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Abstract 
Distant heating systems are not competitive any more in economic terms and have become also physi-

cally overaged. Their further operation can be economical through setting up supplementary heat and elec-
tricity generation units and consuming just there the electricity generated; heat production of a gas engine 
can be utilized in a distant heating system even in summer. Heat generation extended by a heat pump becomes 
economical if the heat pump is driven by a gas motor block instead of electricity from the supply network. 

 
 
A távfűtési rendszerek gazdaságilag versenyképtelenekké váltak és sok helyen fizikailag is elavult álla-

potúak. További működésük úgy lesz gazdaságos, hogy kapcsolt hő- és villamosáram-termelő egységet létesí-
tenek, és a megtermelt áramot a város helyben felhasználja, a gázmotor hőtermelése a távfűtő hálózatban 
nyáron is elhelyezhető. A hőszivattyúval bővített hőtermelés akkor gazdaságos, ha a hőszivattyút nem hálózati 
villamos árammal hajtják meg, hanem gázmotoros blokk működteti. 

 
A több évtizeddel ezelőtt létesített távhőellátó rendszerek versenyképessége az egyedi és központi fűté-

si, gázkazános rendszerekhez képest fokozatosan romlott nemcsak Magyarországon, de a környező, volt szo-
cialista országokban is. A távfűtés versenyképességét hátrányosan befolyásolják a következők:  

− a lakók számára nagy költséget jelent, 
− a szolgáltatás minősége nem tökéletes, 
− a jogi szabályozások hiányosak, 
− a fogyasztói függetlenség nem érvényesülhet. 
Legfőbb probléma Magyarországon a más fűtési rendszerekhez képest drága távhőellátás, ahol nyáron 

is jelen van az alapdíj fizetés. 
A távhőellátásnak előnyei is vannak: 
− magasfokú szakmai hozzáértés a távhőszolgáltatónál, 
− a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés lehetősége, 
− alternatív tüzelőanyagok, megújuló energiák felhasználásának elvi lehetősége, 
− környezetvédelmileg tökéletes tüzelés lehetősége. 
A távhőellátás versenyképessége jelentősen javítható, ha minden ebben érdekelt fél megteszi a maga lé-

pését, amelyek az államigazgatás és a helyi önkormányzatok területén a következők: 
− a kapcsolt energiatermelés bátorítása a kis erőművek esetében a termelt villamos áram átvételi árának 

kedvező értéken tartásával, 
− a földgáz- és olajár szerkezetének átalakítása, 
− a települési önkormányzatok távhő támogató szemléletének javítása, 
− az önkormányzati tulajdonú épületek távhőellátásának elősegítése, 
− a lakossági távhőköltségek mérséklése. 
Ma Magyarországon a távhő versenyképességének fokozására a legjobb megoldás a kapcsolt hő- és vil-

lamosáram-termelés, főleg gázmotorok alkalmazásával. A jelenlegi villamos energia átvételi feltételek mellett a 
gázmotoros blokkok telepítése gazdaságos vállalkozás, amelynek legfőbb közgazdasági mutatója az, hogy 
megtérüléssel bíró beruházás. Egy kazános rendszer telepítésénél megtérülésről nem beszélhetünk, de a gázmo-
toros blokk általában öt éven belül a kedvező, és ösztönző villamos energia átvételi árak miatt megtérülést mutat. 

Ez a fűtés költségeit jelentősen csökkenteni tudja, ezáltal csökkenhet annak fogyasztói ára is. 
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Az Európai Unióhoz hasonlóan a kapcsoltan termelt villamosenergia hatósági áron való kötelező 
átvételi intézménye a jövőben várhatóan fennmarad. 

A kapcsolt energiatermelést megfelelően jó hatásfoka miatt és a környezetvédelmi előnyei miatt is, vala-
mint a primer energiahordozó megtakarítása miatt a Nemzetközi Energia Ügynökség (UOECD IEA) állásfogla-
lása támogatja. Ezek szerint definíciószerűen kapcsolt energiatermelés az, amikor hő- és villamos energiát állít 
elő egy egység. A Qü tüzelőanyagból Q hasznos hőt és E villamosenergiát állítanak elő csekély veszteséggel.  

Ha az egységben termelt hő egy részét nem hasznosítják, azaz vészhűtőn át bocsátják a szabadba, az ez-
zel a hővel előállított villamos energiát nem lehet kapcsolt villamos energiának tekinteni. Érthetően ilyen 
helyzetben nem kap dotációt a villamosenergia átvétele. 

