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Kombinált, osztott Rankine-ciklusú erőmű 
széngázosítással: energia- és exergia-elemzés 

 

Az összeállítás egy továbbfejlesztett, széngázosítót is tartalmazó és kapcsolt energiatermelésre is 

képes kombinált ciklusú erőmű energia- és exergia-elemzését adja. Modellezés alapján kimutatha-

tó az egyes paraméterek változtatásának hatása a legfontosabb jellemzőkre. A paraméteres vizsgá-

latok megmutatják az optimalizálás lehetőségeit. 

 

Tárgyszavak: kombinált ciklusú erőmű; exergia; osztott Rankine-ciklus; széngázosító. 

 
A hagyományos energiaipari technológiák 

fejlesztői az utóbbi időkben kettős kihívással 

szembesülnek: az egyre fogyó fosszilis ener-

giahordozók energiatartalmát egyre nagyobb 

hatásfokkal kell kinyerni, miközben a környe-

zetet is egyre kisebb mértékben szabad csak 

terhelni. Az erőművekben továbbra is a szén 

dominál mint tüzelőanyag, ezt a hagyományo-

kon túl az is erősíti, hogy a Föld szénkészletei 

sokkal bővebbek, mint például a kőolajé. Az 

ún. „tiszta szén technológiák” éppen az imént 

vázolt kettős kihívás jegyében terjednek egyre 

inkább. Ezek között előkelő helyet foglalnak el 

a kombinált, vagy kettős ciklusú erőművek. 

A kombinált ciklusú erőművekben a hatásfok 

növelése, az energiaveszteségek csökkentése 

céljából több energetikai ciklust alkalmaznak 

több munkaközeggel, és az egyik ciklus még 

sok energiát hordozó, de már kihasznált, „fá-

radt” közege képezi a következő, általában 

alacsonyabb hőmérsékletű ciklusnak a beme-

nő, kiinduló energiahordozóját. A két ciklus 

általában eltérő munkaközeget használ, tipiku-

san gázt és gőzt. A hatásfokot tovább lehet 

fokozni azzal, hogy az erőmű a villamos ener-

gián kívül hőt is szolgáltat, pl. távfűtési célok-

ra. Ez utóbbit gyakran nevezik kapcsolt hő- és 

villamosenergia-termelésnek, vagy rövidebben 
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kapcsolt energiatermelésnek, rövidítve KHV-

rendszereknek (angolul: cogeneration, com-

bined heat and power, CHP). 

 

A kapcsolt energiatermelés ígéretes ágazata az 

elosztott változat, amelynél sok kis teljesítmé-

nyű egység térben elosztva, a terhelés közvet-

len közelében, például a magánházaknál üze-

mel. A szakirodalom ezek alapos tárgyalása 

mellett sok olyan KHV-megoldás kidolgozásá-

ról is beszámol (ezek zöme a gázturbinákra 

alapul), amelyek központosítva, az erőművek-

ben alkalmazhatóak, noha ezek gyakorlati 

megvalósítása még gyermekcipőben jár: 

 tüzelőanyag-elemes, 

 fémhidrides, 

 nedvesített levegős turbina, 

 inverz Brayton-ciklus. 

 

A következőkben részleteiben elemzett rend-

szerben két fő ciklus van: a tiszta szén techno-

lógiájú gázturbinás ciklus egy több tagból álló 

alárendelt gőzturbinás ciklussal van kiegészít-

ve. Ez utóbbinál a kapcsolt energiatermelés 

hővisszanyeréses, vagy más néven regeneráló 

gőzturbinákkal valósul meg, amelyekben a 

fáradt gőz hőcserélőkben adja át hője egy ré-

szét a szivattyúk által keringetett víznek. Ki-

mutatható, hogy a víz felforrásának elkerülése 

céljából egy ilyen gőzturbina-ciklus csak kor-

látozott mennyiségű hőt tud leadni, a hatásfok 

javítása csak korlátozott mértékű. Lehetőség 

van viszont több ilyen ún. Rankine-ciklus 

egymás utáni, kaszkád alkalmazására, ahol a 

turbinákban a gőz hőfoka egyre alacsonyabb. 

