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Absztrakt: Magyarországon és a szomszédos Horvátországban is számos mélyfúrású kutat 

mélyítettek kőolajkutatás céljából, de sok kút szénhidrogén-mezők helyett hévíztárolókat tárt 

fel. Az előző lehetőségeket kihasználva Európa több országában már üzemelnek 1–3 kutas, 

néhány megawatt teljesítményű geotermikus erőművek. Jelenleg Horvátországban épül egy 

geotermikus erőmű, amelyre vonatkozó elemzések módszertanilag és a körfolyamatokra vo-

natkozó eredményeket tekintve is figyelemre méltóak. A szerzők célja az volt, hogy modell-

számítások segítségével bemutassák a lehetőségeket és a korlátokat egy magyarországi, fel-

tételezett kapacitású geotermikus erőműre vonatkozóan. A cikk szerzői a modellezéshez az 

olaj- és gáziparban széles körben használt AspenTech HYSYS technológiai tervező szoftvert 

használták. 

Kulcsszavak: geotermikus energia, geotermikus erőművek, ORC- és Kalina-körfolyamat 

 

 

1. GEOTERMIKUS ENERGIAHASZNOSÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN 

Az Európai Bizottság Az energiaunió helyzete, 2015 című dokumentumban össze-

foglalta a megújuló energiák területére vonatkozó legfontosabb szakpolitikai követ-

keztetéseket tagállami, regionális és uniós szinten [1]. A dokumentum szerint az Eu-

rópai Unió gazdasága jelenleg a legmeghatározóbb karbonhatékony gazdaság a vi-

lágon. Különösen a gazdaság növekedésének az üvegházhatású gáz kibocsátástól 

való függetlenítése terén sikeres. 1990 és 2014 között az Európai Unió együttes 

bruttó hazai terméke (GDP) 46%-kal nőtt, ugyanakkor a teljes üvegházhatású gázki-

bocsátás 23%-kal csökkent. Az Európai Unió azon három meghatározó gazdasági 

régió egyike, amelyek a villamos energia több mint felét üvegházhatású gázok ter-

melése nélkül állítják elő. A dokumentum hangsúlyozza, hogy az energiaszükséglet 

csökkentésének egyik eszköze az energiahatékonyság.  

Szakpolitikai következtetések tagállami, regionális és uniós szinten az alábbiak 

szerint foglalhatók össze: 

Az Európai Unió jó úton halad az EU 2020 üvegházhatású-gáz kibocsátási célki-

tűzéseinek teljesítése felé (azaz az 1990. évi szinthez képest -20% 2020-ig). 2014-

ben az EU kibocsátási értékei 23%-kal voltak az 1990-es szint alatt, és a tagállamok 

által benyújtott legfrissebb előrejelzések szerint a várható kibocsátási értékek 24%-

kal lesznek alacsonyabbak 2020-ban, mint 1990-ben voltak. 

A meglévő szakpolitikákkal és intézkedésekkel várhatóan 24 tagállam teljesíti 

saját EU 2020-as nemzeti célkitűzését a kibocsátáskereskedelmi rendszer körébe 



Geotermikus erőművek körfolyamatainak elemzése                                  161 

 

 
 

nem tartozó kibocsátás területén. Négy tagállamnak (Írország, Luxemburg, Belgium 

és Ausztria) további erőfeszítéseket kell tennie, hogy hazai szinten teljesítsék 2020-

as célkitűzéseiket a kibocsátáskereskedelmi rendszer körébe nem tartozó ágazatok 

tekintetében, vagy az erőfeszítésmegosztási határozatban előirányzott, meglévő ru-

galmassági lehetőségeket kell kihasználniuk. 

A megújuló energiával kapcsolatban az Európai Unió jó úton halad a 2020-as 

célkitűzés teljesítése felé. Három tagállam (Luxemburg, Hollandia és az Egyesült 

Királyság) kivételével minden tagállam teljesíti a 2013/2014. évi időközi célkitűzé-

sét a 2013-as adatok alapján. Más tagállamoknak – ilyen többek között Franciaor-

szág, Luxemburg, Málta, Hollandia és az Egyesült Királyság, valamint kisebb mér-

tékben Belgium és Spanyolország – fel kell mérniük, hogy szakpolitikáik és eszkö-

zeik elégségesek és célravezetők-e a megújuló energiaforrásokra vonatkozó célkitű-

zések teljesítéséhez. A 2020-ra kitűzött, a megújuló energiaforrásokra vonatkozó 

célértékek elérése Magyarország és Lengyelország esetében is bizonytalan. A többi 

tizenkilenc tagállam – egyesek akár jelentős mértékben is – túllépheti a 2020-ra ki-

tűzött, megújuló energiaforrásokra vonatkozó célértékeiket. A megújuló energia nö-

vekvő részaránya hozzájárul Európa energiabiztonságának a növeléséhez. 

