klenen’13
PROGRAMFÜZET
és az elôadások összefoglalói

„Osszuk meg tapasztalatainkat,
dolgozzunk együtt a természet
egyensúlyának megôrzéséért”

Energiahatékonysági
mintaprojektek bemutatása,
tapasztalatcsere

Siófok, 2013. március 7-8.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A tüzelôanyag és energiafelhasználás hatékonyságának növelését a
gazdasági szempontok mellett a környezetvédelmi szempontok
indokolják. A jól szervezett gazdaságban az energiatermelôk, szolgáltatók és -felhasználók közös érdeke az energiával való
takarékosság, s ezzel összefüggésben a környezet védelme. Ennek
eredményei láthatók és tapasztalhatók. Az energiagazdálkodás, a
megújuló energiaforrások alkalmazása és a környezetvédelem
magán viseli az ország gazdaságpolitikájának jellemzôit.
A VIII. "Klímaváltozás – Energiatudatosság - Energiahatékonyság"
konferencia szervezését az Energetikai Szakkollégium, a „Dolgozzunk
együtt a természet egyensúlyának megôrzéséért” mottó szellemében,
a sorozat indítóival és eddigi szervezôivel - az atlantai székhelyû
„Association of Energy Engineers” Magyar Tagozatával és az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesülettel, valamint további szervezetek
közremûködésével és támogatásával, az Energiahatékonysági
Kiválósági Pályázathoz (www.virtualiseromu.hu) kapcsolódva szervezi.
A konferencia célja a Nemzeti Energiastratégia megvalósítása
érdekében az energiagazdálkodás hatékonyságának növelése
területén itthon és külföldön szerzett tapasztalatok megosztása, a
hazai ösztönzési formák elônyeinek hátrányainak megvitatása, ezzel
kapcsolatos állásfoglalás kialakítása.
A konferencián plenáris elôadások keretében lesznek ismertetve az
európai energiahatékonysági politika újabb fejleményei, az
energiahatékonysági irányelv hazai átültetése és várható eredményei. Bemutatásra kerül, miért éri meg az államnak az energiahatékonyságot ösztönözni.
A konferencián fontos szerepet kap az Energiahatékonysági
Kiválósági Pályázatban induló vállalatok és szakértôk energiahatékonysági intézkedéseinek és minta-projektjeinek bemutatása, a
tapasztalatcsere és a megújuló energia hasznosítás legújabb hazai
eredményeinek ismertetése. A konferenciához kapcsolva gyûjtjük és
bemutatjuk az energiahatékonysági intézkedések hozzájárulását a
Virtuális erômû építéséhez.
A konferencián pódiumvitát is szervezünk, hogy a parlamenti pártok
energetikai szakpolitikusai/szakértôi, a gazdaságkutatók, a nagy és
kisvállalatok, valamint az energiahatékonysági intézkedést finanszírozó és megvalósító vállalatok képviselôvel megvitathassák az
energiatudatosság és energiahatékonyság növelésének ösztönzôit
és korlátait, köztük az energiapolitika irányítóinak az energiahatékonyság növelése érdekében hozott döntéseit és eredményeit.
Köszöntjük Önöket a konferencián! Bízunk abban, hogy a konferencia
elôadásai, a tapasztalatcserék, valamint az energiagazdálkodás
hatékonyságának növelését eredményezô módszerek és technikák
bemutatása hozzájárul a résztvevôk ismereteinek bôvítéséhez és
segítik mindennapi munkájuk végzésében.
Vörös Csaba
az Energetikai Szakkollégium elnöke
voros.csaba@eszk.org
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dr. Zsebik Albin
a szervezôbizottság elnöke
zsebik@energia.bme.hu

áttekintô program

klenen’13
2013. március 7., csütörtök

8:00 – 9:40 Regisztráció
9:40 – 10:00 Megnyitó, köszöntôk
10:00 – 11:20 Az energiahatékonyság ösztönzése
itthon és külföldön
11:20 – 12:40 Energiahatékonysági Kiválósági
Pályázat díjazottak összefoglaló
elôadásai
12:40 – 14:00 Ebéd
14:00 – 16:00 1. szekció

2. szekció

3. szekció

5. szekció

6. szekció

16:00 – 16:20 Kávé szünet
16:20 – 18:20 4. szekció

19:30 – 22:00 Gála vacsora
fôtámogatói pohárköszöntôvel

2013. március 8., péntek
8:00 – 8:30 Regisztráció
8:30 – 10:40 7. szekció

8. szekció

10:40 – 11:00 Kávé szünet
11:00 – 12:50 Az energiahatékonyság
növelésének ösztönzôi és korlátai
pódium vita
12:50 – 14:00 Záró ünnepség és ebéd
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csütörtök

részletes program

8:00 Regisztráció
9:40 Megnyitó
Vörös Csaba – dr. Zsebik Albin
Szakmai védnökök képviselôjének köszöntôje

10:00 Az energiahatékonyság ösztönzése itthon és
külföldön - plenáris elôadások
Dr. Molnár László: – Az európai energiahatékonysági
politika újabb fejleményei, eredményei, különös
tekintettel az épületenergetikára
Fürjes Balázs: – Az EU energiahatékonysági irányelve
és lehetséges magyarországi átültetése
Dr. Katona Tamás János: – Megfontolások és
észrevételek a Nemzeti Energiastratégiához

11:20 Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat
díjazottak összefoglaló elôadásai
Gáspár Attila, programvezetô: – Új lehetôségek a Virtuális Erômû Programban. A virtuális Erômû Program eredményei, a kitüntetett vállalatok bemutatása és köszöntése
Szigeti László, Cothec Energetikai Üzemeltetô Kft.
– Energiahatékony Mentor Vállalat 2013:
Energiahatékonysági beruházások- fûtéskorszerûsítés
Szabó Gábor, T-Systems Magyarország Zrt. – Energiahatékony Vállalat 2013: Energiahatékonysági
fejlesztések az Adatközpontban

12:40 Ebéd
14:00 1. szekció
Ipari energetika – energiamenedzsment
levezetô elnök: Czinege Zoltán, CEM
1.1 Balázs Tibor: – Az energiahatékonyság helye és
szerepe az ún. "tudatos növekedési stratégia"
kidolgozásában és megvalósításában a kis- és
középvállalkozások körében
1.2 Bencsó Csaba: – Az AUDI Hungaria Motor Kft.
2012. évi energiahatékonysági projektjei
1.3 Dr. Emhô László CEM: – Az energiahatékonyság
nemzetközi szabvány-rendszere
1.4 Hamza Attila: – Gyakorlati tapasztalatok az
energiamenedzsment terén az iparban
1.5 Patonai Ágnes: – Tapasztalatok és kihívások az
energiahatékonysági rendszer bevezetése kapcsán
tanácsadói szempontból
1.6 Dr. Bokányi Ljudmilla – Pintér Ákos – Varga
Terézia: – Barna szén plazmás elgázosítása nagy
hozzáadott értékû termék elôállítása céljából
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részletes program

csütörtök

14:00 2. szekció
Klímavédelem – megújuló energiaforrások
levezetô elnök: Dr. Kiss István
2.1 Dr. Gács Iván: – Széndioxid leválasztás szerepe a
jövô villamosenergia-termelésében
2.2 Buzea Klaudia: Az erômûvi szén-dioxid leválasztási
és tárolási (CCS) technológiák jelenlegi módszerei
2.3 Dr. Gergely Sándor: – Új lehetôségek a megújuló
kistérségi energiarendszerekben
2.4 Kádár Márton Gábor: – Hulladékalapú energiagazdálkodás megvalósítása kisvárosban
2.5 Kéri Zsuzsanna Judit: – Megújuló energia elôállítás
marginális területeken – az M2RES projekt tapasztalatai
2.6 Dr. Steier József: Smaragdfa® – A zöld jövô?

14:00 3. szekció
BME Kutatóegyetem – Fenntartható energetika
szekció
levezetô elnök: Dr. Gróf Gyula
3.1 Mika László Tamás: – Platform molekulák
cukorcirok alapú elôállítása
3.2 Cséfalvay Edit: – Energiafelhasználás vizsgálata
cukorcirok préslé betöményítése esetén
3.3 Fülöp Zsuzsanna: – Épületek energetikai hatékonyságát befolyásoló anyagjellemzôk összefüggései
3.4 Dr. Gróf Gyula: – Hatékonyabb hôszigetelés a
hôvezetési tényezô meghatározásának bizonytalanságának csökkentésével
3.5 Dr. Kajtár László - Szabó János: – Levegôkezelô
központ nagy hatékonyságú levegô-víz hôvisszanyerôvel
3.6 Dr. Fazekas András István: – Az atomerômûvi
bôvítés klímavédelmi vonatkozásai

