR, $ ROICE, $ ROIPS, $ ROID, $ ITX, $ INS, $ FC, $ O&M, $ TRRcu, $ TRRco, $

1 11 445 104 4 008 738 4 810 485 13 095 209 1 679 852 415 641 166 948 303 11 307 529 213 710 861 205 371 937

2 11 445 104 4 000 036 4 569 961 12 440 449 1 632 380 415 641 170 287 269 11 420 604 216 211 444 205 717 771

3 11 445 104 3 991 335 4 329 437 11 785 688 1 584 909 415 641 173 693 014 11 534 810 218 779 938 206 100 598

4 11 445 104 3 982 633 4 088 912 11 130 928 1 537 437 415 641 177 166 874 11 650 158 221 417 689 206 520 276

5 11 445 104 3 973 932 3 848 388 10 476 168 1 489 966 415 641 180 710 212 11 766 660 224 126 070 206 976 665

6 11 445 104 3 965 230 3 607 864 9 821 407 1 442 494 415 641 184 324 416 11 884 327 226 906 483 207 469 634

7 11 445 104 3 956 529 3 367 340 9 166 647 1 395 023 415 641 188 010 904 12 003 170 229 760 357 207 999 054

8 11 445 104 3 947 828 3 126 815 8 511 886 1 347 551 415 641 191 771 122 12 123 202 232 689 149 208 564 803

9 11 445 104 3 939 126 2 886 291 7 857 126 1 300 079 415 641 195 606 545 12 244 434 235 694 346 209 166 765

10 11 445 104 3 930 425 2 645 767 7 202 365 1 252 608 415 641 199 518 676 12 366 878 238 777 463 209 804 827

11 11 445 104 3 921 723 2 405 243 6 547 605 1 205 136 415 641 203 509 049 12 490 547 241 940 048 210 478 882

12 11 445 104 3 913 022 2 164 718 5 892 844 1 157 665 415 641 207 579 230 12 615 452 245 183 677 211 188 831

13 11 445 104 3 904 320 1 924 194 5 238 084 1 110 193 415 641 211 730 815 12 741 607 248 509 958 211 934 576

14 11 445 104 3 895 619 1 683 670 4 583 323 1 062 722 415 641 215 965 431 12 869 023 251 920 533 212 716 026

15 11 445 104 3 886 917 1 443 146 3 928 563 1 015 250 415 641 220 284 740 12 997 713 255 417 074 213 533 096

16 11 445 104 3 878 216 1 202 621 3 273 802 967 779 415 641 224 690 435 13 127 690 259 001 288 214 385 704

17 11 445 104 3 869 515 962 097 2 619 042 920 307 415 641 229 184 243 13 258 967 262 674 916 215 273 775

18 11 445 104 3 860 813 721 573 1 964 281 872 835 415 641 233 767 928 13 391 557 266 439 733 216 197 237

19 11 445 104 3 852 112 481 049 1 309 521 825 364 415 641 238 443 287 13 525 472 270 297 549 217 156 026

20 11 445 104 3 843 410 240 524 654 760 777 892 415 641 243 212 152 13 660 727 274 250 212 218 150 079

* - Üzemszerű működés kezdete

ROICE Sajáttőke-arányos megtérülés, Return on Investment

ROIPS Elsőbbségi részvény osztalék, Preferred Stok Dividends

ROID Hitelkamat, Interest on debt

IT Társasági adó, Income taxes

INS+OTX Biztosítás és egyéb adók, Insurance & other taxes

FC Tüzelőanyag költség, Fuel costs

TRRcu Adott évre számolt Teljes bevételi követelmény, Total Revenue Requirement (current $)

TRRco Döntés időpontjára számolt Teljes bevételi követelmény, Total Revenue Requirement (constant $)
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11-7. M táblázat A kondenzációs blokk egyszintre hozott, adott évben elszámolt gazdasági költségei (Excel munkalap) 

 

 

 

év TRRcu, $ TRRco, $ PVTRRcu, $ PVTRRco, $ Egyszintre hozott költségek

1 213 710 861 205 371 937 197 514 659 189 807 705 n, év 10 20

2 216 211 444 205 717 771 184 681 824 175 718 419 kFC, 1 0,942698706 0,942698706

3 218 779 938 206 100 598 172 713 272 162 703 715 kOM, 1 0,933456562 0,933456562

4 221 417 689 206 520 276 161 548 626 150 679 321 CRF, 1 0,150376644 0,103372778

5 224 126 070 206 976 665 151 131 876 139 567 751 Acu, $ 224  021 869 23 3  786 586

6 226 906 483 207 469 634 141 411 048 129 297 753 FCL,cu, $ 180 4 81 607 192 83 5 93 7

7 229 760 357 207 999 054 132 337 910 119 803 784 O&ML,cu, $ 11 754  53 6 12 13 8 93 5

8 232 689 149 208 564 803 123 867 692 111 025 550 CCL,cu, $ 3 1 785 726 28 811 714

9 235 694 346 209 166 765 115 958 828 102 907 572 Acu Annuitás

10 238 777 463 209 804 827 108 572 722 95 398 790 CRF , Tőkevisszatérítési tényező

11 241 940 048 210 478 882 101 673 528 88 452 204 FCL,cu Egyszintre hozott, adott évben elszámolt tüzelőanyagköltség

12 245 183 677 211 188 831 95 227 948 82 024 543 O&ML,cu Egyszintre hozott, adott évben elszámolt O&M költség

13 248 509 958 211 934 576 89 205 043 76 075 957 CCL,cu , Carrying Charges

14 251 920 533 212 716 026 83 576 064 70 569 747

15 255 417 074 213 533 096 78 314 290 65 472 102

16 259 001 288 214 385 704 73 394 878 60 751 870 Fajlagosítható beruházási költség 244 678 966 USD

17 262 674 916 215 273 775 68 794 730 56 380 340 Fajlagos beruházási költség 1112,269637 USD/kW