Ezzel a megoldással a hatásfok jelentős mér-

tékben javítható. További különlegessége az 

indiai kutatók által javasolt megoldásnak, hogy 

a két ciklusból vett gőzzel és sűrített levegővel 

széngázosítót működtet, ahol a gázturbinás 

ciklus kazánjában elégetett szintetikus gázt 

lehet előállítani.  

 

 

A rendszer felépítése 
 

A viszonylag bonyolult rendszer egyszerűsített 

sémáját az 1. ábra mutatja be. A fölérendelt 

gázciklus gázosítóból (G), égéstérből (CC), 

gázturbinából (GT) és levegőkompresszor- 

ból (C) áll. A kompresszor az atmoszférikus 

nyomásról (p1, T1 hőmérsékleten) a kilépő 

p2 nyomásra sűríti a levegőt. A kompresszor-

ból kilépő légáram kisebbik része (a gőz-

ciklusbók idejuttatott gőzzel együtt) a széngá-

zosítóba, nagyobbik része pedig az égéstérbe 

kerül. Ugyanide jut – egy keramikus szűrőn 

keresztül – a széngázosítóban keletkező, ég-

hető szintetikus gáz is. A gáz elégetésével áll 

elő a gázturbina meghajtásához szükséges 

forró gáz, amelynek T3 hőmérsékletét az égés-

térbe vezetett további, normál környezeti 

hőmérsékletű levegővel lehet beállítani. A 

gázturbinában  a gáz  kiterjed, közben  munkát 
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X: az előző fokozattól 
Y: a következő fokozathoz 

 
1. ábra A továbbfejlesztett kombinált ciklusú, kapcsolt energiatermelő 

erőmű sémája 
 
 
végez, amit lead a villamos generátor meghaj-

tása révén. A gázturbinából kilépő füstgáz 

hőmérséklete még viszonylag magas, hőtar-

talmát az alárendelt gőzciklus(ok)ban lehet 

kinyerni. 

 

A gőzciklus osztott vagy kaszkád rendszerű 

Rankine-ciklus, a hőátadás a HRSG jelű hő-

visszanyeréses gőzgenerátorokban (heat reco-

very steam generator) valósul meg. A P szi-

vattyúk vizet juttatnak a gőzkazánokba, a fej-

lődő gőz pedig meghajtja az ST gőzturbinákat. 

Az egyes szekciókban a gáz hőmérséklete egy-

re csökken (az ábrán jobbról balra), ugyaneb-

ben az irányban a keletkezett gőz nyomása is 

csökken. A gőzturbinák kimenő ’fáradt’ gőzét 

az utánakapcsolt szekció kimenő gőzéhez ke-

verik, az utolsó szekció kimenő telített gőze a 

PH jelű folyamathevítőt melegíti, itt adja le a 

rendszer a külső folyamatok számára a kimenő 

hőteljesítményt. Az összes gőz mintegy 2%-át 

a DA légtelenítőben a víz légtelenítésére hasz-
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nálják fel. A sorozat végén a teljesen lehűlt 

füstgáz a kéményen keresztül a környezetbe jut. 

Minden fokozatban feltételezhető, hogy a 

HRSG-be belépő gáz és a kilépő gőz hőmérsék-

lete között egyforma ∆T1 = 250 oK különbség 

van. Hasonlóan egyforma minden szekcióban a 

kilépő gáz és a telített folyékony víz hőmérsék-

lete közötti Tpinch = 20 oK különbség is. Az egy-

szerűség kedvéért feltételezhető, hogy nincs 

egyéb hőveszteség vagy nyomásesés. A továb-

biakban a rendszer főbb összetevőinek energia-, 

majd exergia-elemzése következik. 

 

 

Energiaelemzés 
 

Gázosító 

 

A felhasznált szén tulajdonságait az 1. táblázat 

tartalmazza. A gázosító Lurgi-típusú, a szén 

elgázosítása nyomás alatt, sűrített levegő és 

gőz hozzáadásával történik. Egy tipikus ilyen 

egység által termelt szintetikus gáz összetételét 

a 2. táblázat mutatja be. A kilépő gáz hőmér-

sékletét a reakció állandósult állapotához tar-

tozó sztöchiometrikus egyenlet entalpia-

mérlege alapján lehet meghatározni.  