15:40 Kávé szünet
16:00 4. szekció
Ipari energetika – energiahatékonysági projektek
levezetô elnök: Hunyadi Sándor CEM
4.1 Ivanics Péter: – 260 millió tonna szén-dioxid kibocsátást takarítottak meg az ABB hajtásai
4.2 Kürnyek József - Radvány Miklós: – Energiatudatos
pneumatika: „VESSZEN A VESZTESÉG!”
4.3 Dr. Balikó Sándor CEM - Czinege Zoltán CEM:
– Energia megtakarítás hûtôgép kondenzációs
paramétereinek optimálásával
4.4 Pintácsi Dániel: – Hulladékhô-hasznosítás az Audi
Hungaria Motor Kft.-nél
4.5 Takáts Péter: – Lemezes hôcserélô ipari alkalmazásának elônyei
4.6 Gunkl Gábor: – Hôcserélôk optimális felületének/
lemezszámának meghatározása
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16:00 5.szekció
Megújuló energiaforrások
levezetô elnök: Herbert Ferenc
5.1 Herbert Ferenc: – Napelemek hazai üzemeltetési
tapasztalatai
5.2 Papp Szabolcs: – Napelemek kisfeszültségû
elosztóhálózatra gyakorolt hatásainak vizsgálata
5.3 Lipcsei Gábor: – Megújuló támogatási rendszer
vizsgálata napelemeken keresztül; német és magyar
viszonyok
5.4 Kiss Pál: – Szennyvíz hôhasznositás – Épületek
fûtési és hûtési igényének ellátása a Thermowatt kft.
által fejlesztett technológiával
5.5 Zsigmond Vince: – A Fôvárosi Állat- és Növénykert
termál fûtésének elsô éves tapasztalatai
5.6 Dr. Takács János: – Termálvíz hasznosítás
tapasztalatai Szlovákiában
5.7 Esztergály Levente: Milyen feltételek mellett
érdemes faapríték tüzelésû fûtômûvet építeni

16:00 6.szekció
Az éghajlatváltozás és a fenntartható
energiagazdálkodás társadalmi, gazdasági és
települési vetületei
levezetô elnök: Dr. Pálvölgyi Tamás
6.1 Dr. Janky Béla: – Informáltság és lakossági
energiahatékonyság
6.2 Dr. Kocsis János Balázs - Ongjerth Richárd:
– Energiahatékony városfejlesztés helyi szinten – Az
EnSURE projekt óbudai tapasztalatai és továbbfejlesztési lehetôségek
6.3 Dr. Orbán Annamária: – Participációs érdekcsoport
bevonás és energiahatékonyság helyi szinten
6.4 Szkordilisz Flóra – Dr. Pálvölgyi Tamás:
– Integrált felújítási stratégiák az európai
energiahatékonysági direktíva tükrében és települési
energiagazdálkodás
6.5 Pomucz Boglárka – Dr. Csete Mária: – Karbonlábnyom számítás a turisztikai ágazatban
6.6 Dr. Csete Mária - Dr. Pálvölgyi Tamás: – Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz

18:40 Szünet
19:30 Gála vacsora – Fôtámogatói pohárköszöntô
Az egyéni díjazottak bemutatása, köszöntése
A 2013. évi díjazottak:
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Az év energetikai tanácsadója: Czinege Zoltán
Az év energetikusa/energiamenedzsere: Gurka
Szilárd
Az év fiatal energetikai szakértôje: Kazinczy
Gyöngyvér

részletes program

péntek

8:30 7. szekció
Ipari energetika – költség csökkentési
lehetôségek
levezetô elnök: Kováts-Megyesi Balázs
7.1 Buday Ágota: – Energia- és költségcsökkentési
lehetôségek egy jármûtelepen
7.2 Bacsó László: – Tapasztalatok egy
energiahatékonyság növelését célzó projekt buktatóiról
7.3 Störk Imre: – Szintetikus gáz alkalmazásának
engedélyezési eljárása ipari, mezôgazdasági
gázfelhasználó berendezéseknél
7.4 Dr. Szunyog István – Horánszky Beáta: – Földgáz
helyettesítése alternatív gázforrással
7.5 Gurka Szilárd: – Csúcsletörésre törve a
Rákoskeresztúri Fûtômûben, avagy a szintetikus
gáztüzeléshez vezetô út tapasztalatai
7.6 Kováts-Megyesi Balázs: – Szénhidrogén-veszteség
feldolgozása COMOS szoftverrel

8:30 8. szekció
Környezetvédelem – segítôje, vagy gátja a
megújuló energiaforrások hasznosításának
levezetô elnök: Dr. Gács Iván
8.1 Dr. Gács Iván: – A megújuló energiaforrások a
cselekvési tervben
8.2 Hunyadi Sándor CEM: – Szélmalom harc-e a
szélenergia hasznosítása?
8.3 Dr. Szeredi István: – A vízenergia hasznosítás
ösztönzôi és korlátjai
8.4 Szita Gábor: – A termálvíz visszasajtolás a
valóságban (haszna és kára)
8.5 Dr. Mannheim Viktória: – Hulladékkezelési
eljárások környezetterhelési és energiahatékonysági
vizsgálata
8.6 Dr. Kovács Pál József: – Az ipari energiafogyasztók
energiagazdálkodási dilemmái

10:30 Kávé szünet
10:50 Az energiahatékonyság növelésének ösztönzôi
és korlátai – jogalkotói/döntéshozói,
ill. végrehajtói/megvalósítói feladatok
pódium vita
A pódium vita témakörei:
• A II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési
Tervben feltárt problémák kiküszöbölésére
kidolgozott akcióterv és eredményei
• A lakossági és közintézményi energiafelhasználás
csökkentési lehetôségei, a hozott intézkedések
sikerei, kudarcai
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péntek

részletes program

• Az ipar, termelôágazatok energiahatékonyság
növelésének ösztönzôi, a nagy és kis vállalatok
tapasztalatai
• A megújuló energiaforrások alkalmazásának
környezetvédelmi ellentmondásai
A vita résztvevôi a következôk szerint felkérés alatt:
• A parlamenti pártok energetikai
szakpolitikusai/szakértôi
• A gazdaságkutatók képviselôje
• A nagy és kisvállalatok képviselôje
• Energiahatékonysági intézkedést finanszírozó és
megvalósító képviselôje
Vitavezetô: Dr. Zsebik Albin CEM

12:50 Záró ünnepség és ebéd
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plenáris
elôadások összefoglalói

plenáris elôadás

Európai energiahatékonysági politikák
dr. Molnár László, okl. gépészmérnök, lmolnar@t-online.hu

Az európai energiapolitikában kiemelt helyet kap az
energiahatékonyság, mint az energiapolitika egyik
alappillére. Az energiahatékonyság fejlesztése két nagy
nemzetközi központban történik, az EU-ban és az OECD
Nemzetközi Energia Ügynökségben (IEA). Az EU energiahatékonysági politikája (1) kötelezô célkitûzések elôírásával, (2) EU támogatások adásával (pl. a strukturális és
kohéziós alapok) és (3) Kötelezô Irányelvek (Direktívák)
kidolgozásával törekszik a célok elérésére. Az alábbi 4
direktíva különösen fontos a hatékonyság növelése
szempontjából: Kogeneráció (CHP), Épület (épület
tanúsítás), Energia Szolgáltatási és Hatékonysági és az új
Energiahatékonysági direktíva. Az IEA 25 pontos energiahatékonysági csomagja elsôsorban a technológiai fejlesztések és a piaci megoldások révén javítana a hatékonyságon. Az elôadás bemutatja a két különbözô megközelítést és eredményeiket.
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plenáris elôadás

Az EU energiahatékonysági irányelve
és lehetséges magyarországi
átültetése
Fürjes Balázs

A 2012/27/EU irányelv 2012. október 25-én került
kihirdetésre, egyes rendelkezései 2014. január 1-vel
lépnek hatályba. Az energiahatékonysági irányelv a
termelôket, a szállítókat és elosztókat, valamint a
végfelhasználókat egyaránt érinti. Az irányelv elôírja, hogy
a végsô energiafogyasztás 1,5 %-nak megfelelô energiamegtakarítást kell elérni, valamint a központi kormányzat
használatában lévô épületek 3%-t fel kell újítani minden
évben 2014-2020 között. Az irányelv a tagállamok részére
széles lehetôséget biztosít a kötelezettségek átültetésére. Ennek alapján az irányelv végrehajtását centralizált és decentralizált modellváltozatokban vizsgáltuk
meg, amelyek azt eredményezték, hogy hazánk részére
egy vegyes modell lenne optimális. Az irányelvbôl
származó költségterheket szétosztására is több lehetôség van.

plenáris elôadás

Megfontolások és észrevételek a
Nemzeti Energiastratégiához
Katona Tamás János, DSc, mérnök-hôfizikus,
katonat@npp.hu

A Nemzeti Energiastratégia számos körülmény figyelembe vételével és megfontolás alapján készült, s csupán
egy eleme a fenntartható energia-gazdaság érdekében
megvalósítandó stratégiának. Az elôadásban áttekintjük
és kommentáljuk a Nemzeti Energiastratégia európai
közösségi és nemzetközi kereteit, politika-filozófiai
motivációit, a lehetséges technnológiákat, jellemezve
azok fenntarthatóságát. Megvizsgáljuk az energiastratégia és a közvélemény viszonyát. Ezek a megfontolások
és észrevételek a Nemzeti Energiastratégia megerôsítését, illetve majdani frissítését szolgálják.
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szekció 1
elôadások összefoglalói

szekció 1.1

Az energiahatékonyság helye és
szerepe az ún. "tudatos növekedési
stratégia" kidolgozásában és
megvalósításában a kis- és
középvállalkozások körében
Balázs Tibor, okl. villamosmérnök, mérnök-tanár, mérnökközgazdász, tbalazs@seed.hu