18 266 439 733 216 197 237 64 492 364 52 331 050 Jellemző fajlagos 1000 USD/kW

19 270 297 549 217 156 026 60 467 798 48 579 599

20 274 250 212 218 150 079 56 702 441 45 103 491

* - Üzemszerű működés kezdete

TRRcu Adott évre számolt Teljes bevételi követelmény, Total Revenue Requirement (current $)

TRRco Döntés időpontjára számolt Teljes bevételi követelmény, Total Revenue Requirement (constant $)

PVTRRcu TRR1 üzemszerű működés kezdetére számolt jelenértéke, Present Value 

PVTRRco TRR2 üzemszerű működés kezdetére számolt jelenértéke, Present Value 
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12. Melléklet 
 

A kondenzációs hőerőmű anyagáramainak exergia jellegű és exergiára fajlagosított költsé-
geit mutatja névleges és exergoökonómiailag optimált üzemállapotokra a gazdasági válságot 
megelőző és követő időszakra a 12-1. M és 12-2. M táblázatok. 

 
12-1. M táblázat A kondenzációs blokk anyagáramainak exergia jellegű és exergiára fajlagosított költségei névleges és 

exergoökonómiailag optimált üzemállapotokban, 2006-os gazdasági környezetben 

No. ,06Név
c& , 

¢/kWh 
,06Név

C& , 

$/h 
7,06P

c& , 

¢/kWh 
7,06P

C& , 

$/h 
No. ,06Név

c& , 

¢/kWh 
,06Név

C& , 

$/h 
7,06P

c& , 

¢/kWh 
7,06P

C& , 

$/h 
1 16,03 8740,20 16,14 7631,43 33 28,02 6321,16 27,88 5489,10 
2 10,67 30588,72 10,63 28429,30 34 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 10,67 21665,39 10,63 19499,93 35 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 10,45 25580,45 10,40 23593,94 36 10,45 78,61 10,40 80,86 
5 10,45 15902,45 10,40 14318,45 37 10,45 2,74 10,40 2,82 
6 10,45 1592,56 10,40 1158,47 38 12,83 4,63 12,65 4,72 
7 10,45 1275,49 10,40 1317,44 39 10,45 781,52 10,40 779,75 
8 10,45 8904,36 10,40 7735,23 40 24,22 6373,27 23,46 5546,72 
9 10,45 812,91 10,40 696,90 41 17,49 212,17 17,00 213,70 

10 10,45 423,59 10,40 360,87 42 10,45 493,97 10,40 537,69 
11 10,67 2026,54 10,63 1820,83 43 10,45 405,55 10,40 443,89 
12 10,45 3105,78 10,40 2886,26 44 53,36 2031,99 54,82 1678,33 
13 10,45 430,19 10,40 409,20 45 24,22 123,75 23,46 119,90 
14 10,45 5798,59 10,40 4848,96 46 15,17 732,64 15,05 457,30 
15 10,45 885,32 10,40 735,67 47 10,45 1288,94 10,40 953,24 
16 10,45 369,56 10,40 294,94 48 17,54 6394,25 17,69 5542,17 
17 10,45 185,31 10,40 161,94 49 17,54 429,02 17,69 252,07 
18 10,45 1315,51 10,40 1144,87 50 15,65 944,81 15,64 671,00 
19 292,02 1323,95 282,29 1152,04 51 24,22 6249,52 23,46 5426,83 
20 0,00 0,00 0,00 0,00 52 40,66 1626,44 40,58 1234,44 
21 0,00 0,00 0,00 0,00 53 17,54 5965,23 17,69 5290,10 
22 216,95 1352,23 207,51 1177,59 54 10,67 1821,85 10,63 1679,91 
23 205,77 1356,86 195,51 1182,30 55 16,18 7590,71 16,26 6819,51 
24 93,69 1602,21 90,52 1402,54 56 16,18 643,12 16,26 370,98 
25 10,45 8,44 10,40 7,16 57 14,88 847,81 14,74 511,90 
26 0,00 0,00 0,00 0,00 58 16,18 6947,58 16,26 6448,53 
27 44,42 2101,41 44,90 1807,67 59 15,28 1792,62 15,24 1182,90 
28 0,00 0,00 0,00 0,00 60 10,67 337,50 10,63 281,20 
29 0,00 0,00 0,00 0,00 61 0,00 0,00 0,00 0,00 
30 32,12 2574,29 32,19 2219,56 62 4,18 22965,83 4,18 22021,39 
31 10,45 23,98 10,40 17,85 63 0,00 0,00 0,00 0,00 
32 29,64 5484,69 29,62 4656,76      
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12-2. M táblázat A kondenzációs blokk anyagáramainak exergia jellegű és exergiára fajlagosított költségei névleges és 

exergoökonómiailag optimált üzemállapotokban, 2012-es gazdasági környezetben 

No. ,12Név
c& , 

¢/kWh 
,12Név

C& , 

$/h 
8,12P

c& , 

¢/kWh 
8,12P

C& , 

$/h 
No. ,12Név

c& , 

¢/kWh 
,12Név

C& , 

$/h 
8,12P

c& , 

¢/kWh 
8,12P

C& , 

$/h 
1 17,63 9611,02 17,53 8596,41 33 30,87 6965,28 31,37 6203,34 
2 11,84 33935,67 11,78 31638,88 34 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 11,84 24035,98 11,78 21567,81 35 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 11,60 28394,73 11,53 26192,33 36 11,60 87,26 11,53 88,45 
5 11,60 17651,98 11,53 16044,30 37 11,60 3,04 11,53 3,08 
6 11,60 1767,76 11,53 1439,68 38 14,07 5,08 13,87 5,09 
7 11,60 1415,82 11,53 1501,18 39 11,60 867,50 11,53 863,74 
8 11,60 9884,00 11,53 8715,15 40 26,67 7017,20 25,97 6266,11 
9 11,60 902,34 11,53 748,64 41 19,32 234,40 18,93 267,42 

