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VEL II.11 Hőerőművek fajtái, főberendezései, hőkapcsolási vázlatai. 
Egy erőmű helykijelölése, telepítése, elrendezése soktényezős, komplex feladat. A meghatározó 
szempontok részben egymást erősítő, részben egymás ellen ható jellegűek, ezért a megoldást kereső és a 
különböző szakterületeket képviselő, együtt tevékenykedő szakembereknek alapfeladata az együttes 
optimum megtalálása és megvalósítása. 
Egy erőműnek a következő főbb követelményeket kell kielégítenie: 
- funkció: Az erőmű funkcióját alapvetően az erőmű típusa és az energiaellátásban, ül. az együttműködő 
energiarendszerben betöltendő szerepe szabja meg. 
- gazdaságosság: A helykijelölés meghatározó szempontja a gazdaságosság, ami azt jelenti, hogy az erőmű 
helyét a beruházási és az üzemeltetési költségek együttes figyelembevételével optimálisan kell 
megállapítani. A megvizsgálandó nagyszámú kérdés közül kiemelendők az energiahordozók- és az 
égéstermékek szállításával, elhelyezésével, a nagy mennyiségű hűtővíz beszerzésével, ///. a hűtés 
üzemével, és a termelt energia felhasználásával, ül. szállításával kapcsolatos szempontok és költségek, 
továbbá a bővíthetőség szükségessége és 
lehetőségei. 
- biztonság: Az erőmű biztonságát a létesítmények geológiai és időjárás elleni védelme, valamint az 
üzembiztonsági követelmények kielégítése jelenti. Ezekhez a terep- és a talajviszonyok, a talajvízszint, az 
árvíz- és a meteorológiai viszonyok ismerete, a technológiai utak, gépek, berendezések előírásoknak 
megfelelő elhelyezése és üzemeltetése szükséges. 
- szakmai-jogi és társadalmi szempontok (beleértve a környezetvédelmet is): A szakmai-jogi és társadalmi 
szempontok is számos követelményt támasztanak. Ide tartoznak: a mezőgazdasági területek kisajátítása, 
ipar- és településpolitikai, honvédelmi szempontok, és nagy jelentőséggel a személy- és a 
környezetvédelem is (az üzemi személyzet biztonságos és szociális munkakörülményei, a levegő- és az 
élővizek szennyezési problémái, a zajártalom). 
− esztétikai megjelenés: Az esztétikai követelmény azt jelenti, hogy az erőmű valamennyi 

létesítményével (fő- és melléképületek, fő- és segédberendezések) harmonikusan illeszkedjék be a 
telepítés helyének környezetébe (az erőmű és környezete között kedvező kölcsönhatás alakuljon ki). 

−  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.-2.táblázat 
 

Erőművek csoportosítása  

Csoportosítási szempontok                                                              Erőműtípus 
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Energiaforrás 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tüzelőanyagok                              Hőerőmű 
Folyóvíz, tárolt víz, tengervíz Vízerőmű 
Magenergia Atomerőmű 
Napsugárzás Naperőmű 
 Levegőmozgás Szélerőmű 

Hőerőgép-típus 
 
 
 
 

Gőzturbinás erőmű 
Gázturbinás erőmű 
Belsőégésű motoros erőmű 

Fogyasztói csatlakozás 
 
 

Együttműködő (kooperációs) 
erőmű Elszigetelt erőmű 

Ellátási terület 
 
 

Országos (körzeti) erőmű 
Üzemi erőmű 

Energetikai rendszer 
 
 
 
 

Kondenzációs erőmű 
Ellennyomásos erőmű 
Elvételes erőmű 

Terhelés jellege 
 
 
 
 

Alaperőmű 
Menetrendtartó erőmű 
Csúcserőmű 

Rendeltetés 
 
 
 
 

Villamosenergia-szolgáltatás 
Hőszolgáltatás 
Kapcsolt hő» és villamosenergia-
szolgáltatás 

 < 50 MW kis erőmű 
Beépített teljesítmény 50-500 MW Középerőmű 

                              __ 
>500 MW nagy erőmű 

 
 
 
 

Gőzturbinás erőművek 
 
A gőzerőműnek - a fő technológiai folyamatnak megfelelően -három főberendezése van: 

− a kazán; 
− a gőzturbina; 
− és a villamos generátor. 
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A gőzerőművek hősémáját az energetikai rendszer alapján való csoportosítás (2.2.-2. 
táblázat) szerint tárgyaljuk. 

