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TISZTELT VENDÉGEINK! 

Az Energetikai Szakkollégium elnöksége és az est szervezői nevében is örömmel üdvözlöm 

Önt az immáron második alkalommal megrendezésre kerülő „Tehetséges hallgatók az 

energetikában 2015” elnevezésű szakmai előadásesten! 

Ez a rendezvény, mondhatni „mini konferencia” azzal, a hagyományteremtő céllal jött 

létre 2014-ben, hogy az érdeklődők évente egyszer, betekintést nyerhessenek az 

Energetikai Szakkollégium tagjai által végzett széles körű szakmai és tudományos 

munkába. 

Bízom abban, hogy az est szekció során elhangzó előadások és a szekciók közötti 

kávészünet megfelelő lehetőséget biztosítanak a felmerülő szakmai kérdések 

megvitatására, és hozzájárul ahhoz, hogy az érdeklődők egy pillanatfelvétel erejéig 

betekintést nyerhessenek az Energetikai Szakkollégium szakmai műhelyében végzett 

tudományos munkába. 

Továbbá ezúton szeretném kérni, egyúttal bíztatni Önöket, hogy a hallgatók által 

elvégzett munkákhoz építő, segítő javaslataikat is tegyék meg az előadások és a poszter 

szekciók alkalmával, ezzel is elősegítve tagjaink szakmai előmenetelét. 

Megtisztelő, aktív részvételüket előre is köszönöm! 

 

Kádár Márton Gábor 

az Energetikai Szakkollégium elnöke 

 

 

 



 

Tehetséges hallgatók az energetikában 2015 – Az ESZK tagjainak munkái 
 

1 

Energetikai Szakkollégium | eszk.org 

PROGRAM 

17:00 Megnyitó, köszöntők – QBF13 

17:15 Előadások – Szekció 1. – QBF13 

 Levezető elnök: Németh Bálint 

1.1 Kékes Mátyás – Magyarország energiaellátás-biztonságának 

számszerűsítése a Supply/Demand Index segítségével 

1.2 Klein András – Erőművek és a villamosenergia-átviteli hálózat közötti 

rendszerszintű szolgáltatások vizsgálata 

1.3 Kurucz Boglárka – Gázturbina égő vizsgálata CFD segítségével 

1.4 Erdős Boglárka – Tokamakokban keletkező elfutó elektronok vizsgálata 

18:15 Kávészünet és poszter szekció – QBF15 

 Levezető elnök: Németh Bálint 

Baldauf Ákos – Fogyasztói befolyásolás lehetőségei napelemes okos 

házakban 

Kalló Péter – Hőforrás újrahasznosított anyagokból 

Kelemen Zsolt – Részletörés mérés és automatikus elkülönítés 

Papp Máté Gábor – Energiatárolós technológiák gazdasági elemzése a 

magyar villamosenergia-rendszerben 

Péter Norbert – Erőművi berendezések megbízhatóság alapú gazdasági 

vizsgálata 

Pintácsi Dániel – Magyarország hulladékgazdálkodásában rejlő energetikai 

lehetőségek 

19:00 Előadások – Szekció 2. – QBF13 

 Levezető elnök: Németh Bálint 

2.1 Pácsonyi Imre – Dinamikus távvezeték terhelhetőséghez szükséges 

szenzorok vizsgálata 

2.2 Pintér László – Villamos autók hálózatra vett hatásainak modellezése 

2.3 Hátsági Bence – Távvezeték villamos paramétereinek mérés alapján 

történő meghatározása 

19:45 Programzárás – QBF13 
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FOGYASZTÓI BEFOLYÁSOLÁS LEHETŐSÉGEI NAPELEMES OKOS 

HÁZAKBAN 

Baldauf Ákos 

villamosmérnök MSc hallgató, BME, baldauf.akos@eszk.org 

Az utóbbi évtizedben, a növekvő környezettudatosság és a vissza nem térítendő 

támogatások egy figyelemreméltó beruházási trendet indítottak a lakóházakra telepített 

napelemes (fotovoltaikus) rendszereket illetően. Jóllehet, hogy ez egy üdvözölendő 

növekedés a környezetbarát energiatermelők terén, de mind gazdasági és mind műszaki 

aspektusból szem előtt tartandó ezen elosztott termelők hálózatra gyakorolt hatása. A 

megújuló energiaforrások ingadozó termelése számos kérdést vet fel a 

hálózatüzemeltető oldalán. A fogyasztói vezérlés egy kedvező megoldást kínálhat mind 

a lakossági napelemes termelők és fogyasztók (ún. prosumerek) és mind a közcélú 

villamos hálózat oldalán, hogy a hálózat képes legyen megbirkózni a napelemes 

háztartási méretű kiserőművekkel (HMKE).  