A megújuló energiaforrások terén az első hely elérésére való törekvést támogatva 

a Bizottság 2015 júliusában konzultatív közleményt terjesztett elő az új európai villa-

mosenergia-piac kialakítására, amelynek központi célkitűzése a piac alkalmassá tétele 

a megújuló energiaforrások növekvő részesedésére. A megújuló energiaforrások fon-

tos energiaforrássá válnak. Már 78 millió európai polgár szükségleteiről gondoskod-

nak, és az Európai Unió megfelelő úton halad azon célkitűzés elérése felé, hogy 2020-

ra végső energiafogyasztásának 20%-át megújuló energiaforrásokból fedezze. 

További erőfeszítésekre van szükség a tagállamok túlnyomó többségében annak 

biztosítása érdekében, hogy a megújuló energia jobban beépüljön a piacba, és bizto-

sított legyen az összhang a támogatási rendszerek és különösen a villamosenergia-

piacok működése között. Minden tagállamnak biztosítania kell azt, hogy figyelembe 

vegyék a környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról szóló új iránymu-

tatást, ideértve azt az alapvető követelményt is, hogy segítséget kell nyújtani az aján-

lattételi versenyeljárásban, egyértelmű, átlátható és megkülönböztetésmentes krité-

riumok alapján, és közelebb kell hozni a piachoz a megújuló energiaforrásokat. 

A karbonszegény gazdaságra való átállás jelenős beruházásokat igényel, elsősor-

ban az energiahálózatok, a termelés, az energiahatékonyság és az innováció terüle-

tén. Az uniós költségvetés az éghajlatügyi célkitűzéseknek a releváns szakpolitikai 

kezdeményezésekbe történő beillesztésével járul hozzá ehhez a váltáshoz, biztosítva 

azt, hogy az Európai Unió 2014–2020 évekre szóló költségvetésének legalább 20%-

a az éghajlatügyet érintse. Ez mintegy 180 milliárd eurót jelent 2014 és 2020 között. 

Több mint 110 milliárd eurót bocsátanak rendelkezésre az európai strukturális és 

beruházási alapokon (ESIF) keresztül. Ezenkívül a fenntartható energiát érintő pro-

jektek az első olyan projektek között vannak, amelyeket az Európai Stratégiai Beru-

házási Alap (EFSI) garanciája keretében hagytak jóvá, különösen Dániában, Finnor-

szágban, Franciaországban, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban. 
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1. ábra 

Megújuló energiák hasznosítása  

(EUROSTAT, 2016) 

 

Az 1. ábrából látható, hogy Európában 1990-től napjainkig a megújuló energiák 

hasznosítása országonként eltérő ütemben, de egyértelműen, jelentős mértékben nö-

vekedett. Ebben a folyamatban Németország és Olaszország játszik vezető szerepet, 

de a görbék a vizsgált többi ország erőfeszítéseit is tükrözik.  

 

 
2. ábra 

Geotermikus energia felhasználás távfűtési célra  

(EUROSTAT, 2016) 

 

A 2. ábrán a távfűtési célra hasznosított geotermikus energia éves mennyiségének a 

növekedése látható. A speciális helyzetben lévő Izland már 1990-ben is jelentős 
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mennyiséget hasznosított a természet ajándékából. Az 1990 és 2005 közötti stagná-

lást követően 2005 után egy új növekedési pálya látható, amelynek során a geoter-

mikus energia felhasználása közel a duplájára növekedett. 2005-től Franciaország-

ban is nagyságrendi változás következett be. 

 

 
3. ábra 

Geotermikusenergia-felhasználás távfűtési célra  

(EUROSTAT, 2016) 

 

A 3. ábra azoknak az országoknak a fejlődési pályáját szemlélteti, amelyek Izlandtól 

és Franciaországtól nagyságrendileg kisebb mértékben hasznosítják a geotermikus 

energiát távfűtési célra, de jelentős erőfeszítéseket tesznek a geotermikus energia 

részarányának a növelésére. Hangsúlyozni kell, hogy Magyarországon is 2008-tól 

2014-ig 5 ezer TOE-ről 33 ezer TOE-re nőtt a geotermikus energia távfűtési célú 

felhasználása. 