A tiszta kondenzációs erőműben a teljes fejlesztett gőzmennyiség villamos energia 
termelésére szolgál (2.2.-1. ábra). A, felhasználandó tüzelőanyagot (szén, fűtőolaj vagy földgáz) 
levegő hozzáadásával a kazánban elégetik, a keletkező füstgázt kéménybe vezetik, míg az égés 
utáni maradék (salak, hamu) a salaktérbe kerül. A kazánban termeli gőzt a turbinába vezetik, 
amely a villamos generátort hajija. (A generátorhoz egyrészt transzformátor csatlakozik, amely a 
generátorfeszültséget a kívánt nagyobb feszültségre emeli, másrészt egy leágazás, amely a 
segédüzemeket táplálja.) Az ún. gőzkondenzátorban - 
azaz egy hűtővizes hőcserélőben - hő elvonásával a fáradt gőzt kicsapatják, majd a kondenzvizet 
(a csapadékot) szivattyúval a táptartályba nyomják. A vízvisszanyerésre azért van szükség, mert a 
kazánba csak tisztított lágy vizet lehet vezetni azért, hogy a forralócsövek ne vízkövesedjenek el. 
A tiszta lágy víz előállítása drága. A táptartályból a vizet a tápszivattyú a kazánba nyomja vissza, 
amivel a folyamat újra kezdődik. 

 

2.2.-1. ábra Kondenzációs erőmű egyszerűsített hőkapcsolási vázlata 1 tüzelőanyag; 2 levegő; 
KA kazán; 3 füstgáz; 4 salak és hamu; TU turbina; G generátor; TR transzformátor; SÜ 
leágazás a segédüzemek részére; KO kondenzátor; KSZ kondenzvízszivattyú; T táptartály a 
gáztalanítóval; TSz tápszivattyú; VH villamos hálózat; KE kémény 

A 2.2.-1. ábra kondenzációs erőművének hatásfoka alacsony. A hatásfok növelésére számos 
műszaki megoldás született. Ilyen hatásfoknövelő megoldások az erőműben a léghevítés, a 
megcsapolásos tápvíz-előmelegítés és a közvetítő közeg újrahevítése: 
-A léghevítő a kazánból távozó füstgáz hulladékhőjét hasznosítja úgy, hogy az égéshez szükséges 
levegőt egy hőcserélőben felhevíti. A léghevítőknek mind a tüzelés gazdaságossága, mind a 
tüzelőanyag őrlése és gyulladása szempontjából nagy a jelentősége. 
-A víz-előmelegítők hőcserélők amelyekben a táptartályba, majd a kazánba juttatandó csapadék-, 
ül. tápvizet előmelegítik. A hőközlés céljára szolgáló gőzmennyiséget a turbina különböző 
fokozataiból (megcsapolásaiból) veszik el. 
-A túlhevítő a korszerű nagynyomású, nagyteljesítményű kazánok egyik legfontosabb része, a 
kazán felső, legmelegebb részén húzódó csőrendszer, amelyben a kazán elgőzölögtető részében 
termelt 1...2% nedvességtartalmú gőzt a telítési hőmérséklet fölé, 500.. .600°C hőmérsékletre 
hevítik) 
Az elmondottakkal kiegészített hőkapcsolási vázlat látható a 2.2.-2. ábrán. 
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22,-2. ábra Kondenzációs erőmű elvi hőkapcsolási vázlata 1 tüzelőanyag; 2 levegő; 3 kazán; 4 
füstgáz; 5 salak és hamu; 6 túlhevítő; 7 turbina; 8 generátor; 9 transzformátor; 10 leágazás a 
segédüzemek részére; 11 kondenzátor; 12 kondenzvízszivattyú; 13/a kisnyomású előmelegítő, 
13/b nagynyomású előmelegítő: 14 megcsapolás kondenzátum-szivattyúja; 15 táptartály a 
gáztalanítóval; 16 tápszivattyú; 17 léghevítő (levegő előmelegítő); 18 nyomóventillátor 

 
Ellennyomása erőművekben (2.2.-3, ábra) a turbinából távozó gőz nem a kondenzátorba jut 
hanem a teljes gőzmennyiséget a hőfogyasztók kapják, amelyek azt részben technológiai-, részbe 
fűtési célokra használják fel. A turbina ez esetben is villamos generátort hajt, azonban a termelt 
villamos energia mennyisége a fogyasztók igényelte gőzmennyiségtől függ. A fogyasztok a gőzt, 
melegvizet vagy felhasználják az ipari folyamatokban, vagy részben vagy egészben 
visszaszolgáltatják Felhasználás esetén az erőműben tápvízutánpótlásról gondoskodni kell. 