Az okosház rendszerében alkalmazott algoritmus célja, hogy a fogyasztó költségeit 

csökkentse, elősegítse a megfelelő feszültségminőséget tartását a hálózaton és 

minimalizálja a teljesítményveszteséget. Az algoritmus a berendezéseket előre ütemezi, 

fogyasztó kényelmének szignifikáns zavarásának elkerülése érdekében. Az ütemezés a 

fogyasztói szokások múltbeli rögzített adatai és a fotovoltaikus termelés előrejelzésén 

alapul. 
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TOKAMAKOKBAN KELETKEZŐ ELFUTÓ ELEKTRONOK VIZSGÁLATA 

Erdős Boglárka 

energetikai mérnök BSc hallgató, BME, erdos.boglarka@eszk.org 

A mai világban, ahol egyre nő az energiaszükséglet, ám egyre apadnak a fosszilis 

tüzelőanyagok, szükségünk van alternatív energiaforrásokra is. A megújulók megoldást 

jelenthetnek a problémákra, de ellátásbiztonsági okokból erre nem támaszkodhatunk 

teljes mértékben. A fisszós energiatermelés jó megoldást nyújthat, de nem szabad 

megfeledkeznünk az atomenergia másik ágáról, a fúzióról sem.  Ez egy új energiaforrást 

biztosíthat számunkra, de ennek megvalósítása egyelőre még kísérleti fázisban tart. 

Szabályozott magfúziós energiatermelésre legalkalmasabb berendezésnek jelenleg a 

tokamakok tűnnek. Villamosenergia-termelésére azonban még ezek sem alkalmasak. A 

megoldandó problémák közé tartozik a plazmában üzemzavari körülmények között 

létrejövő úgynevezett diszrupció, melynek során a plazma összetartása leromlik. Ennek 

hatására keletkezhetnek a reaktorban elfutó elektronok, amelyek nagyenergiájú 

részecskenyalábot alkotva súlyos károkat tehetnek a berendezés belső falában.  

Jelen vizsgálataim során elméleti modellek segítségével tanulmányoztam az elfutó 

elektronok keletkezési mechanizmusainak dinamikáját. Az elemzésekhez egy már létező 

szimulációt használtam. Első körben a diszrupció miatt lehűlő plazma 

véghőmérsékletének, illetve a hűlés karakterisztikus idejének függvényében vizsgáltam 

az elfutó elektronok keletkezését. 

A tanulmány célja a későbbi, már összetettebb elemzések megalapozása, melyek során 

egy komplexebb, az atomfizikával is számoló szimuláció segítségével a 

gázbefecskendezések hatását tudjuk vizsgálni, melyet az elfutó elektronok számának 

csökkentésére használunk fel. 
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TÁVVEZETÉK VILLAMOS PARAMÉTEREINEK MÉRÉS ALAPJÁN TÖRTÉNŐ 

MEGHATÁROZÁSA 

Hátsági Bence 

BSc diplomás villamosmérnök, BME, hatsagi.bence@eszk.org 

Ezen előadás alapját az alapképzés során megírt szakdolgozatom képzi. Az előadásban 

a távvezeték villamos paramétereinek becslésére alkalmas eljárásokat és eredményeiket 

tárgyalom. Azokról a módszerekről lesz szó, melyek a távvezeték két végén mért fizikai 

mennyiségekből (pl. áramok vagy teljesítmények) becslés alapján számítják ki a 

paraméterek értékeit. 