 

2. A GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSA VILLAMOSENERGIA-TERMELÉSRE 

A European Geothermal Energy Council (EGEC) tagországainak területén csak né-

hány olyan geotermikus forráskörzet található, amelyen jelentős tömegáramú száraz- 

vagy nedves gőz áll rendelkezésre villamosenergia-termelés céljára. Lényegesen 

több helyen tártak fel geotermikus forrásokat, amelyekből olyan hőmérsékletű és tö-

megáramú termálvíz termelhető, amelyre speciális munkaközegű 5–15 MW teljesít-

ményű erőmű telepíthető. Végül széles körben van lehetőség csak fűtési célra tele-

píteni geotermikus hőhasznosító rendszereket. 

A 4. ábrán az európai geotermikus erőművekben beépített turbinák összegzett 

kapacitása látható. Az ábra alapján megállapítható, hogy a legnagyobb kapacitás a 

nedves- és a száraz gőzzel üzemelő erőművekben létesült. 2015-ig azonban már az 
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előzőekkel összemérhető kapacitás épült ki az ORC-körfolyamatokkal üzemelő ki-

sebb teljesítményű erőművekben is. A 4. ábra tanúsága szerint a Kalina körfolyamat 

alkalmazása szélesebb körben nem terjedt el. 

 

 
4. ábra 

A beépített turbinák összegzett kapacitása  

(EGEC Market Report preview-version, 2016) 

 

 

 
5. ábra 

Beépített turbinák száma  

(EGEC Market Report preview-version, 2016) 

 

Az 5. ábrán az európai geotermikus erőművekben beépített turbinák száma látható. 

A 4. és az 5. ábrák adatai alapján megállapítható, hogy nedves gőz esetén 61,0 MW, 

száraz gőz esetén 25,3 MW, ORC-körfolyamat alkalmazása esetén 12,6 MW és vé-

gül Kalina-körfolyamat esetén 2,5 MW a beépített turbinák átlagos teljesítménye.  

 



Geotermikus erőművek körfolyamatainak elemzése                                  165 

 

 
 

3. A GEOTERMIKUS ERŐMŰVEK KÖRFOLYAMATAINAK ELEMZÉSE 

A modellszámítások elvégzéséhez nem álltak rendelkezésre magyarországi tervezett 

vagy üzemelő geotermikus erőműre vonatkozó adatok, ezért a szerzők horvát kuta-

tók által készített publikációk adatait használták fel az ORC- és a Kalina-körfolyamat 

összehasonlító elemzéséhez [3,4,5]. A hivatkozott publikációk szerzői négy geoter-

mikus mező esetén láttak potenciális lehetőséget geotermikus erőmű létesítésére.  

A megvalósíthatósági elemzések keretében a szerves Rankine- (ORC) és a Kalina-

körfolyamat alkalmazását vizsgálták. A termálkutakra vonatkozó legfontosabb ada-

tok és a számított teljesítmények az 1. táblázatban láthatók. 
1. táblázat 

Szakirodalmi adatok 

 
 

További információkkal szolgált Bonafin konferencia-előadásának az anyaga, 

amelyben a szerző a Velika Ciglena mezőben épülő geotermikus erőművel kapcso-

latban további részletes információkkal szolgált [7]. A térképpel illusztrált mezőben 

a VC-1 jelű termelő kút talp-mélysége –2417 m, a VC-1a jelű másik termelő kút 

talp-mélysége –2274 m. A VC-2 besajtoló kút talpmélysége –2345 m, a Ptk-1 besaj-

toló kút talpmélysége –2356 m. A hivatkozott előadási anyagban a termelő kutak 

vízhozamára kutanként 400-400 t/h érték szerepelt. A kiegészítő információval egy-

értelművé vált, hogy hőforrásként Velika Ciglena esetében két termálkúttal, a többi 

mező esetében viszont csak egy termálkúttal lehet számolni. 