 

Égőtér 

 

Mivel elegendő pótlólagos levegő áll rendel-

kezésre, a gáz teljes elégését lehet feltételezni. 

Az égés hőmérsékletét a sztöchiometriás leve-

gőbevitel határozza meg, ez azonban túl magas 

lehet a gázturbina bemenete számára, ezért 

többlet levegő bevitelével korlátozni lehet azt.  

 
1. táblázat 

Az elgázosított szén jellemzői 
 
Összetevők Arány %(m/m) 
Közelítő elemzés 

Szilárd szén  45,9 

Illékony anyagok 30,5 

Nedvesség 19,6 

Hamu   4,0 

Pontos elemzés 

Szén 58,8 

Hidrogén   3,8 

Kén   0,3 

Oxigén 12,2 

Nitrogén   1,3 

Nedvesség 19,6 

Hamu   4,0 

A szén fűtőértéke (HHV) 23,56 MJ/kg 

 
 

2. táblázat 
A széngázosító által előállított szintetikus gáz 

összetétele 
 
Összetevők Arány %(V/V) 
Szén-dioxid 13,5 

Szén-monoxid 16,5 

Hidrogén 23,8 

Metán   4,0 

Egyéb (N2, H2S, COS, NH3 stb.)   0,9 

 

Kompresszor 

 

A kompresszor által szolgáltatott légszállí- 

tás tömegárama három részből tevődik össze: 
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az mAG gázosításhoz szükséges részből, az 

mAC sztöchiometriás égéshez szükséges rész-

ből, valamint az mAEX hőfokbeállító több- 

let levegőből. A kompresszor szívó oldalán 

normál atmoszférikus körülmények vannak, 

például p1 = 1,01325 bar és T1 = 298,15 oK. 

A kompresszió folyamatában 90%-os izen-

trópikus hatásfokot lehet feltételezni, így a 

kompresszió munkája az energiamérleg alap- 

ján: 

 

WC = (mAG + mAC + mAEX)(h2 – h1) (1) 

 

ahol h1 és h2 a fajlagos entalpia. 

 

Gázturbina 

 

A GT gázturbinában a CC égéstérben keletke-

zett forró gázok atmoszférikus nyomásra tá-

gulnak ki. Ezeknek a gázoknak a jellemzőit – 

lévén valóságos gázok keveréke – a Redlich-

Kwong állapotegyenlet írja le. A gázturbi-

nában megvalósuló expanzióra is 90%-os 

izentrópikus hatásfokot lehet feltételezni. A 

gázturbina által leadott munkát a következő 

összefüggés adja meg: 

 

WGT = (mAC + mAEX + mSFG)(h3 – h4) (2) 

 

Ahol mSFG az elégetett szintetikus gáz tömeg-

árama.  

 

Hővisszanyeréses gőzgenerátor 

 

A HRSG hővisszanyeréses gőzgenerátorban a 

gőz az egyes fokozatokban különböző nyomá-

son keletkezik, és a gőzturbinák meghajtása 

céljából túlhevített állapotban hagyja el a ka-

zánt. Az utolsó fokozat telített gőzt állít elő 

a PM hevítő számára. Az első, legnagyobb 

nyomású turbina gőzének belépő nyomása 160 

bar, hőmérsékletét a gázturbina kilépő gázának 

hőmérséklete szabja meg. E fokozat gőzének 

tömegáramát a gáz entalpiamérlege és a víznek 

a szűkületnél bekövetkezett entalpiaváltozása 

alapján lehet meghatározni, majd ennek alap-

ján kiszámítható a fokozatból kilépő gáz ental-

piája, és ebből annak hőmérséklete (a pontos 

képletek meghaladják az összeállítás kereteit). 

A korábban említett fix hőmérséklet-különb-

ségek alapján a számítás minden fokozatra 

elvégezhető. 