Elôadásomban arról a kényszerrôl és egyben lehetôségrôl számolok be, amely ma a kis- és középvállalkozások
elôtt áll, amikor fejlesztési stratégiájuk megalkotásának
idôszakában az energiahatékonyságot, mint a „tudatos
növekedés” egyik kulcsfontosságú eszközeként és irányaként fogják fel az egyszerû költségcsökkentés helyett.
Elôadásom célja elsôsorban a gondolatébresztés és a
szakmai vita generálása, illetve a „tudatos növekedés”
fogalmának megismertetése.
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szekció 1.2

Az Audi Hungaria Motor Kft. 2012 évi
energiahatékonysági projektjei
Bencso Csaba, Audi Hungaria Motor Kft., vezetô, Technikai
szolgáltatások
csaba.bencso@audi.hu

Az AUDI Hungaria Kft., mint a VW Konszern tagja,
hosszútávú célokat tûzött ki maga elé, amelyekkel
jelentôsen csökkenteni szeretné CO2 kibocsájtását,
energia- és vízfelhasználását. Ahhoz, hogy ezeket a
célokat elérjük, növelni kell az energiatudatosságot,
illetve olyan beruházásokat kell végrehajtani, amelyekkel
tartósan biztosíthatóak a célok elérhetôsége.
Az elôadás témája a 2012-es év energiacéljainak
alakulása, illetve kitekintés a következô évek feladataira.

szekció 1.3

Az energiahatékonyság nemzetközi
szabvány-rendszere
Dr. Emhô László, CEM, c. egyetemi docens, BME
Mérnöktovábbképzô Intézet
igazgató, EMTECH-S Kft.
emho@mti.bme.hu, emho.laszlo@invitel.hu

Az energiahatékonyság többszáz illetve többezer éves
törekvései az 1973 illetve 1979-évi "energiaválságok"
során erôsödtek fel.
Azóta hazánkban is többezer energiaveszteség-vizsgálat,
energia audit készült, amelyek jelentôs energiamegtakarítást azaz energiahatékonyság növekedést indukáltak.
Ezek a vizsgálatok – a jelentôs ellenszél, sôt létezés
tagadás (!) elenére is – azóta jelentôs fejlôdést értek el,
fokozatosan erôsödtek rendszerszemléletû kialakításuk
felé, amerikai (AEE), német (TÜV) és hazai (BME)
gyakorlatorientált szellemi központokban és azok körül.
A legutóbbi idôre ebbôl a törekvésbôl az MSZ EN ISO 9001
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alapján az MSZ EN 50001-ig jelentôs vertikális szabvány
rendszer állt össze, ezt követte annak horizontális kiteljesedése az energia audit, energiahatékonysági benchmarking, illetve számítás rendszerbe befoglalására.
Ezt a rendszert és mûködését ismerteti az elôadás.

szekció 1.4

Gyakorlati tapasztalatok az
energiamanagement terén az iparban
Hamza Attila, Phoenix Contact Kft, okl. villamosmérnök,
ahamza@phoenixcontact.com

Minden tulajdonos és vállalatvezetô érdeke, hogy a
mûködésük során a lehetô leghaté-konyabban használják
fel az energiát. Ezzel majdnem minden felelôs személy
tisztában is van. Tapasztalataink szerint sokan ennek
ellenére sem, vagy csak nagyon nehezen vágnak bele egy
energia management rendszer kiépítésébe. Sokan azt
várják el, hogy az általunk kínált rendszer csökkentse az
energia fogyasztást és mondjuk meg mennyi idô alatt
térül meg a befektetés. Mi alapvetôen egy mérô,
monitorozó és kiértékelô rendszert kínálunk, mely
nélkülözhetetlen a korrekt energia gazdálkodásban. Egy
vezetônek érte-nie kell, hogy ha egy szabályzási
rendszerben –mint amilyen az energia management
rendszer is- nem mérünk, akkor a beavatkozások hatása
nem kontrollálható. Tehát energiát managelni csak egy
megfelelô mérô, monitorozó és kiértékelô rendszer birtokában lehet.
Elôadásomban néhány sikeres és pár sikertelen energia
management projektet mutatok be olyan céllal, hogy
rávilágítsak a fent említett vezetôi magatartásokra illetve
hogy bemutassam az energia management rendszerek
elsôdleges és másodlagos hatásait.
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szekció 1.5

Tapasztalatok és kihívások az
energiahatékonysági rendszer
bevezetése kapcsán tanácsadói
szempontból
Patonai Ágnes, okl. könnyûipari mérnök,
agnes.patonai@p2m.hu

Amikor ügyfeleinkkel arról beszélgetünk, milyen irányban
tudjuk együtt továbbfejleszteni a mûködésüket, a
lehetôségeket mérlegelve mindig elmondjuk, milyen
intézkedések mellett milyen elônyökkel jár egy energiahatékonysági rendszer kiépítése és mûködtetése.
Tudatosítjuk, hogy a ráfordítások mellett komoly költségcsökkentéseket lehet elérni, így ezek az intézkedések
hosszút távon biztos befektetések a cégbe.
Az ISO 50001:2011 szabvány szerinti energiairányítási
rendszer bevezetése áttekinthetôséget biztosít és
megkönnyíti az energiahordozók felhasználásával kapcsolatos kommunikációt, segíti az energiahatékonyságot
az egész beszállítói láncban.
A felmerülô kétségeket a téma alapos körbejárása aztán
rendszerint eloszlatja, de mindenképpen tanulságos, amit
a vállalkozások elsô aggályaikként megfogalmaznak.
Elôadásomban az ISO 50001:2011 szabvány szerinti
energiairányítási rendszer bevezetése során tapasztalt
nehézségeket szeretném ismertetni.
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szekció 1.6

Barna szén plazmás elgázosítása
nagy hozzáadott értékû termék
elôllítása céljából
Dr. Bokányi Ljudmilla, CsC, egyetemi docens,
ejtblj@uni-miskolc.hu
Pintér Ákos, környezetkutató ökológus
Varga Terézia, okl. elôkészítéstechnikai mérnök

Magyarország fô tüzelôanyag forrása a fosszilis szén,
amelybôl nagy hozzáadott értékû termék állítható elô, az
égetéssel történô energetikai hasznosítás helyett.
A Miskolci Egyetem, Nyersanyagelôkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézete a Szuha 2000 Kft.-vel
együttmûködve a 2012-ben lezárult GASFLUID K+F
projekt keretében vizsgálta a metanol és etanol elôállításának lehetôségét barnaszénbôl plazmás elgázosítás
és katalitikus konverzió révén.
Elôadásunkban a laboratóriumi és félüzemi méretû
plazmás elgázosítási kísérletek eredményeit mutatjuk be.
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szekció 2
elôadások összefoglalói

szekció 2.1

Széndioxid leválasztás szerepe a jövô
villamosenergia-termelésében
Dr. Gács Iván, egyetemi docens BME Energetikai Gépek és
Rendszerek Tanszék, ivan@gacs.hu

Napjaink egyik slágertémája a villamosenergia-termelés
széndioxid kibocsátásának csökkentése. Ezen belül
viszonylag kevés figyelemt kap a foszilis tüzelôanyagok
felhasználása a széndioxid leválasztásával és eltárolásával (CCS technológia).
Ahhoz nem fér kétség, hogy a széndioxid leválasztás – ha
megvalósítható, bevezethetô eljárás – meg fogja drágítani
a villamosenergia-termelést, csak az a kérdés, hogy
• szükséges-e a széndioxid kibocsátás csökkentése?
• mennyivel lesz drágább a széndioxid leválasztással
termelt villamosenergia?
• a CCS megélhet-e az egyéb széndioxid elkerülési
módok mellett?
Ezekre a kérdésekre kereste a válaszokat a BME
Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszéke. Ezen vizsgálatok rövid konklúzióját mutatja be az elôadás.
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szekció 2.2

AZ Erômûvi szén-dioxid leválasztási
és tárolási (CCS) technológiák
JELENLEGI módszerei
Buzea Klaudia, energetikai mérnök BSc,
buzeaklau@gmail.com

A villamosenergia-termelés okozta szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének módszereinek egyike a szén-dioxid
leválasztási és tárolási technológia (CCS- Carbon Capture
and Storage). Elôadásomban a jelenleg ismert három fô
CCS módszer:
• a tüzelés utáni,
• a tüzelés elôtti és
• az oxyfuel leválasztás technológiáinak
rövid történetét, legfontosabb elônyeit és hátrányait és
jelenlegi helyzetét mutatom be.
szekció 2.4

Hulladékalapú energiagazdálkodás
megvalósítása egy kisvárosban
Kovács István Soma Bsc II. évf., soma.kov@gmail.com
Kádár Márton Gábor Bsc II. évf., trimarci222@gmail.com
Konzulens: Dr. Bihari Péter, Energetikai Gépek és
Rendszerek Tanszék e-mail: bihari@energia.bme.hu