Ehhez kapcsolódóan egy eljárást részletesebben elemzek és értékelem azt. A szóban 

forgó eljárás több, a szakdolgozat megírásához felhasznált szakirodalmi cikk alapját 

képzi. Ezek egyike részletesen leírja, hogy a szerző milyen lépésekben implementálta a 

matematikai módszert. Dolgozatom megírásakor ezt az eljárást a cikkben leírtaknak 

megfelelően leprogramoztam, de az eredmények nem feleltek meg a várakozásoknak. 

A bemeneti adatok valós mérési adatok voltak. 

 Szintén részletesen tárgyalok egy másik módszert, melynek pontosságát az eljárás mért 

adatokon történő lefuttatásával demonstrálom és a kapott eredményeket elemzem. A 

bemeneti adatok ugyanazok a valódi mért adatok voltak, mint a másik eljárás esetén. 

Röviden kitérek arra, hogy a becslés kezdeti értékének megválasztása milyen hatást 

gyakorol az eredményekre. 
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HŐFORRÁS ÚJRAHASZNOSÍTOTT ANYAGOKBÓL 

Kalló Péter 

épületgépész mérnök MSc hallgató, BME, kallo.peter@eszk.org 

Az épületenergetika területén egyre fontosabb, hogy lakóházainkat, épületeinket a 

kornak megfelelően, egyre hatékonyabb energiaforrások felhasználásával tartsuk 

komfortosan. Az Energetikai Szakkollégium erre az igényre egy „sörkollektor” elnevezésű 

hőforrás megépítésével válaszolt. A berendezés lényege, hogy az eldobandó 

sörösdobozokból egy olyan „napkollektor” formálódjon, ami az adott helyiség levegőjét 

felfűtve csökkenti az alap fűtési rendszer fűtési szezonját, ezzel csökkentve a kiadásokat. 

Fontosnak tartotta a Szakkollégium részeként létrehozott Projekt csapat, hogy ez az 

eszköz alapos tervezés után precíz kivitelezéssel valósuljon meg. A feladat teljes 

elvégzését ez a csapat végezte és végzi mind a mai napig. A tervezés alapköveit letéve, 

óvatos becslésekkel és közelítésekkel kiegészítve haladtak tovább, majd az anyagok és 

szerszámok beszerzése után következett a termék összeállítása. A működését egy jól 

kiválasztott ventilátor biztosítja, melyet egy felparaméterezett program vezérel és 

szabályoz. Mérésekkel lehet majd igazolni a hőtermelő hatékonyságát, és működési 

paramétereit szintén ezzel a módszerrel lehet javítani. 

A sörkollektor egyszerű működése abból áll, hogy a fűteni kívánt helyiség levegőjét 

elszívja, majd a feketére festett alumínium dobozokon keresztül, a napsütés hatására, 

felmelegszik, és a kellemesen felfűtött meleg levegőt visszafújja a szobába. 

Előadásomban bemutatom a Projekt csapatot, a berendezés működési elvét, tervezés 

metódusát, valamint a kivitelezés részleteit és a mérési körülményeket. 
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MAGYARORSZÁG ENERGIAELLÁTÁS-BIZTONSÁGÁNAK 

SZÁMSZERŰSÍTÉSE A SUPPLY/DEMAND INDEX SEGÍTSÉGÉVEL 

Kékes Mátyás 

energetikai mérnök BSc hallgató, BME, kekes.matyas@eszk.org 

Napjainkban az energiaellátás-biztonság témaköre kiemelt figyelemben részesül az 

egyre növekvő regionális és globális gazdasági, illetve politikai konfliktusok 

következtében, melyek a primerenergia exportáló és importáló országok között lépnek 

fel. A Supply/Demand Index (S/D) mellett számos mutatószám és komplex módszer létezik 

az energiaellátás-biztonságának becslésére (pl. Herfindahl-Hirschmann Index, Shannon-