 

Gőzturbina és szivattyú 

 

A HRSG hővisszanyeréses gőzgenerátor foko-

zatainak kimenő túlhevített gőze a hozzátarto-

zó gőzturbinát hajtja meg. Miközben minden 

fokozaton belül a szivattyú és a HRSG víz-

árama megegyezik, az előző fokozat „fáradt” 

gőzének hozzákeverése miatt az egyes fokoza-

tok vízárama nem egyezik meg, hanem a lánc 

mentén egyre nő: 
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mw,ST(i) = mw,ST(i–1) + mw,HRSG(i) 

2 ≤ i ≤ N (3) 

 

Az i-edik fokozat gőzturbinájának és szivaty-

tyújának munkája a következő:  

 

WST(i) = mw,ST(i) × [hw,ST,in(i) – hw,ST,ex(i)] (4) 

 

WP(i) = mw,P(i) × [hw,P,ex(i) – hw,P,in(i)] (5) 

 

Mind a gőzturbinák, mind a szivattyúk 

izentrópikus hatásfokaként 90%-kal lehet szá-

molni. A gőzturbinák WST és a szivattyúk WP 

teljes munkáját a fokozatok munkáinak ösz-

szegzésével lehet meghatározni. A teljes erő-

mű összes nettó kimenő munkáját pedig a kö-

vetkező képlet adja meg: 

 

Wnet = WST + WGT – WP – WC (6) 

 

Folyamathevítő 

 

A PH jelű melegítőben a hőt az utolsó HRSG 

hővisszanyeréses gőzgenerátor telített kimenő 

gőze adja le, ez a folyamat által igényelt állan-

dó hőmérsékleten megy végbe. Ehhez a gőz-

höz is hozzákeverik a fokozat gőzturbinájának 

fáradt gőzét, a gőz túlhevítésének megszünte-

tésére nincs szükség. A leadott hő a következő 

képlettel számítható: 

 

 

QPH = [mw,HRSG(N + 1)] × (hg,PH – hf,PH) 

+ [mw,ST(N)] × [hw,ST,ex(N) – hf,PH] (7) 

 

ahol hg,PH és hf,PH a telített gőz és a víz entalpi-

ája az adott hőmérsékleten.  

 

 

Exergia-elemzés  
 

Mint ismert, bármely folyamat exergiája a 

következő tagokból számítható: 

 

E = Eph + Ech + Ekin + Epot (8) 

 

Ahol az Ekin kinetikus és az Epot potenciális 

energiáknak megfelelő exergiák itt nem ját-

szanak szerepet, az Eph fizikai és az Ech kémiai 

exergiák annál inkább. A fizikai exergiák a 

környezet ’majdnem halott’ állapotához, va-

gyis a például p0 = 101,325 kPa és T1 = 298,15 
oK jellemzőkkel leírt referenciaállapothoz ké-

pest értendők. A kémiai exergiák viszonyítási 

alapja a környezet ismert vegyi összetétele. 

Mivel a száraz levegő összetétele pontosan 

ismert, a referenciaállapot meghatározásához 

csak a vízgőz éves átlagos parciális nyomását 

kell megbecsülni, és ennek alapján meg lehet 

határozni a környezet összes többi összetevőjé-

nek a kémiai exergiák számításához szükséges 

parciális nyomását. A szén exergiáját az össze-

tétel és a fűtőérték alapján lehet számítani.  
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A rendszer bármelyik egységének bemenő 

exergiáját az összes bemenő áram exergiáinak 

és a bemenő (az egységgel közölt) munkák 

összegeként lehet meghatározni: 

 
Ein = Σ(Ei)in + Σ(Wi)in   (9) 
 

Ahol az i index az áramok sorszámát jelzi. 

Hasonlóan számíthatóak az egységek kimenő 

exergiái is:  

 
Eout = Σ(Ei) out + Σ(Wi) out   (10) 
 

Az exergiaveszteség vagy -elhasználódás a 

kettő különbsége: 

 
I = Ein – Eout  (11) 
 

Az exergia-hatásfok a kimenő és bemenő 

exergiák hányadosa: 

 

in

out

E
E

=ψ  (12)  

 

Minél kisebb az egységben az exergia elhasz-

nálódása, ez a hatásfok értelemszerűen annál 

nagyobb. 

 

 

Parametrikus számítási eredmények 
 

A kapcsolt energiatermelő rendszerekben a 

kívánatos végtermék nemcsak a villamos telje-

sítmény, hanem ehhez még a hasznosítható 

leadott hő is társul. Ezért itt az optimalizálást 

is e két outputra együttesen kell elvégezni. A 

szakirodalomban fellelhető többféle kombinált 

hatékonysági kritérium közül a kutatók a tüze-

lőanyag energiájának megtakarítási arányát 

(fuel energy savings ratio, FESR) választották. 