Dolgozatunk fô célja egy magyarországi kisváros
energiaigényének fedezése a helyben termelt hulladékok,
mezôgazdasági melléktermékek minél optimálisabb
felhasználásával. Vizsgálatunk kiterjedt arra is, mely
alapanyagokat milyen formában illetve módon érdemes
hasznosítani, és ennek megvalósításához milyen infrastruktúra szükséges. Az energiatermelô rendszer fôbb
elemei, azok feladatai, az energia- és gáztermelô
folyamatok, valamint az egész projekt környezetvédelmiés gazdaságossági elemzése is dolgozat tárgya.
Egy néhány ezer fôs, fiktív város energiaigényének teljes
fedezése volt a cél, néhány alapvetô infrastrukturális
feltétel teljesülése esetén. Elsô, és legfontosabb, a helyi
szennyvíztisztító üzem megléte, mely a helyiek és a
vonzáskörzetben élôk szennyvízét kezeli, ezzel szolgál17

tatva az egyik fontos alapanyagot, a szennyvíziszapot. A
második, hogy a városban megfelelôen szelektív hulladékgyûjtés folyjon, amelyben a lakók is érdekeltek, a
különbözô hulladékfajták eltérô felhasználását lehetôvé
téve. Harmadszor, a környék mezôgazdasági termelési
mutatói ne legyenek az országos átlag alatt, ezzel
biztosítva az energiaigény fedezéséhez hiányzó maradék
biomasszát, a környezô, mûvelés alatt álló földekrôl
származó mezôgazdasági melléktermék, illetve faapríték
formájában
Számításaink során alapvetôen statisztikai adatokból
kiindulva határoztuk meg az energiaigény nagyságát, a
termelôdô hulladék összetételét, és mennyiségét,
valamint naponta keletkezô szennyvíz, szennyvíz-iszap,
továbbá a szántóföldeken keletkezô mezôgazdasági
melléktermékek éves mennyiségét. A rendszer tervezése
során a fel nem használt anyagmennyiség minimalizálására törekedtünk, illetve fontos eleme a dolgozatnak
a hulladékfajták optimális felhasználásának elemzése is.
A nyersanyagok lehetô legjobb felhasználási módjának
megtalálása után a termelhetô energia összetétele (gázelektromos áram) már meghatározott, mennyisége pedig
csak a bejövô biomassza mennyiségétôl függ. Ennek
alapján meghatározható, hogy a rendszer milyen feltételek mellett, milyen mértékben képest teljesíteni a
kitûzött célt, és hogy milyen a gazdasági, illetve
környezetvédelmi mérlege.
Irodalom:
Bai A. (szerk), 2007, A biogáz, Budapest: Száz magyar falu
könyvesháza Kht.
Heinz Schulz – Barbara Eder, 2005, Biogázgyártás,
Budapest: CSER Kiadó
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szekció 2.5

Megújuló energia elôállítás
marginális területeken – az M2RES
projekt bemutatása
Kéri Zsuzsanna, projekt menedzser, Regionális Környezetvédelmi Központ

A Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) részvételével megvalósuló M2RES projekt az Európai Unió
fenntartható fejlôdési politikáját kívánja elômozdítani
azáltal, hogy azokon a marginális területeken (pl.
barnamezôs területek, volt katonai területek, szennyezett
területek, hulladéklerakók, felhagyott bányák és
kôfejtôk), melyek elveszítették elsôdleges funkciójukat,
gazdasági és társadalmi értékeket hoz létre. A projekt
alapvetô célja, hogy ezeket a területeket megújuló
energia termeléssel hasznosítsák .
Az elôadás bemutatja a REC magyarországi tevékenységét a nemzetközi projektben, melynek keretében
marginális területekkel rendelkezô önkormányzatoknak
nyújt képzést és szakmai tanácsadást beruházások
elôkészítéséhez.
A projekt a Délkelet-Európai Transznacionális Együttmûködési Program támogatásával valósul meg.
.
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szekció 2.6

Smaragdfa® – A zöld jövô?
Dr. Steier József

Az Európai Unió célkitûzésével összhangban, Magyarország jelentôs kötelezettségeket, vállat a megújuló
energiák részarányának növelése területén, amely
célkitûzés – ma már jól látható-a hagyományos források
igénybevételével 2020-ig nem, vagy csak rendkívüli
erôforrások, új „motorok” bekapcsolásával teljesíthetô.
A Smaragdfa® egy Paulownia fajhibrid, amely különleges
alkalmazkodóképességével, magas hozamával és
sokrétû hasznosságával olyan lehetôséget kínál Kárpátmedencei referenciák birtokában, hogy Magyarország a
termôföldek és erdôk igénybevétele nélkül (!) kizárólag a
kihasználatlan területeket rendszerbe kapcsolva a
társadalom egyszerre több elvárását is kielégítheti. A
Homokhátság, vagy a szikeseink hasznosítása, a katonai
gyakorlóterek, vagy az autópályák melletti térségek
hasznosítása olyan új zöld potenciál, amely a biomassza
termelés növelés mellett egy progresszív klímavédelmi
stratégia kialakítását is támogatja.
A Smaragdfa® ugyanis az elôzetes mérések szerint fejlett
(C4) típusú fotoszintézisének köszönhetô, mint egy
tizenkétszeres széndioxid megkötésre képes, azaz
jelentôsen növelheti Magyarország széndioxid kereskedési potenciálját is.
A közmunkások a vállalkozások a törvényalkotástól a
tudományig azonban számtalan olyan kérdés szorul
egyeztetésre, amelyben elválik, hogy Magyarország
ebben a kérdésben az éllovasok, vagy néhány év múlva a
sereghajtók között kíván szerepelni.
A Magyar tudományos potenciál és a termôföldjeinkkel
közel azonos parlagterületek mennyisége különleges
lehetôséget kínál arra, hogy Magyarország akár egy
„Európai Zöld- Sziget” legyen és progresszív klíma
védelembôl is példát, mutasson az Uniónak.
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szekció 3
elôadások összefoglalói

szekció 3.2

Energiafelhasználás vizsgálata
cukorcirok préslé betöményítése
esetén
Dr. Cséfalvay Edit, PhD, okl. környezetmérnök,
csefalvay@ch.bme.hu
Géczi Nikoletta, biomérnök BSc,
Dr. Kovács László, PhD, okl. vegyészmérnök
Dr. Németh Áron, PhD, okl. biomérnök
Prof. Dr. Mizsey Péter, DSc PhD, okl. vegyészmérnök

A cukorcirok ígéretes biofinomító alapanyag, mivel a
szárából préseléssel kinyert lé betöményítésével cukorszirup nyerhetô; a préselés során visszamaradt bagasz a
maradék cukortartalom kinyerése után pelletálva,
brikettálva vagy bálázva tüzelhetô; a növény bugája és
levelei takarmányozási célra felhasználhatók, illetve a
növény magja a magas beltartalmi értékének köszönhetôen hasznosításra kerül, ezáltal komplex hasznosítása
megvalósítható.
A préslé tárolhatósága azonban a hasznosítást megkérdôjelezi. A sikeres laborkísérletek alapján a SuperPro
Designer programmal végzett ipari méretû folyamatmodellezés segítségével vizsgáltuk a kombinált
környezetbarát eljárásokkal történô préslé betöményítését. A modellezés során vizsgáltuk a hômérséklet és
nyomás változtatásának hatását a legnagyobb energiaigényû lépésre vonatkozóan, azaz a bepárló felületére, és
annak energiaigényére. A betöményítés egymást követô
lépései a következôk: centrifugálás, mikroszûrés,
nanoszûrés és bepárlás. Az optimális mûveleti paraméterek mellett elôállított cukorsziruppal a cukorcirok
préslé tárolása energiahatékonyan megvalósítható.
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szekció 3.3

Épületek energetikai minôségét
meghatározó anyagjellemzôk
összefüggései
Zsuzsanna Fülöp, Ph.D okleveles építészmérnök, Budapesti
Mûszaki Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki
Kar,,Épületszerkezettani Tanszék, zsfulop@epsz.bme.hu
Éva Keresztessy, okleveles építészmérnök, Budapesti
Mûszaki Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki
Kar,,Épületszerkezettani Tanszék, keresztessyevi@gmail.com