10 11,60 470,19 11,53 433,53 42 11,60 548,32 11,53 637,45 
11 11,84 2248,27 11,78 2017,74 43 11,60 450,17 11,53 521,97 
12 11,60 3447,47 11,53 3271,15 44 59,23 2255,34 65,56 2024,86 
13 11,60 477,52 11,53 450,88 45 26,67 136,25 25,97 151,94 
14 11,60 6436,53 11,53 5444,00 46 16,74 808,37 16,55 642,54 
15 11,60 982,72 11,53 812,50 47 11,60 1430,75 11,53 1160,10 
16 11,60 410,22 11,53 341,63 48 19,27 7025,15 19,12 6241,25 
17 11,60 205,70 11,53 160,88 49 19,27 471,35 19,12 362,96 
18 11,60 1460,24 11,53 1263,38 50 17,27 1042,77 17,20 909,96 
19 324,15 1469,61 314,41 1270,31 51 26,67 6880,95 25,97 6114,17 
20 0,00 0,00 0,00 0,00 52 45,13 1805,18 46,47 1502,89 
21 0,00 0,00 0,00 0,00 53 19,27 6553,80 19,12 5878,29 
22 240,73 1500,44 230,92 1297,91 54 11,84 2021,19 11,78 1867,66 
23 228,32 1505,52 217,63 1303,00 55 17,78 8341,17 17,64 7536,37 
24 103,51 1770,07 104,53 1517,48 56 17,78 706,70 17,64 428,59 
25 11,60 9,37 11,53 6,93 57 16,39 933,79 16,16 578,68 
26 0,00 0,00 0,00 0,00 58 17,78 7634,46 17,64 7107,77 
27 48,88 2312,45 49,27 1976,82 59 16,85 1976,56 16,79 1488,64 
28 0,00 0,00 0,00 0,00 60 11,84 374,43 11,78 342,79 
29 0,00 0,00 0,00 0,00 61 0,00 0,00 0,00 0,00 
30 35,30 2829,03 34,67 2462,44 62 4,71 25895,95 4,71 24806,39 
31 11,60 26,62 11,53 20,99 63 0,00 0,00 0,00 0,00 
32 32,70 6051,97 33,51 5295,26  30,87 6965,28 31,37 6203,34 
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13. Melléklet 
 
13-1. M táblázat Kétnyomásos kombinált ciklusú blokk főberendezéseinek exergoökonómiai jellemzői a körfolyamati hatás-

fokra optimált (D1) üzemállapotban, 2006-os gazdasági környezetben 

Megnevezés 
F

C& , $/h P
C& , $/h 

D L
C C+& & , $/h PEC, $ Z& , $/h f , 1 

GT K 32141,47 33294,74 2054,85 17884950 1153,27 0,3595 
GT E 41624,56 41643,93 9518,12 300398 19,37 0,0020 
GT T 30392,37 30814,19 1410,33 6541636 421,82 0,2302 
NNYT 4914,40 5159,01 503,93 3789942 244,39 0,3266 
KNYT 4106,79 4308,01 510,67 3117039 200,99 0,2824 
NTH 2811,10 2866,99 389,98 848122 54,69 0,1230 
NEG 4112,84 4224,11 513,44 1690876 109,03 0,1752 
NVH II 1575,21 1801,16 50,55 3483980 224,66 0,8163 
NVH I 749,57 893,21 90,62 2208124 142,39 0,6111 
KTH 135,01 142,65 37,41 116724 7,53 0,1675 
KEG 725,47 795,53 80,76 1065724 68,72 0,4597 
KVH 223,41 261,43 37,30 584188 37,67 0,5025 
CSHCS 2096,45 2246,31 298,61 2323989 149,86 0,3342 
AHCS 1448,31 1622,37 259,93 2699323 174,06 0,4011 
LK** 160,43 1608,74 211,64 2383040 153,66 0,4207 
KHCS 3712,52 3703,62 682,12 128248 8,27 0,0120 
GTT* 1560,99 1215,59 448,87 64522 4,16 0,0092 
FSZ 1,66 2,95 0,23 19987 1,29 0,8499 
KNYSZ 1,99 3,89 0,26 29463 1,90 0,8783 
NNYSZ 102,97 112,54 13,76 148303 9,56 0,4100 
Rendszer*** 8329,82 22557,25 17146,38 49702495 3187,29 0,1691 
* csak melléktevékenység került beárazásra 
** be- és kilépő költségáramok eredményei 
*** rendszer beruházási költsége ebben a táblázatban nem tartalmazza a generátor árát 

 
13-2. M táblázat Kétnyomásos kombinált ciklusú blokk főberendezéseinek exergoökonómiai jellemzői kimerítő kereséssel 