Jelen cikk szerzői a Lunjkovec–Kutnjak geotermikus mezőben feltételezett egy 

kutas erőműre végeztek összehasonlító számításokat. A horvát kutatók részletes szá-

mítási eredményei az ORC- és a Kalina-körfolyamatra egyaránt megtalálhatók az 

egyik hivatkozott publikációban [3]. A horvát kutatók folyamatmodellező szoftver 

használatáról nem tettek említést, de hivatkoztak a REFPROP szoftver alkalmazá-

sára a munkaközeg aktuális jellemzőinek (gőz/folyadék arány, entalpia, entrópia) 

számítása céljából. Jelen cikk szerzői az Aspen HYSYS technológiai tervező szoft-

verrel végeztek modellszámításokat, amely a vizsgált rendszerben végbemenő 

komplex folyamatok elemzésére alkalmas. 
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4. A FELTÉTELEZETT GEOTERMIKUS ERŐMŰ KÖRFOLYAMATÁNAK ELEMZÉSE 

A munkaközeg nyomás-, hőmérséklet- és állapot-változásai a geotermikus erőmű-

veknél is hasonlóak, mint bármely más villamos erőműnél: a munkaközeg hőmér-

sékletét a hőforrás segítségével meg kell növelni, majd a gőz halmazállapotú mun-

kaközeg energiáját egy expanziós munkagép (turbina) segítségével forgó mozgássá 

kell átalakítani, és a forgó mozgással egy villamos generátort meghajtva villamos 

áramot lehet termelni. A 6. és a 7. ábrán láthatók a vizsgált geotermikus erőművek 

energiaátalakító körfolyamatának a sémaképei. A modellszámításokat a szerzők az 

olaj- és gáziparban széles körben alkalmazott Aspen HYSYS technológiai tervező 

szoftverrel végezték. 

 

 
6. ábra 

A Kalina-körfolyamat sémaképe 

 

A 6. ábrán a folyamatot célszerű a P-100 jelű szivattyútól kiindulva követni. A szi-

vattyú az ammónia-víz keverékéből álló és folyadék halmazállapotú munkaközeg 

nyomását megnöveli és biztosítja a munkaközeg áramlását a technológiai rendszer-

ben. Az áramlási irányt követve a szivattyú után az E-101 és E-100 hőcserélők elő-

melegítési, illetve hőhasznosítási célt szolgálnak. Ezt követően áramlik át a munka-

közeg az E-102 hőcserélőn, amelyben a termálvíz, mint elsődleges hőhordozó közeg 

felmelegíti a munkaközeget a maximális hőmérsékletre. A hőátadás két fázisra bont-

ható: egyrészt a folyadék halmazállapotú munkaközeg hőmérsékletét a tervezett ér-

tékre kell növelni, másrészt további jelentős hőközléssel kell biztosítani a munkakö-

zeg egy részének vagy egészének az elgőzölögtetéséhez szükséges hőmennyiséget. 
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Ez utóbbi hőközlés nem jár hőmérséklet-növekedéssel, de jelentős energiamennyi-

séget igényel.  

Kalina-körfolyamat esetén az E-102 hőcserélőből kilépő munkaközeg döntő há-

nyada gőz-, kisebb hányada folyadék halmazállapotú. Az előzőek miatt szükséges a 

V-100 jelű szeparátor alkalmazása a turbó-expander előtt. A munkaközeg ammónia-

víz aránya határozza meg, hogy a szeparátorba belépő WF-31-es munkaközeg-áram-

ban mekkora lesz a gőz-folyadék részarány. A szeparátorból kilépő gőz-halmazálla-

potú munkaközeg energiája a K-100 jelű turbó-expanderben forgó mozgássá alakul 

át, és egy kapcsolt villamos generátor segítségével villamos áram termelhető.  

A turbó-expandert követően egyesíteni kell a V-100 szeparátorban leválasztott 

folyadékáramot az expanderből távozó munkaközeg-árammal. Erre szolgál a VLV-

100 fojtószelep, illetve a MIX-100 keverőegység. Az E-101 hőcserélőben az egye-

sített WF-41 munkaközeg-áram hőtartalmának egy része hasznosítható a kisebb hő-

mérsékletű WF-1 folyadék halmazállapotú munkaközeg-áram hőmérsékletének a 

növelésére. Az előzőek szerinti hőhasznosítás a körfolyamat hatásfokát javítja. 