Ez a jellemző egy-egy kiválasztott referencia-

hatásfokhoz viszonyítva mutatja meg a konst-

rukciók relatív hatékonyságát. Az itt követke-

ző elemzéseknél a villamos teljesítmény-

átalakításra 40%, a hőleadásra (kazánra) 90% 

ez a viszonyítási érték.  

 

Az energetikai vizsgálat a hőtan első főtételén 

alapul, és segítségével meg lehet határozni az 

egyes részegységek munkapontjait. A rendszer 

számos paramétere változtatható, és joggal 

merül fel a kérdés, hogy van-e optimális para-

méter-kombináció, és ha igen, melyik az.  

 

A bonyolult rendszernek van néhány olyan 

kiemelt jellemzője, amelyek döntő hatással 

vannak a teljes rendszer hatékonyságára. A 

gázciklus legfontosabb ilyen működési para-

méterei a nyomásarány (nyomásesés) és a hő-

mérsékletarány. Az alárendelt gőzciklusban a 

meghatározó tervezési/üzemeltetési paraméte-

rek száma nagyobb: ilyen a fokozatok száma a 

HRSG-egységben, a teljes nyomásesés meg-

oszlása a gőzturbinák között, a füstgáz hőjének 

kihasználása az egyes HRSG-szekciókban és a 
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PH jelű folyamat-melegítő működési hőmér-

séklete. Mindezen paraméterek hatását érde-

mes vizsgálni az összesített kimenő villamos 

teljesítményre, a leadott hasznos hőre és az 

FESR-tényezőre. Az itt következő elemzés 

egy-egy paraméter változtatásának hatását 

mutatja be, miközben a többi paraméter állan-

dó. A gőzturbinák nyomásesésének számsze-

rűsítésére célszerű bevezetni az Fp nyomásté-

nyezőt, amely az egyes gőzturbinák nyomás-

esésének az egyenletes eloszlástól való eltéré-

sét mutató szorzótényező. Pontosabban szólva, 

az első fokozat nyomásesése számítható ki 

úgy, hogy az egyenletes eloszlásból adódó 

nyomásesést kell az Fp tényezővel megszoroz-

ni. Az egyszerűség kedvéért feltételezni lehet, 

hogy a többi fokozaton a maradék nyomásesés 

egyenletesen oszlik el. 

 

A 2. ábrán a gázturbina nyomásarányának 

hatása látszik az összesített kimenő teljesít-

ményre, a leadott hasznos hőre és az FESR-

tényezőre. A kimenő villamos teljesítmény 

megoszlik a gázturbina és a gőzturbinák kö-

zött. A 2a ábra tanúsága szerint a növekvő 

nyomásaránnyal a gázturbina teljesítménye nő, 

míg a gőzturbinák összesített teljesítménye 

csökken, mivel a gázturbina leadott ’fáradt’ 

gáza egyre kevesebb energiát tartalmaz. Az 

eredő teljesítmény a kettő eredőjeként alig 

csökken. Hasonlóan – bár erőteljesebb mér-

tékben és ugyanazon ok miatt – csökken a le-

adott hasznos hő is a nyomásarány növelésé-

nek hatására (2b ábra). Mivel mindkét output 

csökken, az FESR-tényező is csökkenő ten-

denciát mutat (2c ábra). 

 

A 3. ábra a hőmérsékletarány hatását mutatja 

be ugyanezekre a kimenő jellemzőkre. A hő-

mérsékletarány növekedése mindkét típusú 

turbina teljesítményét növeli, ezért a teljes 

kimenő villamos teljesítmény is növekszik (3a 

ábra). Mivel RT növekedésének hatására a 

HRSG-egységben hasznosítható hő nő, a le-

adott hasznos hő is növekszik (3b ábra). Érte-

lemszerűen az FESR-tényező is növekvő ten-

denciát mutat (3c ábra). 

 

A gőzciklus fokozatai számának hatása már 

nem ilyen egyértelmű és kézenfekvő (4. ábra). 

A kimenő villamos teljesítményt tekintve (4a 

ábra), a gázturbinára ennek semmi hatása, a 

gőzturbinák összesített teljesítménye viszont 

növekszik a fokozatok számának növelésével. 