kapott (BF) üzemállapotban, 2006-os gazdasági környezetben 

Megnevezés 
F

C& , $/h P
C& , $/h 

D L
C C+& & , $/h PEC, $ Z& , $/h f , 1 

GT K 32139,83 33293,05 2054,75 17884011 1153,22 0,3595 
GT E 41622,43 41641,80 9517,63 300382 19,37 0,0020 
GT T 30390,81 30812,62 1410,25 6541292 421,80 0,2302 
NNYT 4893,43 5137,22 501,74 3777201 243,57 0,3268 
KNYT 4128,13 4330,14 513,11 3129235 201,78 0,2823 
NTH 2811,12 2867,02 389,98 848183 54,69 0,1230 
NEG 4112,46 4223,76 513,37 1691174 109,05 0,1752 
NVH II 1571,20 1797,14 50,32 3483955 224,66 0,8170 
NVH I 754,41 898,18 91,28 2210091 142,51 0,6096 
KTH 134,25 141,86 36,96 116330 7,50 0,1687 
KEG 723,33 793,27 80,01 1063945 68,61 0,4616 
KVH 224,05 261,84 37,66 580516 37,43 0,4985 
CSHCS 2094,07 2243,93 298,10 2323989 149,86 0,3345 
AHCS 1447,66 1621,58 259,83 2697067 173,92 0,4010 
LK** 159,97 1607,64 211,21 2380582 153,51 0,4209 
KHCS 3714,96 3706,06 681,69 128308 8,27 0,0120 
GTT* 1560,98 1213,41 450,63 64419 4,15 0,0091 
FSZ 1,66 2,95 0,23 19981 1,29 0,8499 
KNYSZ 2,01 3,90 0,27 29351 1,89 0,8770 
NNYSZ 102,97 112,54 13,76 148228 9,56 0,4099 
Rendszer*** 8329,39 22556,73 17146,08 49692158 3186,64 0,1691 
* csak melléktevékenység került beárazásra 
** be- és kilépő költségáramok eredményei 
*** rendszer beruházási költsége ebben a táblázatban nem tartalmazza a generátor árát 
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13-3. M táblázat Kétnyomásos kombinált ciklusú blokk főberendezéseinek exergoökonómiai jellemzői az 
exergoökonómiailag optimált (D7) üzemállapotban, 2006-os gazdasági környezetben 

Megnevezés 
F

C& , $/h P
C& , $/h 

D L
C C+& & , $/h PEC, $ Z& , $/h f , 1 

GT K 8513,81 8879,78 685,25 5575129 365,97 0,3481 
GT E 18270,71 18279,05 5299,99 126999 8,34 0,0016 
GT T 10121,99 10391,17 379,62 4100527 269,18 0,4149 
NNYT 4044,77 4395,71 344,14 5341435 350,63 0,5047 
KNYT 3213,94 3481,38 453,39 4068502 267,07 0,3707 
NTH 2238,32 2291,22 475,34 777656 51,05 0,0970 
NEG 3759,11 3880,61 706,70 1788226 117,39 0,1424 
NVH II 844,29 1079,39 77,64 3557130 233,51 0,7505 
NVH I 463,99 617,55 67,69 2313435 151,86 0,6917 
KTH 30,55 33,61 10,34 45844 3,01 0,2254 
KEG 216,23 247,68 27,44 459101 30,14 0,5234 
KVH 98,89 116,47 28,40 263142 17,27 0,3782 
CSHCS 1128,27 1280,83 164,34 2323989 152,56 0,4814 
AHCS 759,83 942,23 135,90 2778486 182,39 0,5730 
LK** 418,65 1178,48 384,99 5952207 390,73 0,5037 
KHCS 2764,59 2753,50 509,63 155613 10,22 0,0197 
GTT* 1148,88 892,95 327,02 89619 5,88 0,0177 
FSZ 1,24 2,90 0,17 25184 1,65 0,9066 
KNYSZ 0,97 2,81 0,13 28050 1,84 0,9349 
NNYSZ 84,49 97,60 11,29 199668 13,11 0,5373 
Rendszer*** 9390,93 12194,95 10100,31 40243860 2623,80 0,2250 
* csak melléktevékenység került beárazásra 
** be- és kilépő költségáramok eredményei 
*** rendszer beruházási költsége ebben a táblázatban nem tartalmazza a generátor árát 

 
13-4. M táblázat Kétnyomásos kombinált ciklusú blokk exergoökonómiai jellemzői eltérő üzemállapotokban, 2006-os gazda-

sági környezetben 

Megnevezés 
F

C& , $/h P
C& , $/h 

D L
C C+& & , $/h PEC, $ 

w
c , $/kWh Q

c , $/kWh k, $/kW f , 1 

Név 8853,94 27557,14 23996,68 42361384 0,2788 0,2859 1106,17 0,1128 
BF 8329,39 22556,73 17146,08 49692158 0,2287 0,2366 1255,27 0,1691 
D1 8329,82 22557,25 17146,38 49702495 0,2287 0,2368 1255,45 0,1691 
D7 9390,93 12194,95 10100,31 40243860 0,1251 0,1394 1067,28 0,2250 
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13-5. M táblázat Kétnyomásos kombinált ciklusú blokk főberendezéseinek exergoökonómiai jellemzői a körfolyamati hatás-

fokra optimált (D1) üzemállapotban, 2012-es gazdasági környezetben 

Megnevezés 
F

C& , $/h P
C& , $/h 

D L
C C+& & , $/h PEC, $ Z& , $/h f , 1 

GT K 35494,09 36639,92 2269,19 20927825 1145,83 0,3355 
GT E 46032,52 46051,76 10526,07 351506 19,25 0,0018 
GT T 33609,27 34028,37 1559,60 7654604 419,10 0,2118 
NNYT 5402,61 5645,65 553,99 4434748 242,81 0,3047 
KNYT 4511,92 4711,84 561,04 3647359 199,70 0,2625 
NTH 3108,64 3164,17 431,26 992418 54,34 0,1119 
NEG 4548,16 4658,72 567,79 1978555 108,33 0,1602 
NVH II 1741,94 1966,43 55,90 4076731 223,21 0,7997 
NVH I 828,91 971,62 100,21 2583805 141,47 0,5853 
KTH 149,31 156,89 41,38 136583 7,48 0,1531 
KEG 802,25 871,86 89,30 1247042 68,28 0,4333 
KVH 247,05 284,83 41,25 683580 37,43 0,4757 
CSHCS 2303,26 2452,15 328,06 2719383 148,89 0,3122 
AHCS 1591,18 1764,12 285,58 3158575 172,94 0,3772 
LK** 176,25 1767,43 232,51 2788481 152,67 0,3964 
KHCS 4073,48 4064,64 748,44 150067 8,22 0,0109 
GTT* 1713,54 1334,92 492,74 75500 4,13 0,0083 
FSZ 1,83 3,11 0,25 23387 1,28 0,8362 
KNYSZ 2,20 4,09 0,29 34476 1,89 0,8668 
NNYSZ 113,47 122,98 15,16 173534 9,50 0,3853 
Rendszer*** 9392,60 24855,83 18936,51 58158684 3166,72 0,1548 
* csak melléktevékenység került beárazásra 
** be- és kilépő költségáramok eredményei 
*** rendszer beruházási költsége ebben a táblázatban nem tartalmazza a generátor árát 