Index, Crisis Capability Index), amik figyelembe veszik az országok vagy régiók 

primerenergia-felhasználásának összetételét, a hazai eredetű energiahordozóit, illetve 

az import energia hányadát a teljes végenergia-felhasználásban. A S/D mutató 

számításba veszi az energiarendszer három fő ágát: a végenergia-felhasználást, az 

energia átalakítását és szállítását, illetve a primerenergia-ellátást. A tanulmányom célja 

egy megfelelő közelítő képet adni Magyarország jelenlegi energiaellátás-biztonságának 

szintjéről a S/D modell segítségével, melynek során elvégzem az egyes befolyásoló 

tényezők felmérését és elemzését, kiemelve az ország ellátásbiztonságának gyenge 

pontjait. Ezt követően az így kapott eredményeket összehasonlítom az Európai Bizottság 

szakértői csoportja által legutóbb 2006-ban készített tanulmánnyal, annak érdekében, 

hogy az ország akkori és mostani energiarendszerében bekövetkezett változások 

pontosabban nyomon követhetők legyenek.   
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RÉSZLETÖRÉS MÉRÉS ÉS AUTOMATIKUS ELKÜLÖNÍTÉS 

Kelemen Zsolt 

villamosmérnök BSc hallgató, BME, kelemen.zsolt@eszk.org 

Napjainkban az ipari villamos készülékeket évtizedekig tartó működésre tervezik.  Ezen 

készülékek szigetelésével szemben éppen ezért igen magas elvárásokat kell támasztani. 

Üzem közben a szigeteléseket többféle behatás éri, mint pl. termikus, villamos vagy 

mechanikai. Az ilyen behatások degradálják a szigetelőt, apró üregek jelenhetnek meg 

az anyagban, melyek a részletörések, angolul partial discharge (PD) kiindulási pontjai 

lehetnek.  A részletörések apró kisülések, melyek az anyagban, vagy annak felületén 

vannak jelen. A részletörések tovább roncsolják az anyagot, ami végül a szigetelés – és 

így akár az egész készülék- meghibásodásához vezethet. Éppen ezért fontos a 

részletöréseket felismerni, mérni, fajtáit megkülönböztetni. Mérések segítségével 

megállapíthatjuk a szigetelő állapotát, egy esetleges meghibásodás valószínűségét, 

illetve ezt megelőző karbantartás mértékét és idejét. 
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ERŐMŰVEK ÉS A VILLAMOSENERGIA-ÁTVITELI HÁLÓZAT KÖZÖTTI 

RENDSZERSZINTŰ SZOLGÁLTATÁSOK VIZSGÁLATA 

Klein András 

energetikai mérnök MSc hallgató, BME, klein.andras@eszk.org 

A rendszerszintű szolgáltatások alapvető szerepet játszanak minden villamosenergia-

rendszerben a biztonságos üzem fenntartása érdekében. Ezen szolgáltatások körébe 

tartozik a primer, szekunder és tercier szabályozási tartalékok biztosítása, a black start-

képesség, a feszültség- és meddőteljesítmény-szabályozás és az átviteli hálózati 

villamosenergia-veszteség pótlása. A szolgáltatások beszerzése a rendszerirányító 

feladata, aki az erőművektől vásárolja meg azokat – az ezúton szerzett bevétel igen 

fontos tényező egy erőművi beruházás versenyképessége szempontjából, különösen a 

jelenlegi, kedvezőtlen piaci körülmények között. 

A bemutatott munka célja annak megvizsgálása, hogy célzottan a rendszerszintű 

szolgáltatásokra alapozva versenyképes lehet-e egy újonnan létesülő hőerőmű a 

villamosenergia-piacon. Számba veszi az egyes szolgáltatások beszerzési módjait, a 

szóba jöhető termékeket és azok jellemző árait, és ezek alapján megállapítja az optimális 

erőművi kapacitást az e szolgáltatások piacán való érvényesüléshez. A továbbiakban az 

így meghatározott, 156 MW beépített teljesítményű, 53% bruttó hatásfokkal bíró 

kombinált ciklusú gáztüzelésű blokkot vizsgálja, melyre kiszámítja az elméleti 

villamosenergia-egységköltséget. Az eredmény a legkedvezőbb esetben is 85 EUR/MWh-

nak adódna a rendszerszolgáltatások figyelembe vétele nélkül, azaz csak 

villamosenergia-értékesítést feltételezve, mely jelentősen meghaladná a piaci árszintet. 