Napjainkra a szerkezeti megoldások sokfélesége mellett
az építészethez és az építési tevékenységhez kapcsolódó
alkalmazott tudományterületek olyan összetetté váltak,
hogy az építész nem képes valamennyi szakmát teljes
mértékben elsajátítani és egy személyben a tervezés
során alkalmazni. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják,
hogy az épületszerkezetekkel szemben támasztott
követelmények egymástól független vizsgálata, a
részmegoldások értékelése a jelenlegi szabályozási
rendszernek megfelelôen, gyakran nem elegendô az
épület elvárt minôségének biztosításához. Az átfogó
szemlélet hiánya számos építési hiba forrása. Az épület
szerkezeteinek együttesen és egyidejûleg kell kielégíteniük valamennyi velük szemben támasztott követelményt.
A teljesítmény elvû, holisztikus szemléletû tervezési
módszer a szerkezetek valamennyi elemét a követelmények és a szerkezeti teljesítmény tudatos értékelése
alapján, a teljes épület figyelembe vételével alkalmazza,
szemben a hagyományos tervezési modellel, amely a
hasonló szerkezetek gyakorlati tapasztalataira épül és a
bevált megoldásokat hasznosítja csekély módosításokkal.
(Fülöp Zsuzsanna: Épületszerkezetek teljesítmény elvû,
holisztikus szemléletû tervezése Ph.D értekezés)
Az építészeti, szerkezeti, gazdasági szempontból optimális épület csak a beépítési körülmények (benapozás,
hômérsékleti, csapadék és szélviszonyok stb). pontos
ismeretében, alakítható ki. Az elemzés alapján határozhatók meg a szerkezeti igénybevételek és követelméyek.
Az építôipari termékek kiválasztásához elsôsorban a
szabványok alapján meghatározott adatok nyújtanak
támpontot. A laboratóriumi körülmények között
meghatározott termékjellemzôk azonban nem veszik
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figyelembe a beépítési körülmények hatását, egyedi
összetételét. A gyakorlat során számos esetben
találkozhatunk a helyszíni igénybevételek helytelen
felmérésébôl adódó építési hibákkal, hiányosságokkal. Az
igénybevételek teljességének és kölcsönhatásainak
gondos értékelése úgy a követelmények, mint a beépített
anyagok jellemzôinek esetén jelentôs mértékben
befolyásolja a fenntartási, mûködési (energiafelhasználási) költségeket is.
Az épületek energetikai minôségének javítása korunk
építészetének egyik legfontosabb feladata. A határoló
szerkezetek hôszigetelô képessége alapvetôen meghatározza az épület energiafogyasztását. Az épületek
határoló szerkezeteiben alkalmazott hôszigetelô anyagokat számos olyan hatás érheti, amelyek befolyásolhatják a hôszigetelô képességet, a komplex szerkezet
energetikai jellemzôit. A jelenlegi gyakorlat ezt nem veszi
figyelembe, így a megépült szerkezetek tényleges
hôszigetelô képessége sok esetben jelentôsen elmaradhat a tervezettôl. A témához kapcsolódó doktori
kutatás célja, hogy segítse a beépített állapotban is
megfelelô hôszigetelô anyag kiválasztását a környezeti és
szerkezeti paraméterek pontos definiálásával, a kockázati
tényezôk meghatározásával, a fizikai folyamatok modellezésével. Feltárja azokat a körülményeket, amelyek
esetében a hôvezetési tényezô figyelembe vétele mellett
más követelmények betartása is feltétlenül szükséges a
hosszútávon megfelelô teljesítményû, jó hôszigetelô
képességû szerkezetek kialakításához. A téma kidolgozása közelebb visz a szerkezetek komplex teljesítményének konkrétabb megfogalmazásához. Felhívja a
figyelmet arra, hogy az épületszerkezetek megfelelôsége
csak a környezeti adottságok pontos ismeretében
értelmezhetô.
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szekció 3.5

Levegôkezelô központ nagy hatékonyságú levegô-víz hôvisszanyerôvel
Dr. Kajtár László – Szabó János, BME Épületgépészeti és
Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

A BME Kutatóegyetem programban a „Klímatechnikai
rendszerek hatékonyság növelése” témával vettünk részt.
A kutatómunka során levegôkezelô központok energiafelhasználásával is elemeztük. A Rosenberg Hungária Kft.
részvételével a program bôvült és ipari megbízás
keretében folytatódik. A Rosenberg Hungária Kft.
levegôkezelô központokat gyárt saját fejlesztésben.
Döntöttek nagy hatékonyságú levegô–víz hôvisszanyerôvel üzemelô levegôkezelô központok fejlesztésérôl.
Saját gyártásban készülnek a nagyhatékonyságú
hôcserélôk. Megbízásuk alapján kapcsolódtunk be a
fejlesztô munkába. Az új hôvisszanyerô rendszer lehetôvé
teszi megújuló energia és hulladékhô hasznosítását is.
Kidolgoztuk a klímatechnikai rendszertervet, mely
alapján egy bemutató és demonstrációs mintarendszer
készül, mely egyúttal egy újonnan létesített irodarészt is
klímatizál. További feladatunk egy rendszertervezô,
méretezô PC program kidolgozása.
Az elôadás az eddigi eredményeket mutatja be.

szekció 3.6

Az atomerômûvi bôvítés klímavédelmi
vonatkozásai
Dr. Fazekas András István, PhD, BME okl. gépészmérnök,
ELTE okl. tanár, vezérigazgató-helyettesi tanácsadó
afazekas@mvm.hu

A cikkben foglaltak aktualitását az adja, hogy napirenden
van Magyarországon a Paksi Atomerômû üzemidôhosszabbítása, másrészt új atomerômûvi teljesítôképesség létesítése. Mindkét terv igen nagy jelentôséggel
bír a hazai energiaszektor fejlesztése szempontjából. E
célkitûzések megvalósítása ugyanis nemzetgazdasági
léptékben is hatalmas erôforrások e célra történô
koncentrált felhasználását teszi szükségessé, másrészt
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mindkét terv megvalósítása hosszú távon befolyásolja a
hazai energiaszektor fejlôdését. Így érthetô, és természetes, hogy az üzemidô-hosszabbítással és az új
atomerômû építésével kapcsolatos kérdések a társadalmi érdeklôdés és viták, politikai viták középpontjában
vannak, mind szakmai körökben, mind a nem szakmai
nagyközönség köreiben.
A tervezett üzemidô-hosszabbítás és az új atomerômûvi
egységek létesítése különféle szempontok alapján
vizsgálható, értékelhetô. Mûszaki, gazdasági, környezetvédelmi, energiastratégiai, biztonsági, politikai stb.
szempontból elemezhetôk e tervek, s e szempontok
figyelembe vételével lehet összehasonlítani e projekteket
más, alternatív megoldásokkal.
A cikk az atomerômûvi bôvítés klímavédelmi vonatkozásait elemzi részletesen. Mindenekelôtt bemutatja a
bôvítési program megvalósításával elérhetô szén-dioxid
és más károsanyag kibocsátás-csökkentést, s ezt
összeveti az alternatív megoldásokkal elérhetô eredményekkel. Nemzetközi adatok (International Energy
Agency, az OECD, Nuclear Energy Agency, stb.) alapján
összehasonlítja mind erômûvi szinten (plant level costs),
mind hálózati szinten (grid level costs), mind rendszerszinten (system level costs) a kibocsátás-csökkentés
fajlagos költségeit, bemutatva azt, hogy a tervezett
megoldás e vonatkozásban is optimális megoldás, mind
az elérhetô kibocsátás-csökkentés abszolút volumenét,
mind annak fajlagos költségeit tekintve.
A cikk részletesen bemutatja a számítás elvi menetét, a
fôbb összefüggéseket, a kiinduló adatokat, valamint
elemzi az összehasonlító vizsgálatok eredményeit.

.
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szekció 4.2

Energiatudatos pneumatika: „Vesszen
a veszteség!”
Kürnyek József, Festo Kft.
Radvány Miklós, Festo Kft.

A Festo cég, a pneumatikus ipari automatizálás európai
piacvezetôje fontosnak tartja a sûrített levegô gazdaságos
felhasználását. Termékfejlesztôi, kereskedelmi, szolgáltatói és konzultációs tevékenységének fôbb területei:
• energiahatékony pneumatikus elemek
• a sûrítettlevegô-felhasználás monitorozására alkalmas
eszközök
• rendszerek és berendezések sûrítettlevegô-felhasználásának vizsgálata
• szivárgásmérés és -vizsgálat
• szakértôi tevékenység
Elôadásunkban a Festo Kft. ezirányú hazai tevékenységérôl és tapasztalatairól, valamint a sûrítettlevegôfelhasználás megtakarítási lehetôségeirôl számolunk be.
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szekció 4.4

Hulladékhô-hasznosítás az Audi
Hungaria Motor Kft.-nél
Pintacsi Daniel, Audi Hungaria Motor Kft., gyakornok,
Technikai Szolgáltatások

A tanulmány keretében az Audi Hungária Motor Kft. gyôri
telephelyén üzemelô gáznitridáló kemencék hulladékhôjének hasznosíthatósága került vizsgálatra. A számításokhoz szükséges adatok, paraméterek helyszíni méréseken (füstgáz hômérséklet, térfogatáram, összetétel,
stb.) valamint a kemencék üzemeltetôje illetve gyártója
által szolgáltatott adatokon (kemencék menetrendje,
mûszaki paraméterei, stb.) alapszanak.
A vizsgálat célja, hogy megtalálja az adott körülmények
között megvalósítható hulladékhô-hasznosítás optimális
módját, valamint vizsgálja ennek hatását az üzem
összenergia-felhasználásának tekintetében.

szekció 4.5

Lemezes hôcserélô ipari alkalmazásának elônyei
Takáts Péter, MOL KTD IMA Termelés Technológia vezetô

Az elôadás betekintést ad a mai gázelôkészítési folyamatokban alkalmazott lemezes hôcserélôk jellemzô hôtechnikai tulajdonságairól. A lemezes hôcserélô típus egyik
legjellemzôbb és egyben legelônyösebb energetikai tulajdonságát – az elérhetô igen kicsi ki-belépô áram közötti
hômérséklet különbség hatását – egy 48enm3/h kapacitású,
propánhûtéssel kiegészített expanziós gázelôkészítô technológia példáján keresztül bemutatom be. A technológiában
alkalmazott gáz/gáz hôcserélôn keresztül megismerhetjük
a hôcserélô által elérhetô mûszaki és gazdaságossági
paramétereket, elônyöket. Megállapításként elmondható,
hogy a hôcserélô típus alkalmazásával, szinte bármilyen
kapacitású és belépô nyomású gázelôkészítô esetében,
elsôsorban az alacsony mûködési költségeknek köszönhetôen, jelentôs pénzügyi elônyöket érhetünk el. A bemutatott
példában ez az elôny 10 éves idôtartamra vonatkoztatva
közel 100MFt-os költségmegtakarítást eredményez.
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szekció 4.6

Hôcserélôk optimális felületének/
lemezszámának meghatározása
Gunkl Gábor, energetikai mérnök MSc., gunkl@jomuti.hu

Az elôadásban szó esik a hôcserélô kiválasztás hármas
kritériumrendszerérôl, ennek komplexitásáról, a hôcserélô kiválasztásának peremfeltételeirôl. Az optimálás
alapja, mint mindig, most is a költség-célfüggvény, illetve
a minimumhelyének keresése. Mit tehetünk az optimális
rendszerelem kiválasztásának érdekében?
Az AHRI 400-as szabvány: mi, miért, hogyan?