Az éves átlagos hatásfok: 
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Az éves hatásfok összesen 85-87% körül alakul. A nettó E az önfogyasztással csökkentett 
villamosenergia termelés értéke. 

Az éves hatásfok 75 % felett azt jelenti, hogy a kapcsolt hő- és villamos energia termelés primer 
energiahordozót takarít meg a legjobb hő és erőművi villamosenergia-termeléssel összevetve. A legfontosabb 
szempont az egység minősítésénél az, hogy a termelt hőt – nyári idényben is – hasznosítani kell. Fontos jel-

lemző a 
Q
E

=δ  viszonyszám, a termelt villamos- és hőenergia aránya. Ez korábban Q>E adottságú volt, de a 

korszerű gázmotoroknál ma már elérik a Q = E viszonyt. 
A kogenerációs egységek létesítésének fő lehetősége, hogy a vezetékes földgáz a távhőellátással ren-

delkező településeken rendelkezésre áll, hiszen a távhőellátásnak is földgáz a primer energiahordozója. 
A gázmotoros egység, amely párhuzamosan termel villamos energiát és hőenergiát, az alábbi energeti-

kai jelleggörbe szerint működik: 
 

0
0

hő
q

Új fejlesztésű gázmotor

0,5

1

1,5

2

q vill1 2 3

σ1+
ηm

mη
1+σ
σ

σ(    = 1)

 
1. ábra  

 Gázmotor jelleggörbék 
 
 

Az energetikai hatékonyságra a fajlagos tüzelőanyag-felhasználás alakulása a jellemző. 
A hőtermelés fajlagos tüzelőanyag-felhasználása: 
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ahol a mennyiségi hatásfok: 
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Q = a termelt hőenergia, 
E = a termelt villamos energia 
Qü = a felhasznált tüzelőanyag energiája 
 
A gázmotoros blokk energiamérlege: 

 willhőü qEqQQ ⋅+⋅=  

ahol 
qhő = a hőtermelés fajlagos tüzelőhő felhasználása, 
qvill = a villamosenergia-termelés fajlagos tüzelőhő felhasználása 

 
Hőszivattyúk működtetése gázmotorral 
A hőszivattyú ismert működési elve leginkább a Carnot körfolyamathoz (2. ábra) hasonlítható, vagyis 

az 1-2 izoentrópikus kompresszióból a 2-3 izobár kondenzációból, a 3-4 expanzióból, és a 4-1 izotermikus 
előgőzölgésből tevődik össze. 
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2. ábra 

 Carnot-körfolyamat 
 

A valódi hűtőkörfolyamatot a 3. ábra mutatja. 
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3. ábra 

 Gyakorlati hűtőkörfolyamat (hőszivattyú) log p-h diagramja 
 

Számunkra itt a lényeges a fűtési célú hőfelhasználás, vagyis a kondenzátor teljesítmény: 

 ( ) WQhhmQ oK +=−⋅= 32      

Az ún. jósági fok:  
W
Qo=ε  
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ahol 
QK = a kondenzátor teljesítmény 
m = a hűtőközeg tömegárama 
Qo = az elpárologtatón kapott teljesítmény 
W = a kompresszor motorteljesítménye. 
Azokban az országokban, ahol a villamos áramot főleg hőerőművekben termelik (η = 36–38% hatásfok-

kal), és földgázt tüzelnek el az erőművekben, nemzetgazdasági szempontból nem gazdaságos a hőszivattyú ε = 
3-4 jósági fokával átalakítani a villamos áram felhasználásával a környezeti hőt magasabb szintű hőenergiává. 

Célszerű ez esetben saját, gázmotoros kapcsolt hő- és villamosáram-termelést folytatni, amikor a gáz-
motor tengelyteljesítményével meghajtott generátor dotáltan átvett áramot ad a hálózatra. A gázmotoros fűtő-
egység mennyiségi hatásfoka 80-85%, villamos termelésének hatásfoka 36-40%. Így a gázmotoros blokk kap-
csolt összhatásfoka igen kedvezően alakul. Az így megtermelt áram gazdaságos, ezzel meghajtva a hőszivaty-
tyú kompresszorát (vagy egyenesen a gázmotor tengelyéről), mindenképpen gazdaságossá válik a hőtermelés. 
A hőszivattyú  kondenzátor hőmérséklete 50-55°C körül alakul maximálisan, amivel növelt felületű radiátoros 
fűtést és padlófűtést tudunk működtetni. 