A körfolyamatban végül hőt kell elvonni a munkaközegből annak érdekében, 

hogy folyadék halmazállapotban a nyomást szivattyúval, viszonylag kis energiabe-

fektetéssel meg lehessen növelni. A körfolyamat legnagyobb nyomású pontja a szi-

vattyú kimeneti pontja. A körfolyamat nagynyomású oldala a szivattyú és a turbó-

expander közötti, a kisnyomású oldala pedig a turbó-expander és a szivattyú szívó-

oldala közötti áramlási útvonal. 

Az esetek többségében az erőművek környezetében hűtési célra nem áll rendel-

kezésre jelentős nagyságú hidegvíz-áram, ezért ilyen esetekben léghűtőket alkalmaz-

nak. A modellben az AC-100 léghűtő szolgál a hőelvonásra. A vizsgálatok során a 

levegő, mint hűtőközeg 15 °C-kal, az éves átlagos hőmérséklettel van figyelembe 

véve. A kilépő munkaközeg hőmérséklete 20 °C, a hivatkozott szerzők publikációi-

nak megfelelő érték. A hűtés során olyan mértékű hőelvonásra van szükség, hogy a 

szivattyúba belépő munkaközeg folyadék halmazállapotú legyen. A munkaközeg ki-

választásánál az előző feltételt minden esetben figyelembe kell venni. A P-100 szi-

vattyútól a munkaközeg az E-101 és az E-100 hőhasznosító hőcserélőkön keresztül 

áramlik az E-102 hőcserélőhöz. A modellben minden elem esetén számos paraméter 

ad lehetőséget a rugalmas illesztésre a felhasználó által adott feltételekhez. 

A Kalina-körfolyamat munkaközege ammónia-víz keveréke, de a két komponens 

arányát a primer hőforrás hőmérsékletétől és egyéb paraméterektől függően a felhasz-

nálónak kell megadnia. A komponensarány alapvetően befolyásolja, hogy az E-102 

hőcserélőből kilépő munkaközeg-áramnak mekkora hányada lesz gőz-, illetve folya-

dék halmazállapotú. A cél, hogy a V-100 szeparátor után a munkaközeg döntő hányada 

gőz halmazállapotban a turbó-expander irányába áramoljon tovább, és csak egy kisebb 

folyadékáram (VFL-1) energiatartalma hasznosuljon a hővisszanyerés során. 

A 7. ábrán látható sémakép a hőhasznosító körfolyamatok másik csoportját al-

kotó szerves Rankine-körfolyamat (ORC) fő elemeit és azok kapcsolódását szemlél-

teti. A felhasználó számos vegyület közül választhat munkaközeget a hőforrás hő-

mérséklete, a körfolyamat tervezett nyomástartománya, a munkaközeg korrozív 
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vagy mérgező tulajdonsága alapján, de egyre fontosabb szempontot jelentenek a kör-

nyezeti hatások is. A HYSYS-szoftver a munkaközegek széles választékát kínálja 

fel a felhasználó részére.  

 

 
7. ábra 

Az ORC-körfolyamat sémaképe 

 

A körfolyamat funkcionális egységei a 6. ábrán látható körfolyamatéval megegyez-

nek, kivéve azt, hogy a turbó-expander előtt nincs szükség szeparátorra. Annak ér-

dekében, hogy a geotermikus kutakból származó termálvíz hőtartalmát minél széle-

sebb hőmérséklettartományban lehessen hasznosítani, a 7. ábrán látható módon a 

hőbevitelt két hőcserélővel (előmelegítővel és elgőzölögtetővel) célszerű megvaló-

sítani. A szerzők az ORC-modellszámításoknál munkaközegnek a horvát kutatókkal 

egyezően az i-pentánt választották.  

A 6. és a 7. ábrán látható kapcsolódású modellel elvégzett számítások eredmé-

nyei a 2. és a 3. táblázatban vannak összefoglalva. A „horvát” fejlécű oszlopban 

szereplő adatok a hivatkozott [3] publikációból vannak átvéve, a „magyar” fejlécű 

oszlopban szereplő adatok a cikk szerzői által elvégzett számítások eredményei. 

A 2. táblázat egyrészt a horvát kutatók által publikált adatokat, illetve a cikk szer-

zői által számított nyomás-, hőmérséklet és egyéb értékek láthatók a 6. ábra szerinti 

körfolyamat kulcspontjaiban. A táblázat „magyar” feliratú oszlopaiban a vastagított 

számok a szerzők által megadott, míg a többi a HYSYS-szoftver által számított érték. 