.
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szekció 5.1

Napelemek hazai üzemeltetési
tapasztalatai
Herbert Ferenc, okl. villamos üzemmérnök, okl. üzemgazdász,
herbert.ferenc@kvk.uni-obuda.hu

Magyarországon az elsô hálózatszinkron napelemes
rendszer 2003-ban épült. Ettôl az idôtôl különbözô
napelemes rendszerek létesültek, mint:
• tetôre épített rendszerek
• napkövetô rendszerek
• kísérleti rendszerek különbözô típusú napelemekkel
Az elôadásban áttekintést adok a fent felsorolt napelem
rendszerek villamosenergia termelésérôl. Szintén tárgyalom a napelemes villamosenergia termelô létesítmények megbízhatóságát és távellenôrzô rendszerét.
29

szekció 5.3

Megújuló támogatási rendszer
vizsgálata napelemeken keresztül;
német és magyar viszonyok
Lipcsei Gábor, energetikai mérnök hallgató (MSc),
lipcsei.gabor@eszk.org

Egy környezetbarát, decentralizált energiamix ideája sok
fejlett országot arra késztetett, hogy támogassák a
megújuló energiatermelést. Az Európai Bizottság 3x20-as
célkitûzése értelmében 2020-ra, EU-s átlagban 20%-ra
kell növelni a villamosenergia-termelés megújuló alapú
részarányát. Ezzel összhangban Magyarország a Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv keretében
14,65%-os célt tûzött ki maga elé. Azonban a hogyan még
sok helyen kérdéses. Melyik megújulót milyen szinten és
mértékben támogassa az ország? Sok érv és ellenérv
hangzott már el szakmai vitákon ezzel kapcsolatban.
Jelen munkában a megújulók közül a napenergiát
emelem ki. Elôször röviden ismertetem, hogyan is áll a
világban a napenergia villamosenergia-termelésre
történô hasznosítása, aztán bemutatom a számunkra
mûszaki és gazdasági értelemben is hagyományosan
"mintaországnak" tartott, a világ élén járó Németországot
és az ottani megközelítést. Ezután a magyar helyzetet és
lépéseket hasonlítom össze a némettel. Dolgozatom
végén pedig konklúziót vonok az eddigi tapasztalatokból
és egy lehetséges fejlôdési irány mutatására teszek
kíséretet a jövôre nézve.
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szekció 5.4

Szennyvíz hôhasznosítás – épületek
fûtési és hûtési igényének ellátása a
Thermowatt Kft. által fejlesztett
technológiával
Kiss Pál, Thermowatt Kft., szervezô vegyészmérnök,
közgazdasági szakokl. mérnök
kiss.pal@thermowatt.hu

A Thermowatt Kft. egyedülálló technológiájával a
kommunális szennyvízbôl nyeri vissza az energiát, amit
aztán nem csak fûtésre, de hûtésre is fel tud használni. Ez
a megoldás az alternatív energiaforrások minden elônyét
egyesíti: olcsó, nincs károsanyag-kibocsátás, nincs
komplikált szállítás, adagolás, sem drága telepítés.
Jelentôs energiafogyasztó partnereinkkel olyan
projektekben való részvételen dolgozunk, ahol szükséges
a hûtô-fûtô rendszer rekonstrukciója, vagy új
kivitelezések esetében tervezése, így rendszerünk
bevonásával megvalósul a gáztól való függetlenedés, a
felhasznált energia csökkentése, s egy eddig kevéssé
hasznosított erôforrás kiaknázása is.
Magyarországon már két, egymástól eltérô környezeti- és
rendszertulajdonságokat felmutató, 1MW hôenergia
igényt kielégítô rendszerünk üzemel: Budapesten a MOM
Kulturális Központot és a Fôvárosi Csatornázási Mûvek
Zrt. székházát fûti és hûti szennyvíz.
Az elôadásban a technológia alapjainak és a szennyvízhô
hasznosítás elônyeinek bemutatása után a két projekt
jellemzôi, adatai kerülnek majd elôtérbe.
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szekció 5.5

A Fôvárosi Állat- és Növénykert
termál fûtésének elsô éves
tapasztalatai
Zsigmond Vince, okl. kertészmérnök,
zsigmond@zoobudapest.com

A FÁNK 2012-tôl összesen 26 épületének fûtését részben
geotermikus energiával biztosítja. Az Új Széchenyi Terv
keretében megvalósult beruházás eredményeként a
teljes fûtési hôigény mintegy 40 %-át (8000 GJ/év) a
Széchenyi Fürdô hulladékhôje adja.
A termálvíz gyógyhatását továbbra is a Széchenyi Fürdô,
hôenergiáját mostantól a Fürdô és az Állatkert közösen
hasznosítja. A rendszer kiépítésével az Állatkert jelentôs,
a Széchenyi Fürdô pedig – a kisebb kényszerhûtési
szükséglet miatt – számottevô üzemeltetési költségmegtakarítást ér el. A fejlesztés révén jelentôsen nô a
nagy értékû állat- és növénygyûjtemény hôellátási
biztonsága is.
Az Állatkert a fejlesztéssel környezetvédelmi és
fenntarthatósági szempontokat is érvényesít: a csökkenô
fosszilis
energiahordozó-felhasználás
révén
az
üvegházhatást okozó CO2 kibocsátás évente 500 tonnával
csökken, és ezzel arányosan csökken a mérgezô-gáz
(NOx, CO, stb.) kibocsátás is.
A nemzetközi szinten is példaértékû fejlesztés két,
Budapest Fôváros tulajdonában álló cég (BGyH Zrt. és a
FÃTÁV Zrt.), illetve egy fôvárosi kulturális intézmény
(FÁNK) együttmûködésében valósult meg és mûködik,
mindhárom fél elônyére. Számos közvetlen és közvetett
hatása, köztük környezetvédelmi, költségtakarékossági,
környezettudatosságot emelô, stb. által azonban végeredményben a közjót szolgálja.
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szekció 5.7

Milyen feltételek mellett érdemes
faapríték tüzelésû fûtômûvet építeni
Esztergály Levente, energetikai mérnök (BsC)
Dr. Zsebik Albin, okl. gépészmérnök

Hazánk számos eszközzel támogatja az energia- és
klímapolitikai célok megvalósítását. A támogatási
rendszer részét képezik egyrészt a beruházási támogatások, másrészt pedig a mûködési támogatás rendszere.
A kötelezô átvételi rendszer, (KÁT) - mint mûködési
támogatás - annak idején fellendítette a kapcsoltan hôtés villamoserenergiát termelô létesítmények építését,
kapacitás korlátot kellett szabni a szélerômûvek
létesítésének. A fenti esetekben túlzottnak mutatkozott a
támogatás mértéke, s a megújuló energiaforrások
alkalmazásának segítésére kedvezôbbnek mutatkozott a
beruházási támogatás megvalósítása, korlátozott
hôértékesítési feltételekhez kötve.
A helyben, vagy fogyasztás közelében létesített faapríték
tüzelésû fûtôvûvek bizonyára a távhôszolgáltatás
meghatározó hôforrásai lesznek itthon és külföldön.
Az elôadásban azt mutatjuk be, milyen mûszaki és
gazdasági feltételek mellett lehetnek a faapríték tüzelésû
fûtômûvek (-erômûvek) versenyképesek a földgázbázisú
távhôtermeléssel.
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szekció 6.1

Informáltság, erôfeszítések és
Energiamegtakarítás panelháztartásokban
dr. Janky Béla, BME, szociológus, janky@eik.bme.hu
dr. Kocsis János Balázs, BME, szociológus,
kocsisjb@gmail.com

Elôadásunkban azt vizsgáljuk, hogy milyen mértékben
képesek a panel-háztartások csökkenteni fütési költségeiket. Egy 2011-ben végzett óbudai lakossági felmérés
eredményeit dolgoztuk fel. adataink azt mutatják, hogy az
egyéni erôfeszítések számítanak, bár hatásuk korlátozott.
Azt találtuk, hogy különösen fontos az informáltság
szerepe a fûtési költségek sikeres moderálásában.
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szekció 6.2