 
13-6. M táblázat Kétnyomásos kombinált ciklusú blokk főberendezéseinek exergoökonómiai jellemzői kimerítő kereséssel 

kapott (BF) üzemállapotban, 2012-es gazdasági környezetben 

Megnevezés 
F

C& , $/h P
C& , $/h 

D L
C C+& & , $/h PEC, $ Z& , $/h f , 1 

GT K 35511,12 36657,62 2270,28 20939890 1146,49 0,3355 
GT E 46055,73 46074,99 10531,63 351709 19,26 0,0018 
GT T 33626,18 34045,52 1560,00 7659019 419,34 0,2119 
NNYT 5382,71 5625,05 551,75 4422090 242,12 0,3050 
KNYT 4539,32 4740,15 564,44 3663844 200,60 0,2622 
NTH 3111,60 3167,17 432,70 993124 54,38 0,1116 
NEG 4549,10 4659,75 566,83 1980184 108,42 0,1606 
NVH II 1738,47 1963,07 55,68 4078825 223,32 0,8004 
NVH I 834,65 977,57 100,99 2587529 141,67 0,5838 
KTH 148,82 156,39 41,18 136210 7,46 0,1533 
KEG 800,25 869,78 88,52 1245616 68,20 0,4352 
KVH 247,87 285,44 41,65 679611 37,21 0,4718 
CSHCS 2300,47 2449,36 327,47 2719383 148,89 0,3126 
AHCS 1590,41 1763,19 285,45 3155831 172,79 0,3771 
LK** 177,01 1767,42 233,07 2793805 152,97 0,3962 
KHCS 4078,78 4069,94 748,43 150193 8,22 0,0109 
GTT* 1714,66 1333,41 495,00 75426 4,13 0,0083 
FSZ 1,83 3,11 0,25 23391 1,28 0,8362 
KNYSZ 2,22 4,10 0,29 34361 1,88 0,8654 
NNYSZ 113,53 123,04 15,17 173526 9,50 0,3851 
Rendszer*** 9398,11 24870,57 18947,60 58184088 3168,13 0,1547 
* csak melléktevékenység került beárazásra 
** be- és kilépő költségáramok eredményei 
*** rendszer beruházási költsége ebben a táblázatban nem tartalmazza a generátor árát 
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14. Melléklet 
 

A kétnyomásos kombinált ciklusú erőmű anyagáramainak exergia jellegű és exergiára 
fajlagosított költségeit mutatja névleges és exergoökonómiailag optimált üzemállapotokra a 
gazdasági válságot megelőző és követő időszakra a 14-1. M és 14-2. M táblázatok. 

 
14-1. M táblázat Kétnyomásos kombinált ciklusú blokk anyagáramainak exergia jellegű és exergiára fajlagosított költségei 

névleges és exergoökonómiailag optimált üzemállapotokban, 2006-os gazdasági környezetben 

No. ,06Név
c& , 

¢/kWh 
,06Név

C& , 

$/h 
7,06D

c& , 

¢/kWh 
7,06D

C& , 

$/h 
No. ,06Név

c& , 

¢/kWh 
,06Név

C& , 

$/h 
7,06D

c& , 

¢/kWh 
7,06D

C& , 

$/h 
1 23,70 15335,48 9,35 8160,96 31 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 23,70 11616,11 9,35 5921,60 32 316,86 1792,99 129,79 759,87 
3 239,87 2059,75 104,29 1233,73 33 429,82 664,67 194,96 199,55 
4 31,99 15172,50 14,03 9106,62 34 429,82 7601,00 194,96 4090,61 
5 0,00 0,00 0,00 0,00 35 429,82 1918,23 194,96 1136,07 
6 33,53 11392,41 14,80 6814,32 36 44,30 252,90 20,68 136,43 
7 0,00 0,00 0,00 0,00 37 0,00 0,00 0,00 0,00 
8 23,70 6017,85 9,35 2160,66 38 429,82 2582,90 194,96 1335,62 
9 0,00 0,00 0,00 0,00 39 755,69 2315,45 316,34 1182,04 

10 44,10 2132,92 20,20 463,85 40 571,54 7342,99 251,99 3948,14 
11 23,70 2250,68 9,35 808,09 41 34,11 2730,08 14,40 1191,94 
12 41,89 5672,51 21,87 2931,84 42 34,11 1646,52 14,40 696,24 
13 23,70 3767,17 9,35 1352,57 43 28,66 1082,08 13,94 526,28 
14 24,64 2404,60 9,86 1069,07 44 16,73 1258,02 9,42 708,67 
15 0,00 0,00 0,00 0,00 45 18,62 1636,28 9,88 849,60 
16 415,10 669,19 185,20 202,36 46 28,66 1238,77 13,94 602,49 
17 44,30 1942,29 20,68 430,24 47 28,59 4371,44 13,94 2130,46 
18 24,64 1803,45 9,86 801,81 48 28,59 1211,31 13,94 590,34 
19 24,64 601,15 9,86 267,27 49 34,11 146,48 14,40 63,63 
20 24,64 867,80 9,86 337,58 50 0,00 0,00 0,00 0,00 
21 24,64 305,65 9,86 168,34 51 24,65 952,43 10,12 441,67 
22 24,65 1173,45 10,12 505,92 52 28,66 156,69 13,94 76,21 
23 75,19 3148,24 35,58 1851,58 53 29,71 378,26 13,12 140,93 
24 87,92 1001,26 38,68 318,87 54 59,48 43211,87 20,53 8884,20 
25 0,00 0,00 0,00 0,00 55 4,05 8853,94 4,05 9395,34 
26 31,99 7672,98 14,03 5059,65 56 23,70 52073,31 9,35 18287,88 
27 34,11 9805,91 14,40 5523,50 57 0,00 0,00 0,00 0,00 
28 34,11 518,72 14,40 419,27 58 23,70 2066,41 9,35 777,54 
29 772,69 2311,72 323,18 1179,14 59 23,70 1467,61 9,35 507,87 
30 0,00 0,00 0,00 0,00 60 24,64 3534,02 9,86 1285,41 
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14-2. M táblázat Kétnyomásos kombinált ciklusú blokk anyagáramainak exergia jellegű és exergiára fajlagosított költségei 

névleges és exergoökonómiailag optimált üzemállapotokban, 2012-es gazdasági környezetben 