A horvát kutatók publikációjából nem állapítható meg, hogy melyek voltak a körfo-

lyamat adott és melyek a számított értékei.  
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A táblázatból látható, hogy mindkét oszlopban („horvát”, illetve „magyar”) azo-

nos a termálvíz, mint primer hőhordozó közeg tömegárama, továbbá a be- és kime-

neti hőmérséklet. A munkaközegnél a tömegáram és a bemeneti hőmérséklet kismér-

tékben eltér, de a turbó-expanderbe belépő munkaközeg-áram hőmérséklete azonos. 

 
2. táblázat 

A Kalina-körfolyamat kulcsparamétereinek összehasonlítása 

 
 

A turbó-expander adiabatikus hatásfokára a horvát kutatók 80%-ot adtak meg, ez a 

HYSYS-modellben is figyelembe van véve. A turbó-expander bemeneti oldalán a nyo-

más- és hőmérsékletértékek megegyeznek, ennek ellenére a számított teljesítmények 

különbsége 111 kW, ami 4,9% eltérést jelent. A munkaközeg hűtésére léghűtő szolgál, 

és a szivattyú bemeneti oldalára azonos hőmérsékletű, de kismértékben eltérő nyo-

mású munkaközeg-áram érkezik. A nyomások eltérésének az az oka, hogy a horvát 

kutatók a körfolyamatban a hőcserélőkön történő átáramlás során nyomásveszteséget 

nem tételeztek fel, ezzel szemben a cikk szerzői minden hőcserélőnél és a léghűtőnél 

a munkaközeg oldalán 0,1 bar nyomásveszteséggel számoltak. Ez az oka, hogy a szi-

vattyú szívó-, illetve nyomóoldalán 0,2-0,3 bar nyomáskülönbség látható.  

A 2. táblázatban látható számítási eredmények alapján megállapítható, hogy a 

Kalina-körfolyamatra elvégzett összehasonlító számítások eredményei jó egyezést 

mutattak.  

A 3. táblázatban látható a horvát kutatók és a cikk szerzői által az ORC-körfo-

lyamatra elvégzett számítási eredmények összehasonlítása. A hőbeviteli adatok a 7. 

ábra E-102 és E-103 hőcserélőiben megvalósuló hőátadásra vonatkoznak. A termál-

vízre, mint primer hőhordozó közegre vonatkozó adatok mindkét vizsgálat esetén 

azonosak. A munkaközeg tömegárama azonban a „magyar” fejlécű oszlopban látha-

horvát magyar horvát magyar

qm [kg/h] Geob-in 233 522 233 522 Tin [
o
C] WF-41 59,0 71,7

Tin [
o
C] Geob-in 140,0 140,0 Tout [

o
C] WF-5 36,6 55,9

Tout [
o
C] Geob-out 80,0 80,0 Tin [

o
C] WF-1 20,4 20,5

Tout [
o
C] WF-2 69,7 55,0

qm [kg/h] WF-21 56 124 58 600

Tin [
o
C] WF-21 69,7 70,0 Szivattyú P-100

Tout [
o
C] WF-31 135,0 135,0 pin [bar] WF-6 6,4 6,2

Munkaközeg Tin [
o
C] WF-6 20,0 20,0

pout [bar] WF-1 30,0 30,3

pin [bar] WF-3 30,0 30,0 Tout [
o
C] WF-1 21,2 20,5

Tin [
o
C] WF-3 135,0 135,0 Ppump [kW] 64,0 76,7

pout [bar] WF-4 6,4 6,4

Tout [
o
C] WF-4 75,1 74,2 A körfolyamat hatásfoka

Pexp [kW] 2 165 2 276 hcycle [%] 12,9%

Kalina Kalina

ammónia(77%)-víz(23%)

Hő-bevitel (primer hőhordozó közeg) Hő-hasznosítás E-101

Hő-bevitel (munkaközeg) 

Turboexpander K-100 (80%)
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tóan nagyobb. Ennek az az oka, hogy a cikk szerzői csak a táblázatban látható na-

gyobb tömegáram felvételével tudták elérni a termálvíz hőtartalmának a 140–80 °C-

os tartományban történő hasznosítását. 
3. táblázat 

Az ORC-körfolyamat kulcsparamétereinek összehasonlítása 

 
 

A turbó-expander feltételezett adiabatikus hatásfoka mindkét esetben 80%. A turbó-

expander be- és kimeneti pontjain a cikk szerzőinek nagyobb nyomásokat kellett 

megadni, mert a horvát kutatók által publikált pin nyomással a turbó-expanderben 

folyadékfázis, a pout nyomással pedig a P-100 szivattyú bemeneti oldalán gőzfázis 

jelent meg. A 3. táblázatban a K-100 turbó-expanderre kapott eredmények a „hor-

vát” és a „magyar” fejlécű oszlopban közel állnak egymáshoz, és a kinyerhető telje-

sítmények között minimális az eltérés.  