Energiahatékony városfejlesztés helyi
szinten - Az EnSURE projekt óbudai
tapasztalatai és továbbfejlesztési
lehetôségek
dr. Kocsis János Balázs, PhD, okl. szociológus, BME GTK
TTKK, kocsisjb@gmail.com
Ongjerth Richárd, okl. építészmérnök, BME GTK TTKK és
Magyar Urbanisztikai Tudásközpont KHT, ongjerth@t-online.hu

Az EnSURE EU CE projekt keretében 2012-ben elkészítettük Budapest III. kerületének Fenntartartható Energia
Akció Programját (SEAP), s ezen belül az alábbi vizsgálatokat:
• önkormányzati intézmények energiaszempontú elsôdleges felmérése
• energiafogyasztás szakértôi becslése és a hatékonyság
növelésének lehetôségei
• önkormányzati döntéshozatali lánc vizsgálata
• energiahatékony helyi városfejlesztés eszközeinek
empirikus vizsgálata
Vizsgálataink azt mutatták, hogy a SEAP célkitûzése, azaz
2020-ig az 2010-es évhez viszonyítva az önkormányzat
által irányított területen az összes üvegházhatású gáz
kibocsátás és az energiafogyasztás 20%-os csökkentése
vállalható feladat.
Elôadásunkban az EnSURE projekt tapasztalatairól és az
energiahatékony városfejlesztést illetô további javaslatainkról számolunk be.
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szekció 6.3

Energiahatékony városrehabilitáció
és felújítás Óbudán
Orbán Annamária, PhD, egyetemi docens

A Közép-Európai EnSURE (Energy Savings in Urban
Quarters through Rehabilitation and New Ways of Energy
Supply) projekt keretében a BME Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatával közös energiahatékonysági kutatási
programot kezdett el, melynek célja a kerület energiafelhasználóinak bevonásával közös helyzetértékelés,
tervezés, kerületi szintû „energiastratégia” készítése.
Ennek fontos kvalitatív kutatási eleme volt fókuszcsoportos beszélgetések lefolytatása egyrészt az
önkormányzati tulajdonú vagy fenntartású oktatásinevelési intézmények körében, másrészt a kerület
lakosságának többségét lefedô társasházközösségek
körében. Ezen beszélgetések középpontjában a kerületi
közintézmények, társasházak energiahatékonysággal
kapcsolatos felújítási tapasztalatai és jövôbeni igényei,
tervei, innovatív – esetleg „pénzkímélô” – energiahatékonysági ötletei, fejlesztési javaslatai, valamint a „jövô
energiatudatos generációjának” nevelésével kapcsolatos
tervei, programjai álltak.

szekció 6.4

Integrált felújítási stratégiák az
Európai Energiahatékonysági
direktíva tükrében
Szkordilisz Flóra, okl. építészmérnök, floroszkor@gmail.com
Dr. Pálvölgyi Tamás, egyetemi docens

Az új Európai Energiahatékonysági Direktíva által állított
követelmények, ezek között is az integrált városfejlesztési
stratégia megalkotása új kihívások elé állítják a
várostervezôket. Az említett stratégiának megoldási
javaslatokat kell tennie a városi hôsziget negatív következményeinek visszaszorítására. A városi hôsziget
intenzitásának csökkentésére a legjobb megoldás városi
zöldterületek létrehozása és a közterek parkosítása. A
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városi zöldfelületi hálózat létrehozásával és fejlesztésével
fenntartható és élhetô városi környezetet lehet teremteni.
Az integrált városfejlesztési stratégia létrehozása
azonban tucatnyi új kérdést vet fel. Annak érdekében,
hogy a felmerülô kérdésekre választ kaphassunk, fel kell
állítanunk egy olyan energiahatékonyságot célzó koncepciót, mely nemcsak az építészeti és várostervezési,
hanem a szociológiai és gazdasági szempontokat is
figyelembe veszi. A tanulmány elsôdleges célja, hogy
kísérletet tegyen a felmerülhetô szempontok összegyûjtésére és konkrét példákkal illusztrálja azokat.

szekció 6.5

A különbözô turisztikai kínálat
típusok karbonlábnyom
meghatározása a turimus fejlesztési
döntések támogatásához
Pomucz Anna Boglárka, okl. környezetmérnök, BME GTK
Környezetgazdaságtan Tanszék, pomucz@eik.bme.hu
Dr. Csete Mária, okl. mûszaki menedzser, BME GTK
Környezetgazdaságtan Tanszék, csete@eik.bme.hu

A turizmus jelentôs energiaigénnyel rendelkezô ágazat,
mely számottevô mértékben járul hozzá a Föld üvegházgáz kibocsátásához. Ezért szükséges a nemzetközi és
hazai turisztikai áramlatokhoz kapcsolódó különbözô
turisztikai kínálat típusok karbonlábnyom számítási
módszertanának vizsgálata, valamint a számítások
elvégzése.
A számítások során kiemelt fontossággal kerül elemzésre a
kínálat típusokhoz köthetô közlekedés éves karbonlábnyoma. A kapott eredmények segítségével összehasonlíthatóvá válnak a különbözô kínálati típusok és
meghatározható azok köre, melyek fejlesztése és népszerûsítése klímavédelmi szempontból a legkedvezôbb.
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szekció 6.6

Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz
Dr. Csete Mária, okl. mûszaki menedzser, BME GTK
Környezetgazdaságtan Tanszék, csete@eik.bme.hu
Dr. Pálvölgyi Tamás, okl. meteorológus, egyetemi docens,
BME GTK Környezetgazdaságtan Tanszék,
tpalvolgyi@mail.datanet.hu

A klímaváltozás hatásainak és a különbözô gazdasági
ágazatok összefüggéseinek vizsgálata egyre fontosabb
szerepet tölt be a nemzetközi és hazai kutatásokban
egyaránt. A második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia
kidolgozásának szükségessége is alátámasztja a Nemzeti
Alkalmazkodási Stratégia jelentôségét. Mára már széles
körben efogadottá vált az IPCC jelentések megállapítása,
miszerint az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó kockázatok
a fenntarthatóság megvalósítását is befolyásolják. A
fenntarthatóság és alkalmazkodás számos ponton
kapcsolódnak egymáshoz. A nemzeti, regionális és helyi
szintek különösképpen fontosak a fenntartható alkalmazkodásban, már csak abból adódóan is, hogy a helyi
közösségek gyakran sokkal rugalmasabban tudnak
reagálni a természeti környezet változásaihoz. A társadalmi, gazdasági és környezeti fenntarthatóság elôsegíthetô alkalmazkodási lépések megtételével.
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szekció 7
elôadások összefoglalói

szekció 7.2

Tapasztalatok egy
energiahatékonyság növelését célzó
projekt buktatóiról
Bacsó László, energiagazdálkodási szakmérnök,
laszlo.bacso@hotmail.com

Az elmúlt évi Klenen Konferencián elôadásomban
ismertettem egy magyarországi gyárban üzemelô ipari
szárítókemencék füstgáz-hôhasznosításának lehetôségét. Fô célkitûzés volt, hogy a hulladék hôt abszorpciós
hûtô megtáplálására, ezzel a hûtési energiaigény
fedezésére is felhasználjuk a fûtési- és használati meleg
víz elôállítására mellett.
Mostani elôadásomban szeretném bemutatni ennek a
projektnek az utóéletén keresztül, hogy milyen akadályok,
milyen nehezítô körülmények játszanak közre az
ötletektôl a megvalósításig vezetô úton egy multinacionális holdinghoz tartozó magyarországi gyárban.
Az elôadás tartalma:
• a projekt rövid ismertetése
• várható eredmények, gazdaságossági adatok
• a menedzsment energiatudatossága, a szemlélet
• a projet jelene és utóélete
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szekció 7.3

Szintetikus gáz alkalmazásának
engedélyezési eljárása ipari,
mezôgazdasági gázfelhasználó
berendezéseknél
Störk Imre MKEH szakmai tanácsadó, okl. gépészmérnök

Az ipari és mezôgazdasági gázfogyasztó készülékek és
gázfelhasználó technológiák mûszaki-biztonsági hatósági
felügyelet alá tartoznak. A feladat ellátása a 320/2010. (XII.
27.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés, továbbá a 321/2010.
(XII. 27.) Korm rendelet 1. § (2) bekezdés j) pontja
értelmében elsô fokon a kormányhivatal szakigazgatási
szerveként mûködô, illetékes területi mérésügyi és
mûszaki biztonsági hatóság hatáskörébe, másodfokon az
MKEH központi szervének hatáskörébe tartozik.
A területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóság a
mûszaki-biztonsági felügyelete keretében:
a) A gázkészülékek és gázfelhasználó technológiák
használatbavételét megelôzôen gáz-biztonságtechnikai ellenôrzés alapján dönt a használatbavétel jóváhagyásáról. Ehhez elrendelheti próbaüzemeltetés lefolytatását is, melynek során el kell végezni a jóváhagyás
megalapozásához szükséges melegüzemi biztonsági
ellenôrzést.
b) Kezeli a gázkészülékek adatbázisát.
c) Nyilvántartja a rendkívüli eseményeket.
d) A helyszínen ellenôrzi a létesítésre és a külön
jogszabályban meghatározott gázkészülékek üzemeltetésére vonatkozó mûszaki-biztonsági elôírások
betartását.
Az elôadás az engedélyezési eljárás általános menetét és
az alkalmazandó jogszabályok, szabályzatok és szabványok körét ismerteti.
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szekció 7.4

