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4.5 
2.5 Világhálóra alapozott erőműfejlesztés 

és -irányítás 
Tárgyszavak: internet; erőművek irányítása; piaci lehetőségek; 

fejlesztési irányok; 
szoftvervédelem hackerek és vírusok ellen. 

 
 
Az internet széles lehetőségeket nyit meg a tudomány és technika min-

den területén. Az információk gyors áramlása és cseréje lehetővé teszi olyan 
feladatok elvégzését is, amelyeknek megoldására addig nem is lehetett gon-
dolni. A szakemberek szerint a világháló rövidesen szerepet kap az erőművek 
tervezésében, kiszolgálásában és irányításában, sőt ez a bekapcsolódás már 
el is kezdődött. Az erőműtervezők és -irányítók nehezen ismerték fel a világ-
hálóban rejlő nagy lehetőségeket, aminek fő oka, hogy az energiatermelés 
jelentős beruházásokat igényel, nagy, gigawatt (GW) nagyságrendű teljesít-
ményekkel és kiloamper (kA) nagyságrendű áramerősségekkel kell számolni. 
Ezért nehéz gyorsan változtatni, és a szakmát a konzervatív gondolkodásmód 
jellemzi. Ezt a konzervativizmust szükségszerűen el kell hagyni a piac liberali-
zációja után, a megindult piaci verseny követelményei között. Megszűnt a 
termelők és elosztók monopolhelyzete, a fő szempont a gazdaságosság lett. 
Ennek nagyon fontos tényezője mind a technikai megoldások, mind a piaci 
lehetőségek területén a gyors információáramlás. 

Németországban Majna-Frankfurtban az Energiatechnikai Társaság 
(Energietechnische Gesellschaft, ETG) 2002 áprilisában konferenciát rende-
zett „Internet-technika az erőművekben” címmel, amelyen gyártókon és üze-
meltetőkön kívül főiskolai oktatók és kutatók is részt vettek. A konferencián 
megállapították, hogy az áramtermelésben az internet új lehetőségeket tár fel 
olyan problémák kezelésében, amelyeket az eddigi klasszikus technikával 
nem lehetett megoldani. Vonatkozik ez az új erőművek tervezésére, építésére, 
üzemeltetésére éppen úgy, mint a régi üzemek modernizálására. Ezeken a 
területeken újfajta tapasztalatcsere indul meg, és új típusú együttműködési 
lehetőségek nyílnak az internet bevezetésével. 

A jövőben az internet egy berendezést vagy egy teljes üzemet egész 
élettartama alatt végigkísér. Kezdődik ez az ajánlatok beszerzésével, a fel-
ajánlott berendezések teljes dokumentációjával, az árak összehasonlításával, 
folytatódik az építkezésnél nyújtott segítséggel, az üzemeltetési problémák-

 



hoz, vagy a pótalkatrészek beszerzéséhez adott tanácsokkal. Az üzemre vo-
natkozó információk nem csak egyes „beavatottak”, hanem a teljes személy-
zet rendelkezésére fognak állni. Ezután egy erőmű értékét nem csak a befek-
tetett tőke, de a befektetett információ is meghatározza. 

Folyamatirányítás 
A szinte korlátlan információáramlás megváltoztatja az erőművek fel-

ügyeletének és irányításának a módszereit. Az internet a gyors információk 
alapján lehetővé teszi az azonnali beavatkozást a rendszerbe, különösen, ha 
az automatizálást még továbbfejlesztik. Egyetlen központi helyről egyszerre 
több erőművet lehet figyelni és irányítani. Ez nem csak az üzembiztonságot 
fokozza, de a költségeket is csökkenti. A beavatkozási lehetőség nem lesz 
helyhez kötve, csekély ráfordítással bármely személyi számítógép, amely 
kapcsolatban áll a világhálóval, alkalmas erre. Az Eon AG Düsseldorfi vállalat 
már kidolgozta azt a programot, amelynek alapján minden hozzá tartozó 
üzemben bevezetik az internetes kapcsolatot, így hatalmas, 25 GW teljesít-
ményt tudnak egységesen irányítani. Nagy előny az is, hogy egy soktelep-
helyes vállalat minden üzemegységében ugyanazok az információk állnak 
majd az irányítók rendelkezésére. 

Felvetődik a számítógépes biztonság kérdése: az, hogy nem avatkozhat-
nak-e be hackerek, nem telepíthetnek-e vírust a rendszerbe. Erre nagy gondot 
fordítanak, és már kidolgozták azt a programrendszert, amely ezek ellen ma-
gas fokú védelmet biztosít. 

(Dr. Menczel György) 
 

Jopp, K.: Auf dem Weg zum web-basierten Kraftwerk. = E. W. das Magazin für die Energie 
Wirtschaft, 101. k. 19. sz. 2002. szept. p. 52–55. 