Ezt követően, elemzésre kerül az egyes rendszerszintű szolgáltatásokból származó 

bevételek hatása az erőmű versenyképességére. Az eredmények szerint a 

tartalékpiacon kívüli termékek csak elhanyagolható gazdasági előnyt jelentenek, 

azonban kisebb részben a primer, elsősorban pedig a szekunder szabályozási piacon 

elérhető többletbevételek az eredeti villamosenergia-ár kb. 20%-os csökkentését teszik 

lehetővé. Bár a jelenlegi piaci körülmények között ez az alacsonyabb ár sem mondható 

versenyképesnek, de valamivel magasabb versenypiaci árak mellett a különbözet döntő 

jelentőségű lehet a versenypiaci érvényesülés szempontjából.  
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GÁZTURBINA ÉGŐ SZIMULÁCIÓJA CFD SEGÍTSÉGÉVEL 

Kurucz Boglárka 

gépészmérnök MSc hallgató, BME, kurucz.boglarka@eszk.org 

Napjaink egyik legjelentősebb villamosenergia-termelés során alkalmazott berendezése 

a gázturbina, melynek fejlesztési folyamatai az energiaátalakítási hatásfok növelésére, a 

károsanyag-kibocsátás csökkentésére és természetesen a gazdasági optimum elérésére 

összpontosulnak. A fejlesztések eredményességéhez a lehető legpontosabban kell 

ismerni a már meglévő és üzemelő berendezések működés alatti állapotát. Ehhez nyújt 

segítséget a numerikus áramlástani szimuláció.  

Mára nagy számítási kapacitás és különböző tüzeléstechnikai szimulációra alkalmas 

programok váltak elérhetővé, melynek következtében a fejlesztési folyamatok az égőtér 

irányába mozdultak el. Az égőtér modellezése során megismerhetjük többek között a 

berendezésben lévő hőmérséklet-eloszlást, különböző kémiai elemek és vegyületek 

keletkezésének helyét, a nyomásviszonyokat és a beporlasztott tüzelőanyagcseppek 

útját is. Egy helyesen megalkotott modell előnye, hogy nemcsak a megadott 

feltételekkel működő környezetet tudja szimulálni, hanem módosíthatjuk is a működési 

paramétereket, hogy megtudjuk, milyen következményekkel járna egy esetleges 

beavatkozás.  

Előadásomban a Capstone C30-as gázturbina kompresszor és turbina részét összekötő 

égőtér, lángot magába foglaló részének vizsgálatát ismertetem. Levegő segédközeges 

diesel-olaj tüzelőanyag porlasztást és az égési folyamatot modelleztem két eltérő 

geometriában, három-három különböző porlasztónyomáson. A szimuláció célja egy 

stabil modell létrehozása volt, mely a kompresszor üzem függvényében változó 

nyomásviszonya (2,2-3,5) mellett is stabil lángot eredményez, továbbá validálható mérési 

adatok alapján és a későbbiekben más tüzelőanyagra történő átállás esetén, más 

segédközeg használata mellett is alkalmas lehet a tűztéri viszonyok leírására. 
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DINAMIKUS TÁVVEZETÉK TERHELHETŐSÉGHEZ SZÜKSÉGES SZENZOROK 

VIZSGÁLATA 

Pácsonyi Imre 

villamosmérnök BSc hallgató, BME, pacsonyi.imre@eszk.org 

A villamosenergia-rendszer távvezetékein biztonságosan átvihető maximális teljesítményt 

minden időpillanatban számos tényező határozza meg. Ezek között a műszaki 

paraméterek mellett – melyek a tervezéskor, kivitelezéskor rögzítésre kerülnek – 

megtalálhatóak az aktuális állapotra vonatkozók, és meghatározó szerepet játszanak a 

pillanatnyi időjárási körülmények is. Mindezek együttese jelentős változékonyságot 

kölcsönöz a vizsgált értéknek, így a pillanatnyi maximum meghatározása egyszerű 

számítások segítségével nem megvalósítható. 

A megfelelő berendezések (on-line szenzorok és időjárás érzékelő állomások) 

telepítésével a vonal mentén reális, valós idejű képet kaphatunk a rendszer állapotáról, 

mely paramétereket a megfelelő algoritmus bemenetéül adva eredményül az éppen 

érvényes terhelhetőségi határt kaphatjuk. 