 

A gőzt felhasználó ipari folyamatok jelentős része és a fűtés csak mérsékelt nyomású és 
hőmérsékletű gőzt igényel. Ha viszont a gőzt magasabb állapotjellemzőkkel állítjuk elő, 
hőtartalmának egy része villamos energia előállítására használható fel. 

Gőzelvételes erőműről (2.2.-4. ábra) beszélünk, ha a gőznek csak egy hányadát vezetik a 
hőfogyasztókhoz* a többi része a turbinában expandál egészen a kondenzátornyomásig. Az 
elvételes gépeket tehát elvileg két részre, egy tisztán ellennyomású gépre és egy kondenzációs 
gépre lehet bontani. 
A gőzturbinás erőművek energetikai alkalmazása: 
− a kondenzációs erőművek, a villamosenergia-rendszer legfontosabb erőművei, amelyek teljes 

egészében a közcélú villamosenergia-ellátást szolgálják. A villamos energiát olcsón termelő 
(legjobb hatásfokú, legkorszerűbb) kondenzációs erőművek alaperőműként (állandó jellegű 
alapterheléssel) üzemelnek, a közepes költségűek menetrend szerint követik a napi fogyasztói 
terhelésingadozásokat (cél a változó teljesítményigény kielégítése), míg a nagy fajlagos 
költségűek csúcserőműként vehetők számításba: 
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a  

2.2-3. ábra Ellennyomású erőmű elvi hőkapcsolási vázlata KA kazán; TH túlhevítő; 
TU turbina; G generátor; kondenzvizet felhasználó fogyasztó; KVF a kondenzvizet 
visszaszolgáltató fogyasztó; KSZ kondenzvízszivattyú; TT tápvíztartály; TSZ 
tápvízszivattyú 

 
2.2.-4.ábra Gőzelvételes erőmű elvi hőkapcsolási vázlata KA kazán; TH 
túlhevítő; ET nagynyomású (ellennyomású) turbina; KT kisnyomású 
(kondenzációs) turbina; G generátor; KO kondenzátor; HSZ 
hűtővízszivattyú; HF hőfogyasztók; TSZ tápszivattyú; KSZ kondenzvíz-
szivattyú; TT táptartály 

 

- villamosenergia- és hőfejlesztésre egyaránt szolgálnak az ellennyomása, és az 
elvételes erőművek. Ezek az ún. hőszolgáltató erőművek, amelyekben a fejlesztett 
villamos energia mennyiségét nem az együttműködő villamosenergia-rendszer 
követelményei, hanem a hőfogyasztók igényei (hőszolgáltatási igények) szabják 
meg. A hő- és a villamosenergiaszolgáltatás aránya nagymértékben befolyásolja a 
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hőszolgáltató erőmű műszaki-gazdasági mutatóit. Fontos jellemzőjük, hogy az egyik 
szolgáltatás csupán a másik rovására javítható, ill. növelhető. 

A hőszolgáltató erőmű alapvető válfajai: az ipari hőszolgáltató erőmű, amely 
ipari hőfogyasztó berendezéseket lát el hőenergiával; a másik a fűtőerőmű, amely 
fűtési hőigényt elégít ki (pl. városok, városrészek távfűtése). 

 

A magyar villamosenergia-rendszer hőerőműveiben a felhasznált összes 
tüzelőanyag kb. háromnegyedét villamosenergia-termelésre fordítják, míg negyedét 
távhőszolgáltatásra. 
 
 
2,2,2, Gázturbinás erőművek 

 
A gázturbinás erőműben a 0-ben leírt főberendezések közül a kazán elmarad, 

helyét a repülőgép hajtőműhöz hasonló gázturbina tölti be. A gázturbinás erőművek 
tüzelőanyaga elsősorban olaj vagy földgáz. A közvetítő közeg vízgőz helyett maga 
az égéstermék, a füstgáz. A legegyszerűbb gázturbinás erőműben a levegőt 
kompresszor nyomja az égőtérbe, ahol a gáz elég és a keletkező nagynyomású 
füstgáz a turbinalapátokra jutva megforgatja a turbinát és a vele egytengelyű 
szinkron generátort. A turbina a generátoron kívül a légkompresszort is hajtja, így a 
gázturbina indítását külön motor végzi (2.2.-5. ábra). 