Ez a növekedés mindazonáltal telítődő jelleget 

mutat, vagyis a növekedés üteme csökken na-

gyobb fokozatszámoknál. Hasonképpen nö-

vekszik a leadott hasznos hő és a tüzelőanyag 

energiájának megtakarítási aránya is (4b és 4c 

ábrák). Ez a viselkedés nem meglepő, hiszen 

éppen ez a fokozatokra bontás célja. A javu-

lásnak persze ára van: a több fokozat többlet 

beruházási költséggel és nagyobb karbantartási 

igénnyel jár. A legnagyobb nyomású (legelső) 
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2. ábra A nyomásarány hatása: (a) a kimenő 

villamos teljesítményre, (b) a leadott hasznos 
hőre és (c) a tüzelőanyag energiájának 

megtakarítási arányára (FESR) 

3. ábra A hőmérsékletarány hatása: (a) a kimenő 
villamos teljesítményre, (b) a leadott hasznos 

hőre és (c) a tüzelőanyag energiájának 
megtakarítási arányára (FESR) 
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4. ábra A fokozatok számának hatása: 
(a) a kimenő villamos teljesítményre, 

(b) a leadott hasznos hőre és 
(c) a tüzelőanyag energiájának 
megtakarítási arányára (FESR) 

gőzturbina nyomásesésének növelése csökken-

ti a gőz tömegáramát, ezért a gőzturbinák ki-

menő teljesítménye csökken – a második és a 

többi gőzturbina gőzhozama ugyanígy csök-

ken. Mivel a gázturbina kimenő teljesítménye 

ekkor változatlan, az eredő kimenő teljesít-

mény is csökken (5a ábra). Ugyanígy csökke-

nő tendenciát mutat a leadott hasznos hő és a 

tüzelőanyag energiájának megtakarítási aránya 

is (5b és 5c ábrák).  
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Az exergia vizsgálata során hatékonysági mu-

tatóként az exergiaveszteség és az exergia-

hatásfok változását elemezték a kutatók, az 

előzőekben is használt paraméterek hatását 

vizsgálva. A paraméteres vizsgálat mind a 

részegységekre, mind az egész rendszerre ki-

terjedt. Az exergiák tulajdonképpen az irrever-

zibilitások mértékét írják le, vagyis a hőtan 

második főtétele szerinti viselkedést szemlélte-

tik. Az optimalizálás egyik célja az exergia-

veszteségek csökkentése, illetve nagyon fontos 

jellemzője minden rendszernek, hogy melyik 

részegységei felelősek a leginkább az exergia-

veszteségekért (6. ábra). Az ábrán vizsgált 

rendszer egy adott üzemi állapotának értékei 

látszanak, az exergiaveszteséget százalékosan 

a szénnel bevitt exergiára vetítve. Az exergia-

veszteség a G gázosítónál a legnagyobb, mivel 

a technológiai folyamat irreverzibilis vegyi 

átalakulásokkal jár. A következő legnagyobb 

érték  az  ST   gőzturbinák   exergiavesztesége, 
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5. ábra A nyomástényező hatása: (a) a kimenő 
villamos teljesítményre, (b) a leadott hasznos 

hőre és (c) a tüzelőanyag energiájának 
megtakarítási arányára (FESR) 
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Rp = 9,5 
RT = 5,5 
N = 4 
Fp = 1,0 
Fb = 1,0 
TPH = 373,15 
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6. ábra Az egyes részegységek 
exergiaveszteségei 

 
ennek oka a gőz irreverzibilis kiterjedése a 

turbinákban, valamint a turbinák fáradt gőzé-

nek ’passzív’ hozzákeverése a következő fo-

kozat belépő gőzéhez. Viszonylag jelentős az 

exergiaveszteség a CC égéstérben, itt is az 

égés irreverzibilis folyamatai miatt. A C 

kompresszor és a GT gázturbina exergia-

veszteségei elhanyagolhatóak, ezért a követke-

ző parametrikus vizsgálatokban ezek nem is 

szerepelnek. A HRSG hővisszanyeréses gőz-

generátorok, illetve azok többfokozatú kivitele 

a konstrukció lényeges elemei. A hőátadás 

ezekben viszonylag kis hőmérsékleti gradiens 

mellett megy végbe, ez pedig viszonylag kis 

exergiaveszteséghez vezet.  
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A 7. ábra az exergiaveszteség és az exergia-