No. ,12Név
c& , 

¢/kWh 
,12Név

C& , 

$/h 
8,12D

c& , 

¢/kWh 
8,12D

C& , 

$/h 
No. ,12Név

c& , 

¢/kWh 
,12Név

C& , 

$/h 
8,12D

c& , 

¢/kWh 
8,12D

C& , 

$/h 
1 26,39 17076,62 10,47 9136,50 31 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 26,39 12934,97 10,47 6623,99 32 351,01 1986,27 143,98 840,31 
3 265,43 2279,22 116,35 1372,45 33 475,77 735,73 218,84 204,81 
4 35,45 16814,43 15,58 10132,30 34 475,77 8413,68 218,84 4547,05 
5 0,00 0,00 0,00 0,00 35 475,77 2123,32 218,84 1265,43 
6 37,12 12612,35 16,40 7566,95 36 49,00 279,70 22,70 147,72 
7 0,00 0,00 0,00 0,00 37 0,00 0,00 0,00 0,00 
8 26,39 6701,10 10,47 2412,56 38 475,77 2859,05 218,84 1470,25 
9 0,00 0,00 0,00 0,00 39 837,10 2564,89 350,49 1305,48 

10 48,79 2359,59 22,10 471,71 40 632,71 8128,90 281,31 4393,38 
11 26,39 2506,21 10,47 902,30 41 37,79 3024,36 15,93 1310,68 
12 46,21 6257,44 23,99 3234,02 42 37,79 1824,00 15,93 770,06 
13 26,39 4194,89 10,47 1510,26 43 31,44 1186,84 15,07 569,00 
14 27,44 2677,61 11,01 1232,48 44 18,11 1361,92 9,96 749,36 
15 0,00 0,00 0,00 0,00 45 20,26 1780,44 10,54 909,71 
16 459,32 740,48 205,98 207,67 46 31,44 1358,70 15,07 651,39 
17 49,00 2148,06 22,70 436,59 47 31,35 4793,34 15,06 2302,11 
18 27,44 2008,21 11,01 924,36 48 31,35 1328,22 15,06 637,91 
19 27,44 669,40 11,01 308,12 49 37,79 162,27 15,93 70,25 
20 27,44 966,33 11,01 376,75 50 0,00 0,00 0,00 0,00 
21 27,44 340,36 11,01 197,47 51 27,45 1060,57 11,35 496,74 
22 27,45 1306,68 11,35 574,22 52 31,44 171,86 15,07 82,40 
23 82,95 3473,19 38,27 2073,24 53 32,88 418,52 14,45 160,36 
24 97,11 1105,92 41,30 334,82 54 66,06 47994,53 22,82 9873,38 
25 0,00 0,00 0,00 0,00 55 4,56 9983,58 4,56 10592,21 
26 35,45 8503,33 15,58 5808,31 56 26,39 57985,58 10,47 20473,90 
27 37,79 10862,92 15,93 6280,03 57 0,00 0,00 0,00 0,00 
28 37,79 574,64 15,93 462,15 58 26,39 2301,02 10,47 870,23 
29 855,98 2560,91 358,13 1302,46 59 26,39 1634,24 10,47 582,42 
30 0,00 0,00 0,00 0,00 60 27,44 3935,26 11,01 1452,65 

 



a 
 

1. Függelék 
CycleTempo programkörnyezetben elkészített, egynyomásos kombinált ciklusú erőmű kap-
csolását, valamint névleges üzemállapotához tartozó termodinamikai jellemzőit mutatja az 
1. S táblázat, 

1. S táblázat Egynyomásos kombinált ciklusú erőmű kapcsolása és alapállapotának adatai 

 

Cső m, kg/s p, bar T, °C h, kJ/kg s, kJ/(kg·K) 

1 304,657 1,013 15 -98,85 6,8653 
2 304,657 11,14 360,47 257,45 6,9842 
3 310,987 11,14 1000 178,08 7,9452 
4 310,987 1,013 521,15 -396,06 8,0805 
5 6,33 11,14 15 -3642,08 9,2901 
6 310,987 1,013 454,68 -471,6 7,9812 
7 33,166 0,04 28,96 121,4 0,4224 
8 39,11 38 480 3402,44 7,058 
9 33,166 0,04 28,96 2381,34 7,9029 

10 39,11 38 247,33 2801,78 6,091 
11 156,44 38 247,33 1072,76 2,769 
12 156,44 38 247,33 1072,76 2,769 
13 156,44 38 247,33 1505,01 3,5995 
14 310,987 1,013 257,33 -689,03 7,6331 
15 39,11 38 247,33 1072,76 2,769 
16 310,987 1,013 196,06 -754,61 7,5018 
17 2982,445 3 12 50,7 0,1806 
18 2982,445 3 18 75,83 0,2678 
19 33,166 2,7 28,99 121,76 0,4227 
20 5,944 2,7 223,23 2914,68 7,4617 
21 39,11 2,7 129,97 546,25 1,6343 
22 39,11 38 130,59 551,28 1,6374 

 

Az egynyomásos kombinált ciklusú erőmű hőhasznosító kazánjának (HRSG) MATLAB prog-
ramkörnyezetben készített T-Q diagramját mutatja az 1. S ábra különböző munkapontokon. 
Az ábra jól szemlélteti, hogy egy adott ponton túl, hiába eredményez a magasabb gőznyo-
más magasabb körfolyamati hatásfokot a csatolt Rankine ciklusban, a kombinált ciklusú 
blokk körfolyamati hatásfoka csökkenni fog, mert a magas nyomás növeli a kilépő füstgáz 
hőmérsékletét, és csökkenti a gőzkörfolyamatba átadott hőteljesítményt. Ebben a 
hőkapcsolásban az optimális gőznyomás a CycleTempo beépített optimumkeresési algorit-
musa alapján 48,48 bar-ra adódott. 