Cooper, P.: IT: the key to competitiveness. = Modern Power Systems, 22. k. 10. sz. 2002. p. 
27–28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Röviden… 

Új kisméretű (fűtéskiegészítő) hőtárolós kályha 
A kerámiatermékeket gyártó Tonwerk Lausen AG svájci cég T-Loft Plus 

márkanevű hőtárolós kisméretű kályhája tökéletesen megfelel egy építő-
anyagokkal foglalkozó szakember által építtetett, különösen energiatakarékos 
családi ház fűtésére. A ház fűtésigényét 

– az ellenőrzött szellőző berendezés, 
– a nap hősugárzásának hasznosítása (18 m2 délre és délnyugatra néző 

ablakfelület, 
– 9 m2 napelem és 
– mindenütt 20 cm-es hőszigetelés 

évi 125 MJ/m2-re csökkenti. 
A forgalmazó szerint a T-Loft Plus mint a gyártó legújabb terméke pótolja az 

eddigi hiányt a kínálatban. Az átmeneti időszakokban elkerüli a túlfűtést egyrészt 
méreténél fogva, másrészt azáltal, hogy rákapcsolható a központi fűtésre és ott 
adja le a hőtárolóban lévő fölösleget, amely így eloszlik a házban. 

A modern formatervezéssel kialakított, nyitott, kandallószerű tűztereket is 
bíró kályha a tűz elalvása után még 12 órán át ad le hőt a csatlakozó fűtőtes-
teknek, miközben a vizes abszorber nem kerül érintkezésbe a füstgázzal (1. 
ábra). Így a hasznos energia egy része (50%-ig) a központi fűtés segítségével 
közvetlenül szétosztható a mellékhelyiségekbe. 

Jól szigetelt házakban a T-Loft Plus önállóan is elláthatja a fűtést, napi 
egyetlen tűzrakással. Minél gyengébb a szigetelés, annál többször kell meg-
rakni a kályhát, de ilyenkor meg kell határozni a napi energia- és faszükségle-
tet. A legelőnyösebb azonban ez az új kályhatípus kis hőmérsékletű fűtőrend-
szerek kiegészítéseként. Használható kiegészítő fűtésre pl. levegő/víz-hő-
szivattyúk mellett a leghidegebb napokban, amikor sok villamos energiát taka-
rít meg. 

A T-Loft Plus hőtárolós kályha műszaki adatai: 
– fatöltés       4,5–6 kg 
– az égés időtartama    60–90 perc 
– tüzeléstechnikai hatásfok   86% 
– hasznosítás      83% 
– hőtároló képesség    70% 
– a vízrendszer energiahányada  30–50% 
– súly       300–400 kg 
– kéménycsatlakozás    fent 
– külsőlevegő-csatlakozás   lent, hátul 
– névleges teljesítmény    8 kW 
– együttes fűtőteljesítmény   2–8 kW 
– fűtőteljesítmény a vízrendszerben 1,5–4 kW 
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1. ábra a) A hőtároló elnyeli az égéskor felszabaduló hőt 
b) A forró tárolóból 10-12 órán át jut hő a fűtőrendszerbe 

 
 
(Heizung Klima, 2002. 6–7. sz. p. 66.) 

 



 

Fosszilis tüzelőanyag hatásfokának optimalizálása 
A szén egyike azon fosszilis tüzelőanyagoknak, amely a világ legtöbb he-

lyén az energiatermelést biztosítja. Versenyképességét egyéb energiaforrás-
okkal szemben viszont csak költséghatékony tüzelési rendszerek képesek biz-
tosítani. Ennek érdekében szükséges tüzelőanyag-értékelemzést alkalmazni. 

A szén szerves kőzet, amely hosszú vegetációs időszak alatt képződik, 
amelynek körülményei meghatározzák minőségét (kőszén, barna szén, lignit), 
továbbá ásványi anyagtartalmát (kéntartalmú pirit stb.). Mindezek jelentősen 
befolyásolják a tüzelés, az energiatermelés körülményeit. Komoly a környe-
zetkárosító hatásuk (kén-dioxid, nitrogén-oxidok). E tényezők meghatározzák 
az energiatermelés körülményeit, költségeit, akkor is, ha a szenet portüzelés-
hez előzetesen aprítják. 

Mindezek figyelembe 

s tüzelési 
rend

vételével a svéd Göteborg és Chalmers egyeteme-
ken kutatást kezdeményeztek a tüzelőanyagok értékelemzése tárgykörében. 
Ez az innovatív tevékenység egy nemzetközileg szabadalmazott szoftvert 
eredményezett, amelynek alkalmazása komplex algoritmusok formájában ér-
tékeli az energetikai célra használt széntípusok gazdaságossági 
hasznosíthatóságát. Az értékelés során pontosan meghatározzák a kérdéses 
szén kalorikus értékét, összetételének adatait, valamint egyéb fontos 
jellemzőit, és ezek alapján értékelik alkalmasságát specifiku

szerekhez. Továbbá az elemzett adatok alapján a szoftver javaslatot ad a legjobb tü-
zelési technológiára, meghatározza annak jellemző paramétereit; hőmérsék-
let, alkalmazandó levegő mennyisége, megfelelő tüzelőanyag és tüzelő be-
rendezés. 

A módszer alkalmazása jelentősen befolyásolja a tüzelőberendezés-
gyártók gazdasági versenyét, és a felhasználók számára nagyobb kazánha-
tásfokot biztosít. A tüzelőanyag-kereskedelmet is ösztönzi nagyobb tüzelő-
anyag-választék alkalmazására. 

 
(Cordis Focus, 2002. 34. sz. máj. p. 14.) 
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30 ország, félezer kiállító 
sok tízezer megvásárolható kiadvány 

másfélszáz szakmai és közönségprogram 
További információk: www.mkke.hu 

 