A 3. táblázat jobb oldali részében látható, hogy az AC-100 léghűtő kimeneti pont-

ján mindkét kutatócsoport számításainál a munkaközeg hőmérséklete 25 °C-ra csök-

ken. A léghűtőnél a horvát kutatókkal egyetértésben a hűtőközeget jelentő külső le-

vegő hőmérséklete 15 °C, ami éves átlagot jelent. A modellel lehetőség van akár 

minden hónapra meghatározni a várható üzemviszonyokat és figyelembe venni a hű-

tőlevegő jellemző havi átlaghőmérsékletét.  

Az eredmények összehasonlításából látható, hogy a „horvát” és a „magyar” fej-

lécű oszlopban a P-100 szivattyúnál a szívó- és nyomóoldali nyomások eltérőek, en-

nek következtében a számított teljesítmény is eltérő. A cikk szerzői a nyomóoldalra 

azt a maximális nyomást adták meg, amelynél a munkaközeg a turbó-expander be-

meneti pontjában még éppen nem vált át folyadékfázisba.  

A 2. és a 3. táblázatban összefoglalt számítási eredmények alapján látható, hogy 

mindkét körfolyamat esetén a horvát kutatók és a cikk szerzői által számított villa-

mos teljesítmények között minimális az eltérés. A számításokból az is látható, hogy 

a vizsgált körfolyamatok hatásfoka 12-13%, ami jelentősen kisebb a fosszilis ener-

giahordozókkal üzemelő hőerőművek hatásfokánál. 

horvát magyar horvát magyar

qm [kg/h] Geob-in 233 522 233 522 Tin [
o
C] WF-5 52,93 42,21

Tin [
o
C] Geob-in 140,0 140,0 Tout [

o
C] WF-6 25,00 25,00

Tout [
o
C] Geob-out 80,0 80,0

qm [kg/h] WF-21 123 372 145 900 pin [bar] WF-6 0,68 0,95

Tin [
o
C] WF-21 25,25 25,4 Tin [

o
C] WF-6 25,00 25,00

Tout [
o
C] WF-31 97,50 101,0 pout [bar] WF-1 5,60 7,60

Munkaközeg Tout [
o
C] WF-1 25,25 25,42

Ppump [kW] 33,9 58,3

pin [bar] WF-3 5,60 7,30

Tin [
o
C] WF-3 97,50 101,00 A körfolyamat hatásfoka

pout [bar] WF-4 0,68 1,15 hcycle [%] 12,6%

Tout [
o
C] WF-4 52,93 63,26

Pexp [kW] 2 225 2 210

i-pentán

Turboexpander K-100 (80%)

ORC ORC

Hő-bevitel (primer hőhordozó közeg) Hő-elvonás AC-100

Hő-bevitel (munkaközeg) Szivattyú P-100
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8. ábra 

A Kalina-körfolyamattal hasznosítható geotermikus energia 

 

A 8. ábrán az elsődleges hőhordozó közeg (termálvíz) hőmérséklet csökkenése lát-

ható a munkaközeg tömegáramának a függvényében. A legkisebb tömegáram esetén 

a termálvíz-hőmérséklet csökkenése mindössze 40,7 °C, a legnagyobb tömegáram-

nál viszont 61,5 °C. Ez azt jelenti, hogy a visszasajtoló kúton keresztül a legkisebb 

tömegáramnál 99,3 °C-os, a legnagyobb tömegáramnál pedig 78,5 °C-os vizet saj-

tolnak vissza a termálvíztároló rétegbe. 

 

 
9. ábra 

A Kalina-körfolyamattal kinyerhető teljesítmény változása 
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A 9. ábrán a munkaközeg tömegáramának a függvényében látható a körfolyamattal 

kinyerhető teljesítmény. Látható továbbá, hogy a hővisszanyerés során a munkakö-

zeg hőmérséklete 50 °C-kal, az elsődleges hőbevitel során pedig 65 °C-kal növekszik 

a munkaközeg hőmérséklete. 