hatásfok változását mutatja be az egyes rész-

egységekben a nyomásarány függvényében. A 

gázosító nagy értékű exergiavesztesége nem 

változik jelentős mértékben a nyomásarány 
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változtatásával, mivel ennek okai az attól füg-

getlen kémiai reakciók. Hasonlóképpen közel 

invariáns az égéstér exergiavesztesége, miköz-

ben a gőzturbináké csökken, a HRSG-egységé 

pedig növekszik. Az exergetikai hatásfokok 

értelemszerűen pont fordítva viselkednek.  
 

 
 

7. ábra A nyomásarány hatása: 
(a) az exergiaveszteségre, 
(b) az exergia-hatásfokra 

 
A 8. ábra az exergiaveszteség és az exergia-

hatásfok változását mutatja be az egyes rész-

egységekben a hőmérsékletarány függvényé-

ben. Az előbbiekben változatlan jellemzők itt 

is ugyanúgy viselkednek, a változóak viszont 

éppen megfordítva: a gőzturbinák exergia-

vesztesége növekszik, a HRSG-egységé pedig 

csökken. Mind ezek, mind az előző bekezdés-

ben elemzett változások a gőzáramok változá-

sára vezethetőek vissza.  
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8. ábra A hőmérsékletarány hatása: 

(a) az exergiaveszteségre, 
(b) az exergia-hatásfokra 
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A fokozatok számának hatása érdekes kettőssé-

get mutat (9. ábra): a HRSG-egységek exergia-

vesztesége csökken N növelésével, ezzel szem-

ben a gőzturbináké nő. A második főtétel alap-

ján vizsgálva tehát a fokozatok számának növe-

lése nem egyértelműen hasznos, az optimális 

számot a két ellentétes tendencia közötti egyen-

súlyozással lehet meghatározni.  
 

 
 

9. ábra A fokozatok számának hatása: 
(a) az exergiaveszteségre, 
(b) az exergia-hatásfokra 

A részegységek és a jellemzők nagy szá- 

ma miatt még számos kombináció és jel-

leggörbe felvehető, ezektől azonban a ren-

delkezésre álló hely szűkös mivolta miatt elte-

kintünk.  
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10. ábra 

A folyamathevítő hőmérsékletének hatása: 
(a) az exergiaveszteségre, 
(b) az exergia-hatásfokra 
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Következtetések 
 

Az energetikai elemzés során a paraméterek 

változtatása azt mutatta, hogy a nyomásesés 

növelése rontotta a kimenő jellemzőket, ezért 

kerülendő. A hőmérsékletarány növelése, va-

gyis a gázturbina belépő hőmérsékletének nö-

velése javította a hatékonyságot. Ugyanilyen 

jótékony hatással van a gőzciklus fokozatai 

számának növelése is, itt viszont a gazdasági 

tényezőkkel összevetve kell az optimumot meg-

találni. A legnagyobb nyomású (legelső) gőz-

turbina nyomásesésének növelése nem kívána-

tos, mivel ez lerontja a kimenő jellemzőket.  

 

Az exergia-elemzés kiindulópontja azon egy-

ségek meghatározása, amelyek exergiaveszte-

sége a legnagyobb, ezért az optimalizálásnak 

és a konstrukciók finomításának ezeknél van 

nagy jelentősége, abban az esetben, ha a nagy 

veszteségek oka nem a folyamat alapvető jelle-

ge. A javasolt konstrukció egyik fontos újdon-

sága a gázosító alkalmazása, ez viszont exerge-

tikai szempontból nem előnyös, és a paraméte-

rek változtatására sem reagál. A másik fontos 

újdonság a többfokozatú megoldású Rankine- 

ciklus a gőzoldalon. Ennek egyik fő eleme a 

hővisszanyeréses gőzgenerátorok alkalmazása – 

ezek exergiavesztesége viszonylag kicsi és a 

fokozatok számának növelésével csökken, vi-

szont ugyanekkor a gőzturbináké nő.  
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