 
1. S ábra Egynyomásos kombinált ciklusú erőmű T-Q diagramja eltérő munkapontokon 
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Az erőmű kiegészített, kétnyomásos kombinált ciklusú kapcsolását, és alapállapotának pa-
ramétereit szemlélteti a 2. S táblázat. 

2. S táblázat Kétnyomásos kombinált ciklusú erőmű kapcsolása és alapállapotának adatai 

 

Cső m, kg/s p, bar T, °C h, kJ/kg s, kJ/kg-K 

1 304,657 1,013 15 -98,85 6,8653 
2 304,657 11,14 360,47 257,45 6,9842 
3 310,987 11,14 1000 178,08 7,9452 
4 310,987 1,013 521,15 -396,06 8,0805 
5 6,33 11,14 15 -3642,08 9,2901 
6 310,987 1,013 200,9 -749,45 7,5127 
7 39,196 0,04 28,96 121,4 0,4224 
8 7,308 4 185 2829,31 7,1043 
9 39,196 0,04 28,96 2336,11 7,7532 

10 7,308 4 143,61 2738,06 6,8954 
11 29,232 4 143,61 604,72 1,7766 
12 29,232 4 143,61 604,72 1,7766 
13 29,232 4 143,61 1138,06 3,0563 
14 310,987 1,013 153,61 -799,58 7,4013 
15 46,417 4 143,61 604,72 1,7766 
16 310,987 1,013 145,36 -808,28 7,3807 
17 3454,181 3 12 50,7 0,1806 
18 3454,181 3 18 75,83 0,2678 
19 39,196 2,7 28,99 121,76 0,4227 
20 7,221 2,7 191,68 2850,39 7,3279 
21 46,417 2,7 129,97 546,25 1,6343 
22 46,417 4 129,99 546,44 1,6344 
23 310,987 1,013 454,69 -471,6 7,9812 
24 39,109 38 247,34 2801,78 6,091 
25 156,436 38 247,33 1072,76 2,769 
26 156,436 38 247,33 1072,76 2,769 
27 156,436 38 247,33 1505,01 3,5995 
28 310,987 1,013 257,33 -689,03 7,6331 
29 39,109 38 247,33 1072,76 2,769 
30 310,987 1,013 202,92 -747,31 7,5172 
31 39,109 38 480 3402,44 7,058 
32 39,109 4 231,81 2927,12 7,3076 
33 46,417 4 224,36 2911,72 7,2769 
34 39,109 4 143,61 604,72 1,7766 
35 7,308 4 143,61 604,72 1,7766 
36 39,109 38 144,18 609,32 1,7788 

 

A kétnyomásos kombinált ciklusú erőmű hőhasznosító kazánjának MATLAB programkör-
nyezetben készített T-Q diagramját mutatja a 2. S ábra különböző munkapontokon. A bal 
felső ábra az alapállapotot (p

LP
=4 bar, p

HP
=38 bar), a jobb felső ábra a kisnyomású gőzfejlesztő 

CycleTempo beépített optimumkeresési algoritmusával meghatározott optimális állapotát 
(p

LP
=3,081 bar, p

HP
=38 bar), a bal alsó ábra a kisnyomású gőzfejlesztő optimálisnál alacso-

nyabb nyomású állapotát (p
LP

=2,5 bar, p
HP

=38 bar), míg a jobb alsó ábra a nagynyomású gőz-
fejlesztő üzemi nyomásának jelentősen megnövelt állapotát (p

LP
=4 bar, p

HP
=90 bar) mutatja. 

Az ábra jól szemlélteti, hogy a HRSG tápvíznek leadott hőteljesítménye közel azonos az 
alapállapotban (bal felső diagram) és a nagynyomású gőzfejlesztő nagynyomású állapotá-
ban. Így belátható, hogy amíg a vizsgált kétnyomásos hőhasznosító kazán kisnyomású gőz-
fejlesztőjének van optimális nyomása, a nagynyomású gőzfejlesztő nyomása a keresési tér 
felső pontjában ad maximális körfolyamati hatásfokot. 
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2. S ábra Kétnyomásos kombinált ciklusú erőmű T-Q diagramja eltérő munkapontokon 
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2. Függelék 
Energetikai berendezések méretbeli vagy kapacitásbeli változásának beszerzési költségére 
gyakorolt hatását leíró (5.1) egyenlet költségkitevőit tartalmazza a 3. S táblázat. 