A Dynamic Line Rating (DLR, Dinamikus távvezeték terhelhetőség) megvalósítása során 

egyaránt kell az időjárási paramétereket és a sodrony aktuális jellemzőit kellő 

pontossággal monitoroznunk. BSc szakdolgozatomban – melyet jelen félév során készítek 

– megvizsgálom a piacon jelenleg elérhető eszközök különböző paramétereit, működési 

elvét, kommunikációját valamint rendszerbe illeszthetőségét. Mindezt egységes 

szempontrendszer mentén, az illeszkedő szabványok figyelembevételével, a vizsgálati, 

hitelesítési módszerekre illetve az eszközök nyomvonal mentén történő elhelyezésére 

vonatkozó ajánlások megfogalmazásával igyekszem megtenni. 
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ENERGIA TÁROZÓS TECHNOLÓGIÁK GAZDASÁGI ELEMZÉSE 

Papp Máté Gábor 

energetikai mérnök MSc. hallgató, BME, papp.mate@eszk.org 

Az utóbbi évtizedben az európai villamosenergia-piac és az európai szabályozások 

teljesen megváltoztak. A globális felmelegedés és a gazdasági válság átírták a 

szabályokat az energetikában. Az igény az olcsó és környezetbarát energiaforrások iránt 

napról napra növekszik. A földgáz ára olyan magasságokat ért el, ahol a modern 

gáztüzelésű kombinált ciklusú erőművek már nem gazdaságosak. Ez 30% felé emelte az 

import villamos energia részarányát hazánkban, mely nem csak ellátásbiztonsági 

kérdéseket vett fel, de a fogyasztók érdekei is sértheti.  E mellett az európai energia- és 

szabályzó kapacitáspiac összenyitására tett lépéseket sem szabad figyelmen kívül 

hagyni. 

Ezek a hatások, illetve az EU klímaváltozás ellen hirdetett harca Magyarországot, az 

Energiastratégia 2030-ban is felvázolt, nukleáris-zöld energia mix felé terelik. Ám a 

nagyarányú nukleáris alap, illetve az időjárás függő kapacitások valószínűsíthető 

növekedése, új kihívások elé állíthatja a villamosenergia-rendszert, melyre jelenleg nincs 

felkészülve.  

A rendszer számára a megoldást az energia tárolás jelentheti. Ez nem csak kiválóan 

helyettesítheti a mostani szabályzó kapacitásokat, de több előnye is velük szemben. Az 

legtöbb tározós technológia karbon mentes és a pozitív irányú szabályzáson kívül, 

negatív irányban is képesek szabályozni a rendszert. 

 Jelen kutatásomban a különféle tározós technológiák, összehasonlítására szeretnék egy 

módszert kidolgozni, mely segíthet elemezni a lehetőségeket, és segíthet eldönteni mely 

megoldás a legmegfelelőbb számunkra.  
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ERŐMŰVI BERENDEZÉSEK MEGBÍZHATÓSÁG ALAPÚ GAZDASÁGI 

VIZSGÁLATA 

Péter Norbert 

energetikai mérnök MSc hallgató, BME, peter.norbert@eszk.org 

Az erőművi beruházások legfontosabb részei a különböző gazdasági vizsgálatok, melyek 

alapján meghatározható, hogy az adott beruházást érdemes-e megvalósítani. Egy 

erőmű bevétele nagyban függ attól, hogy milyen áron tudja a termelt villamos energiát 

értékesíteni, valamint függ az éves üzemidőtől és az erőmű névleges üzemállapotától is. 

Egy üzemvitel szempontjából fontos berendezés váratlan meghibásodása annak 

típusától függően jelentős kiesést jelenthet a termelésben, ezáltal csökkentve az éves 

üzemidőt, valamint az összbevételt is. Emiatt az egyes berendezések vizsgálatakor 

érdemes optimumot keresni a beruházási költség, valamint az egység megbízhatósága 

között. 