Földgáz helyettesítése alternatív
gázforrással
Prof. Dr. Tihanyi László, egyetemi tanár,
tihanyil@kfgi.uni-miskolc.hu

Dr. Szunyog István, egyetemi docens,
szunyogi@kfgi.uni-miskolc.hu
Horánszky Beáta, egyetemi tanársegéd,
bea.horanszky@uni-miskolc.hu

A növekvô energiaárak hatására egyre több ipari üzem
dönt úgy, hogy a jellemzôen földgáz energiahordozó mellé
egy alternatív, azt legalább részben helyettesíteni képes
energiahordozót is fel kíván használni. Ezzel a megoldással akár jelentôs összeg is megtakarítható, mivel a
földgáz teljesítmény lekötés túllépése elkerülhetô, vagy
csökkenthetô. A pozitívumok mellett azonban bizonyos
mûszaki-bizonsági kérdések is tisztázásra szorulnak. A
csúcsletörésre alkalmazott helyettesítô gáz jellemzôen
propán, levegô és földgáz valamilyen arányú keveréke. A
keverékben megjelenô propán és levegô tüzeléstechnikai,
valamint a reletív sûrûségek eltérésébôl adódóan
biztonságtechnikai kockázatokat is hordozhat. További
probléma lehet a keverék nem megfelelô szaghatása. Az
elôadásban a szerzôk választ keresnek tüzeléstechnikai,
cserélhetôségi, gyulladási, a gázkeverék sûrûségébôl
adódó biztonságtechnikai, valamint szénhidrogén-kondenzációs követelményekre különbözô arányú gázkeverékek esetében.
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szekció 8
elôadások összefoglalói

szekció 8.1

A megújuló energiaforrások a
cselekvési tervben
Dr. Gács Iván, egyetemi docens BME Energetikai Gépek és
Rendszerek Tanszék, ivan@gacs.hu

A szekció bevezetô elôadása áttekinti a Megújuló Energia
Hasznosítási Cselekvési Terv célszámait, összeveti más
Európai Úniós országok célkitûzéseivel. A célszámokat
elsôsorban a megvalósíthatóság szempontjából vizsgálja.
Felteszi a kérdést: milyen feladatokat ró a cselekvési terv
a lakoságra, a médiára, az iparra – ezen belül elsôsorban
a mérnök társadalomra – és a mûszaki felsôoktatásra.
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szekció 8.2

Szélmalomharc-e a szélenergia
hasznosítása?
Hunyadi Sándor, CEM energiagazdálkodási szakmérnök,
természetvédelmi mérnök MSc
hunyadi.sandor@hunyadi.hu

A szélenergia, mint megújuló energiaforrás felhasználása
nem új találmány. A megújuló energiák forrásának
osztályozási rendszerében elhelyezve a szélenergiát,
megnézzük a maximális energia kinyerési lehetôséget.
Az ember életében játszott szerepének rövid történeti
összefoglalója után meglátjuk, hogy merre, és miért
fejlôdik manapság a szélturbinák használata világszerte.
(Szemben a magyarországi helyzettel…)
Különféle (energetikai, építési, üzemeltetési) szempontok
szerint egy konkrét példán keresztül értékeljük a
szélturbinák technológia elônyeit és hátrányait.
A konferencia mottójával összhangban megvizsgáljuk a
szélturbinák természetvédelmi vonatkozásait, különös
tekintettel a zajhatásra, ezzel is hozzájárulva a természet
egyensúlyának megôrzéséhez.
Magyarországi elterjedésének akadályait összegezve
próbáljunk közösen megoldást találni az ellentmondások
feloldására!
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szekció 8.3

A vízenergia hasznosítás ösztönzôi és
korlátai
Szeredi István
A vízenergia hasznosítás helyzete ellentmondást mutat a
hazai gyakorlat és a körülöttünk levô világ között. A
megújuló energia hasznosítás és a gazdasági környezet
helyzete ellentmondásos. A vízenergia szerepe átértékelôdött – indokolt felülvizsgálni. A vízenergia hasznosítás
szolgáltatásainak piaca átalakul – erôsödik az import
nyomás
• A kisvízerômûvek és helyi kis megújuló energia
források fejlesztési iránya az olcsóbbítás.
• A közepes és nagy vízerômûvek fejlesztési iránya a
hosszú távú elônyök kiaknázása és a környezetvédelem
közötti összhang biztosítása.
• A szivattyús energiatározók fejlesztési iránya szabályozási eszközként a rugalmas mûködés, dinamika és
manôverezô képesség növelése
A magyar gyakorlat nem létezôként kezeli a vízenergiát,
annak ellenére, hogy az árstabilitást növelô és az import
függôséget csökkentô, belföldi energiaforrás. A megújuló
energia hasznosítási kötelezettség tejesítésének legkisebb költségû eszközévé válhatna. Az importtal
szembeni versenyképesség eszköze lehetne különösen a
rendszer szabályozás terén.
Környezeti szempontból EU szinten is zavar van. A
mértékadó EU és hazai szabályozás hiánya átjárhatatlan
helyzetet teremt. Csak a kiemelt beruházás mûködik.
A hazai vízenergia értéke olyan nagy, hogy arról a
lemondást csak megfelelôen megalapozott vizsgálatok
indokolhatják. A komplex, tudományos igényû vizsgálat
azonban egyelôre várat magára!

szekció 8.4

A termálvíz visszasajtolásról ôszintén
Szita Gábor, okl. gépészmérnök
Valószínûleg kevesen hallottak arról, hogy az elsô
termálvíz visszasajtolási kísérletet már 35 évvel ezelôtt
lefolytatták Magyarországon. Sokakhoz eljuthatott
azonban a hír, hogy a visszasajtolás még ma is központi
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problémája a hazai energetikai célú termálvíz hasznosításnak. Ennek ellenére kevesen tudják, hogy ez miért
van így, és milyen károkat okoz.
A szakminisztérium hivatalos kimutatása szerint az egy
évben összesen kitermelt termálvíz 13%-át használják
energetikai célra. A többi 87%-ot a fürdôk és az
ivóvízellátás fogyasztja el. A hévíztárolók kisebb-nagyobb
mértékû nyomáscsökkenésének megállítását a 13%
kötelezô visszatáplálásával kívánja elérni a szaktárca. E
kötelezettséget 2004-ben úgy foglalták törvénybe, hogy
egy 2001-ben elkészült háttértanulmány hamis színben
tüntette fel az addigi visszatáplálási eredményeket, és
ezzel félrevezette a törvényhozókat. A hibás döntés
utólagos korrekciójára több kísérlet történt, de úgy néz ki,
hogy csak a bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság lett
nagyobb. A helyzet kezd kaotikussá válni.

szekció 8.5

Hulladékkezelési eljárások
környezetterhelési és
energiahatékonysági vizsgálata
Dr. Mannheim Viktória, ME, okl. mérnök-közgazdász,
mannheim@uni-miskolc.hu

A tudományos kutatómunka az életciklus-értékelés
módszerével állít fel új eredményeket a szerves, ipari
hulladékok termikus kezelésére, illetve egy adott biogáz
technológiára vonatkozóan. A termikus kezelési eljárások
tekintetében az életciklus-elemzés (LCA) eredményei a
hagyományos égetésre, a gázosításra, a pirolízisre és a
plazmatechnológiára vonatkoznak, különbözô hômérsékleten. Az életciklus-elemzést megvalósító, új GaBi5
Professional LCA-szoftver tényleges bemutatása kapcsán
egy biogáz-technológia is megtervezésre kerül, szerves
biomassza feladása mellett. A termikus kezelési
eljárások vizsgálatánál a környezeti hatáskategóriák
mellett, energiahatékonysági és tömegalapú paraméterek kerülnek bevezetésre az egyes technológiákra
vonatkozóan. LCA alkalmazásával prioritási sorrend
állítható fe az egyes termikus technológiák között. A
biogáz-technológia vizsgálata környezetterhelési, energiahatékonysági és gazdaságossági szempontok együttes
figyelembevételével történik.
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szekció 8.6

Az ipari energiafogyasztók
energiagazdálkodási dilemmái
Dr. Kovács Pál József

• Az alacsonyan lógó gyümölcsöket már leszedték, de
mindig vannak újabb lehetôségek
• Megfelelô adatbázissal rendelkeznek az energia
fogyasztásról és költségekrôl
• Energia megtakarítási potenciál
• Technológiai folyamat fejlesztése
• Energia felhasználó és termelô berendezések fejlesztése
• Szerzôdés optimalizáció
• Dilemma: Technológiai és energetikai projektek versenyeznek, de a technológiai projektek általában hamarabb megtérülnek
• Vállalati szintû energia management folyamatok
• Energiatudatosság és a piaci környezet kölcsönhatása
• Az új EU energia megtakarítási irányelv hazai bevezetése
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