 
3. S táblázat Ipari berendezések méretfüggő költségeinek kitevői [101] 

Berendezés  Jellemző Tartomány Kitevő 
Léghűtő Air cooler A, m2 28-650 0,75 
Légfúvó (axiális, centrifugális, dugaty-
tyús; w/o hajtás) 

Blower (axial, centrifugal and 
reciprocating; w/o drive) 

P, MW 0,05-8 0,95 

Légfúvó (forgó; w/o hajtás) Blower (rotary; w/o drive) P, MW 0,05-1,2 0,60 
Kazán (ipari, épületben; szén, gáz vagy 
olaj) 

Boiler (industrial, packaged; coal, 
gas or oil) 

Q, MW 1,5-80 0,73 

Kazán (ipari, helyszínen szerelt; szén, 
gáz vagy olaj) 

Boiler (industrial, field erected; 
coal, gas or oil) 

Q, MW 5-350 0,78 

Kazán (közcélú; szén, gáz vagy olaj) Boiler (utility; coal, gas or oil) Q, MW 50-2000 0,85 
Kompresszor (axiális, centrifugális, 
dugattyús; w/o hajtás) 

Compressor (axial, centrifugal and 
reciprocating; w/o drive) 

P, MW 0,05-8 0,95 

Kompresszor (forgó; w/o hajtás) Compressor (rotary; w/o drive) P, MW 0,05-1,2 0,60 

Hűtőtorony Cooling tower 
HV
V& , m3/s 0,05-9 0,93 

Hajtás szivattyúhoz, ventilátorhoz, 
kompresszorhoz vagy légfúvóhoz 

Driver for pump, fan, compressor 
or blower 

P, MW   

Gáz turbina hajtás Gas-turbine drive  0,07-7,5 0,70 
Gáz motor hajtás Gas-engine drive  0,07-7,5 0,70 
Motor hajtás Motor drive  0,04-7,5 0,93 
Turbina hajtás Turbine drive  0,15-7,5 0,43 
Szárító (dobos, vákuum) Dryer (drum, vacuum) A, m2 1,0-10 0,76 
Szárító (dobos, atmoszférikus) Dryer (drum, atmospheric) A, m2 1,0-10 0,40 
Csatorna Duct A, m2 0,05-10 0,55 
Elektromos motor Electric motor P, kW 3,5-15 0,80 
  P, kW 15-150 1,00 
  P, MW 0,15-6 0,40 
Párologtató Evaporator A, m2 10-1000 0,54 
Ventilátor (centrifugális) Fan (centrifugal) V& , Nm3/s 0,5-5,0 0,44 
  V& , Nm3/s 9,5-33 1,17 
Tüzelőberendezés Fired heater Q, MW 0,5-10 0,78 
Gáz turbina rendszer Gas-turbine system P, MW 0,01-15 0,65 
  P, MW 70-200 0,89 
Hőcserélő Heat exchanger A, m2   
Dupla csöves Double pipe  0,2-6 0,16 
Lemezes Flat plate  15-1500 0,40 
Csőköteges Shell and tube  15-400 0,66 
Spirális lemezes Spiral plate  2-200 0,43 
Spirális csöves Spiral tube  2-20 0,60 
Tartály (ipari) Hopper (industrial) V, m3 25-2000 0,68 
Belső égésű motorok Internal combustion engines P, MW 0,007-10 0,81 
Csövek Piping d, cm 5-75 0,95 
Feldolgozó edény Process vessel htk, m 1-120 0,97 

Szivattyú (dugattyús, motorral) 
Pump (reciprocating; including 
motor) 

P, kW 0,02-0,3 0,25 

   0,3-20 0,45 
   20-200 0,84 

Szivattyú (centrifugális, motorral) 
Pump (centrifugal; including mo-
tor) 

P, kW 0,02-0,3 0,23 

   0,3-20 0,37 
   20-200 0,48 
Szivattyú (vertikális, motorral) Pump (vertical; including motor) V& , m3/s 0,06-20 0,76 

A táblázat folytatódik. 
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A táblázat folytatása. 
Berendezés  Jellemző Tartomány Kitevő 

Szivattyú (turbinás) Pump (turbine) P, kW 0,5-300 0,45 
Kémiai/bioreaktor Reactor V, m3 0,2-4 0,55 
Gőzszárító (centrifugális) Separator (centrifugal) V, m3 1,4-7 0,49 
Kémény Stack h, m 10-150 1,20 
Gőz turbina Steam turbine P, MW   
Nem kondenzálódó Noncondensing  0,1-15 0,50 
Kondenzálódó Condensing  50-600 0,90 
Táptartály Storage tank V, m3 0,07-150 0,30 
Tápedény Storage vessel V, m3 150-19000 0,65 
Tartály (sík fedelű) Tank (flat head) V, m3 0,4-40 0,57 
Tartály (üveg bélésű) Tank (glass lined) V, m3 0,4-4 0,49 
Transzformátor Transformer C, MVA 0,2-50 0,39 
P – teljesítmény 
Q – hőteljesítmény 

V&  – térfogatáram 
V – térfogat 
A – felület, keresztmetszet 

d – csőátmérő 
h – magasság 
C – kapacitás 
HV – hűtővíz 
tk – tálcaköteg 
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3. Függelék 
Egy 600 MW

e
-os szénportüzelésű, szuperkritikus erőmű beruházási költségeit mutatják a 4. S 

és 5. S táblázatok CNY-ben (Renminbiben). 
4. S táblázat Költségek berendezésenkénti megoszlása [185] 

Berendezések Beruházási költség, millió ¥ Beruházási költségarányok, 1 

Kazán 700 0,5409 

Gőzturbina 312 0,2411 

Tápvíz előmelegítő-rendszer, NNY 25 0,0193 

Tápvíz előmelegítő-rendszer, KNY 18,4 0,0142 

Tápturbina, TT 10,6 0,0082 

Tápvíz és csapadékvíz szivattyúk 13 0,0100 

Kondenzátor 54 0,0417 

Hűtővíz szivattyúk 2,5 0,0019 

Gáztalanítós táptartály, GTT 8,6 0,0066 

Generátor 150 0,1159 

Összesen 1294,1 1 

 

 
5. S táblázat Kazán részeinek beruházási költsége CNY-ben [185] 

Berendezések Beruházási költség, millió ¥ Beruházási költségarányok, 1 

Kazán és acélváz 203 0,29 

Újrahevítő, RH 84 0,12 

Konvektív túlhevítő, CSH 105 0,15 

Besugárzott túlhevítő, RSH 105 0,15 

Membránfal 84 0,12 

Vízhevítő, ECO 63 0,09 

Levegő előmelegítő, APH 56 0,08 

Összesen 700 1 

 

 