A megbízhatóság gazdasági számításokba történő bevonása érdekében röviden 

áttekintésre kerülnek a különböző megbízhatóságelemző módszerek, külön kitérve az 

általánosan elterjedt hibafa analízisre, valamint a legelterjedtebben atomerőművek 

vizsgálata során alkalmazott PSA (Probability Safety Assessment) módszerre. Ezek után 

bemutatásra kerül egy, a gyakorlatban elterjedt módszer, ami által elkészíthető egy 

erőmű gazdasági értékelése, majd a számítást kiegészítésének lehetőségeit vizsgáljuk 

megbízhatósági elemzésen alapuló tényezőkkel, ami által a megbízhatóság gazdasági 

hatása is kimutathatóvá válik. 

Az így bemutatott módosított gazdasági értékelést ezután elvégezhető egy jelenleg 

üzemelő energetikai létesítményen, ahol a már meglévő berendezések kicserélésének 

hatása vizsgálható. 
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MAGYARORSZÁG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSÁBAN REJLŐ 

ENERGETIKAI LEHETŐSÉGEK 

Pintácsi Dániel 

energetikai mérnök MSc hallgató, BME, pintacsi.daniel@eszk.org 

Napjainkban mind a hulladékgazdálkodás, mind az energetika területén nagy 

kihívásokat támaszt az igények fenntartható kielégítése. Ezen területek egyik közös 

metszete, mely mindkét terület bizonyos problémáira megoldást nyújthat a hulladékok 

ernergetikai hasznosítása. 

Kutaatásom keretében a magyarországi hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó 

energetikai lehetőségeket vizsgálom külön kitérve a hazánkban keletkező összes 

hulladékmennyiségben rejlő tüzelőanyag potenciálra és a hulladékokból előállított 

másodlagos tüzelőanyagok (RDF – refuse-derived fuel / SRF – solid recovered fuel) 

piacára. 

A vizsgálat során a hazánkra jellemző hulladékkeletkezési értékekből valamint a 

feldolgozói kapacitásokból származó országos (elméleti) tüzelőanyag potenciál mellett 

a jelenlegi, és a várhatóan a közeljövőben megjelenő felhasználói kapacitásokat is 

bemutatom, hogy minél teljesebb képet kaphassunk mind a hulladékkeletkezési, mind a 

–felhasználói oldalról. 
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VILLAMOS AUTÓK HÁLÓZATRA VETT HATÁSAINAK MODELLEZÉSE 

Pintér László 

villamosmérnök BSc hallgató, BME, pinter.laszlo@eszk.org 

Míg a belső égésű járművek száma stagnál, és elképzelhetően csökkenni fog az 

elkövetkezendő évtizedekben, az elektromos járművek esetében egy ezzel fordítottan 

arányos növekedés prognosztizálható. Az elektromos autók többségét városi használatra 

tervezik, így a közeljövőben akár néhány tíz százalék is lehet az elektromos meghajtásúak 

aránya a nagyvárosokban. Az akkumulátorral szerelt járműveket szükségszerűen tölteni 

kell, az autók napközbeni használatából fakadóan esténként vagy éjszaka lépnek 

kapcsolatba a villamos hálózattal. A töltési folyamat valószínűsíthetően hatással lesz az 

elosztóhálózatra, elsősorban a KIF hálózatra, befolyásolhatja a hálózati 

feszültségprofilokat és az egyes hálózati elemek terhelődését. 

Gyakorlati oldalról megközelítve a problémát egy nagyváros – Budapest – kisfeszültségű 

elosztóhálózatának különböző részeit választottam ki. Ha az autók húsz százaléka 

elektromos hajtású lenne a közel kétmillió lakosú városban, akkor minden ötödik 

háztartásban szükség lenne valamilyen töltőberendezésre. DIgSILENT Power Factory 

szoftver segítségével megépítve a fent említett hálózatrészek különböző pontjaira 

töltőoszlopokat helyeztem, és a terheléseloszlást vizsgáltam „load-flow” futtatásokkal. A 

szimulációt nagyszámú hálózaton elvégezve a kapott eredmények statisztikai 

elemzésével az esetleges problémák felmérhetők, vagyis hogy várhatóan milyen 

hatással lesz az elektromos autók elterjedése a villamos hálózatra. 
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