A 10. és a 11. ábrákon az ORC-körfolyamattal megtermelhető bruttó- és nettó 

villamos teljesítmény látható a kulcsparaméterek változásának a függvényében. 

 

 
10. ábra 

Az ORC-körfolyamattal kinyerhető teljesítmény változása 

 

 
11. ábra 

Az ORC-körfolyamattal kinyerhető teljesítmény változása 
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A 10. ábrán a vizsgált változatokban az elsődleges hőhordozó közeg (termálvíz) tö-

megárama változatlan volt. A termálkútból 140 °C-os víz áramlott a körfolyamat E-

102 és E-103 hőhasznosító hőcserélőibe. A hőcserélőkből kilépő termálvíz hőmér-

séklete 86,7 és 78,3 °C között változott, ami további egyéb célú hasznosításra ad 

lehetőséget. A növekvő mértékű hőenergia-hasznosítás eredményeként a bruttó és a 

nettó villamos teljesítmény arányosan növekedett. 

A 11. ábra alapján látható, hogy a munkaközeg hőmérséklete az elsődleges hő-

bevitel során 58,8 °C-kal, a hővisszanyerés során pedig 16,6 °C-kal növekszik.  

Az adatok alapján megállapítható, hogy a vizsgált ORC-körfolyamatban a hővissza-

nyerésnek fontos, de kisebb szerepe van, mint a Kalina-körfolyamatban. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS, MEGÁLLAPÍTÁSOK 

A szerzők a horvátországi Lunjkovec–Kutnjakban épülő geotermikus erőmű publi-

kált adatait figyelembe véve összehasonlító számításokat végeztek ORC-, illetve Ka-

lina-körfolyamatra. A számításokhoz az Aspen HYSYS technológiai tervező szoft-

vert használták. A kapott eredmények jó egyezést mutattak a hivatkozott szerzők 

eredményeivel.  

 

A modellszámítások eredményeiből az alábbi következtetések vonhatók le:  

• A HYSYS-szoftver hatékony eszköz egy vagy több hévízkúttal üzemelő geo-

termikus erőmű technológiai tervezése során a körfolyamat modellezésére; 

• A modellszámítások alapján megállapítható, hogy a választott munkaközeg 

alapvetően befolyásolja az energiaátalakító körfolyamat nyomás- és hőmér-

sékletviszonyait; 

• Az eredmények alapján egyértelműen látható, hogy a vizsgált teljesítménytar-

tományba eső geotermikus erőművek hatékonyságát/hatásfokát nagymérték-

ben befolyásolja a körfolyamat és a munkaközeg körültekintő illesztése a hő-

forráshoz, illetve a hőelvonási lehetőséghez;  

• A Kalina-körfolyamat több technológiai elemet tartalmaz elágazással és visz-

szacsatolással, továbbá a körfolyamat szabályozási feltételrendszere is komp-

lexebb; 

• A számítási eredmények alapján célszerűnek látszik a körfolyamat kulcspont-

jaiban a hőmérséklet és/vagy a nyomás rögzítése a stabil üzemeltetés érdeké-

ben; 

• A körfolyamat segítségével kinyerhető teljesítmény nagyságát a munkaközeg 

tömegáramának a változtatásával célszerű megvalósítani; 

• A 9. és a 11. ábra alapján megállapítható, hogy a vizsgált üzemmódban a Ka-

lina-körfolyamatnál 65,0/50,0 °C-os, az ORC-körfolyamatnál viszont 

58,8/16,6 °C-os az elsődleges hőbeviteli, illetve a hőhasznosítási tartomány, 

ami azt jelenti, hogy a Kalina-körfolyamatnál hangsúlyos szerepe van a 

hővisszanyerésnek; 
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• A bemutatott modellszámítások eredményei alapján az ORC-körfolyamat al-

kalmazása előnyösebbnek látszik, mivel egyszerűbb technológiai rendszerrel 

nyerhető ki azonos nagyságú villamos teljesítmény egy adott nagyságú geo-

termikus forrásból, mint Kalina-körfolyamattal. 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

A kutatómunka a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területén működő Fenntart-

ható Természeti Erőforrás Gazdálkodás Kiválósági Központ keretében valósult meg. 
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