Ha ennél nagyobb hőfokszinten szükséges a hő, akkor a gázmotorról levehető 90/70°C-os, illetve a ki-
pufogó gáz lehűtésével kapható 100°C feletti hőmérséklettartomány is rendelkezésre áll, így akár nagyobb 
légtechnikai berendezések kalorifereit is elláthatjuk hőenergiával. 

A hőszivattyú fajlagos villamosenergia-felhasználása: 
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ahol 
W = villamos motorteljesítmény 
Qo = fűtési hőteljesítmény 
A gázmotoros hőszivattyú elvi sémáját mutatja a következő ábra 
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4. ábra 

Gázmotorral hajtott hőszivattyú vázlata 

 
A gázmotoros hőszivattyú energiafolyam ábrája megmutatja, milyen csekély veszteséggel üzemel a 

rendszer, és milyen arányú a környezeti (pl. talajhő) hasznosítás. 
 
Gyakorlati tapasztalatok a gázmotoros blokk üzemeltetésével 
Távfűtési rendszereknél a gázmotoros blokk teljesítményét soha nem a villamos energiaigények, hanem 

mindig a fűtési rendszerben nyáron felhasználható hő határozza meg. Ezzel a méretezési alaptétellel a moto-
rok – nyári karbantartási napokat kivéve – egész évben üzemelhetnek. A teljes éves üzemelés adja a rendszer 
gazdaságosságát, mert az átvett villamos áramból származó jövedelem akkor a legnagyobb, ha a motor folya-
matosan működik. A hazai rendelet jelenleg havi 75%-os energetikai hatásfokot ír elő. 
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A gázmotoros erőtelepek üzemszerű működésében mindig előfordulnak rövid motorleállások. Ilyenek pl. 
a távhőrendszerben fellépő hidraulikai problémák, a villamos hálózati zavarok, kisebb motoralkatrész meghibá-
sodások. A motorkarbantartás igen fontos tevékenység, és a megfelelő, előírt karbantartási munkák elvégzése 
mellett is előfordulhat gyertyahiba, vagy egyéb alkatrészhiba. A füstgáz hőcserélők tisztítását periodikusan el 
kell végezni, mert ez a leállás összehangolható a gázmotor időszerű karbantartásával. A motor karbantartási költ-
ségei átlagosan 1,80-2,00 Ft/kWh érték körül alakulnak jelenleg, a megtermelt villamos energiára vetítve. 

A termelt hőenergia legnagyobb hányadát a füstgáz hőcserélő adja (kb. 60 %), míg az olajhűtő 10 % kö-
rüli, a turbólevegő és a hűtővíz hő 15-15%-ot ad át hasznosításra. 

A távfűtési rendszerek korszerűsítése jelenleg gázmotoros erőművek létesítésével jól bevált, és a 
kogeneráció energetikai haszna egyúttal a lakosság részére is gazdasági haszonnal jár, tehát a városok 
távhődíját ilyen módon lehet mérsékelni akkor, amikor a földgáz alapenergiahordozó költségei folyamatosan 
növekednek. Ugyanez a folyamat és gazdasági haszon mutatkozik meg a kórházak, ipari üzemek esetében is, 
ahol az optimális méretű gázmotorok működnek. 

 
GÁZMOTOR 

 
 

MISKOLCI KÓRHÁZ 2003. 
 

Villamos teljesítmény 0,529 MW 
Hőteljesítmény 0,72 MW 
Gázfelhasználás 32 981 316 MJ 
Hőtermelés 17 253 388 MJ 
Hasznosított energia 17 253 388 MJ 
Hőenergia 4 792 MWh 
Villamos energia 3 354 MWh 
Hatásfok η = 88,9 % 
Villamos- és hőenergia aránya σ = 0,699 MWh/MWh 
Villamosenergia-előállítás 9,70 Ft/kWh 
Fenntartási költség 1,83 Ft/kWh 
Villamosenergia-vásárlás 14,0 Ft/kWh 
Átvételi ár 17,50 Ft/kWh 
Élettartam 7 500 – 7600 h/a 
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 5. ábra 

Gázmotorral hajtott hőszivattyú energiafolyam ábrája 
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