 
 

2.2.-5. ábra Egyszerű nyitott rendszerű gázturbinás erőmű elvi hőkapcsolási 
vázlata ÍM indító motor; K kompresszor; E égőtér; GT gázturbina; G generátor 
1 levegőbeszívás; 2 tüzelőanyag; 3 füstgáz a kéménybe; 4 villamos energia 

Az erőmű hatásfokát alapvetően az határozza meg, hogy; 
•a gázturbina és a légkompresszor hatásfoka mekkora; 
•a turbinába beömlő gáz hőmérséklete milyen magas, 
•a turbinából kilépő gázok hőtartalmát milyen mértékben hasznosítják, azaz 
milyen a megvalósított körfolyamat. 
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Erőművek térbeli kialakítása 

 
Az energiahordozó-ellátás a tüzelőanyag fajtája és minősége alapján befolyásolja a térbeli kialakítást. 
Tüzelőanyagként elsősorban a gyenge minőségű (kis fűtőértékű, nagy hamu- és nedvességtartalmú) szén, 
valamint a földgáz és a kőolaj lepárlás nehéz maradékai (nehéz fűtőolaj, pakura, gudron) szolgálnak. A 
kis fűtőértékű szenet felhasználó erőművet, minthogy a megmozgatandó széntömeg igen nagy, a bánya 
közelében kell elhelyezni (Mátravidéki, Oroszlányi Hőerőmű). A földgáz, ill. az olajféleségek 
felhasználása nem köti az erőművet a telephelyhez, mivel ezek szállítása (csővezetéken, ill. 
tartálykocsikban) gazdaságosan megoldható. Az erőmű így a fogyasztói területhez közel telepíthető 
(Dunamenti Hőerőmű). 
Az erőmű hűtővíz-ellátásának, ill. hűtési rendszerének módozatai szintén meghatározóak: 
-  természetes frissvízhűtés (nagy vízhozamú vízfolyás mellé telepített erőműnél); 
- víz visszahűtés (ha nem áll elegendő friss víz rendelkezésre, a hűtővizet zárt körfolyamatban kell tartani 
és visszahűtéséről gondoskodni) amely lehet: 

- hűtőtornyos hűtés; 
- hűtőtavas hűtés; 
- légkondenzációs (Heller-Forgó-féle) hűtés. 

 
Az erőmű területén elhelyezendő legfontosabb létesítmények: 
- az üzemi főépület (kazánház, gépház, tápház, vezénylő- és kapcsolóberendezések); 
- az alállomás (általában szabadtéri kivitelben); 
- a tüzelőanyag-szállító és -tároló berendezések, 
- a hűtővíz-ellátás berendezései (vízkivételi mű, derítőmedence, hűtőmű stb.); 
- utak, vasutak és berendezéseik; 
- technológiai csatornák és alagutak; segédépületek (raktár, műhely, iroda, stb.) 
 
Gépészeti szempontból alapvető létesítmény az üzemi főépület. Elrendezésének kialakítását az építészeti 
körülmények döntően befolyásolják (hagyományos; könnyűszerkezetes; szabadtériesített). 
A   kazánház   és   a   gépház   hossztengelyének   egymáshoz   képesti   viszonyát   tekintve 
megkülönböztetjük az un. T-elrendezést és a párhuzamos elrendezést. 

 
   
 
 

 
 
   
 
 
 
 

T-elrendezés           Hagyományos párhuzamos elrendezés           Blokkelrendezés a gépek 
            keresztelrendezésével 

 
- A T-elrendezés az erőműépítés korábbi szakaszára jellemző, amikor még csak kisebb egység-
teljesítőképességű kazánokat tudtak készíteni, így egy turbina gőzellátása több kazánt igényelt. A gép- és 
a kazánház hosszanti tengelye egymásra merőleges; a kazánok kétsoros elrendezése csökkenti a kazánház 
hosszát. 
- A párhuzamos elrendezés kifejlődését a kazánok egység-teljesítőképességének növekedése tette 
lehetővé. E megoldásnál a kazánok egy sorban állnak. A hagyományos párhuzamos elrendezés az 
előzőnél kisebb helyigényű megoldás, az átlagos gőzszállítási út megrövidül. Az erőmű hosszirányában 
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épül a kettős gőzgyűjtő vezeték, amelynek az egyik oldalára a kazánok, a másik oldalára a turbinák 
kapcsolódnak.  
- A korszerű párhuzamos elrendezést az egység vagy blokkrendezés adja. Ennél a megoldásnál egy (vagy 
legfeljebb két) kazánból álló egységekkel épül fel az erőmű. A tiszta blokkelrendezésben (kazán, turbina, 
generátor egységkapcsolásban) a blokkok között gőzoldali összeköttetés nincs. 
A párhuzamos blokkrendezésen belül a gépcsoportot tekintve további elrendezésváltozatok alakultak ki. 
Ha a turbina-generátor egységek elhelyezési tengelye a gépház hosszanti tengelyével párhuzamos, 
hosszanti gépcsoport-elrendezésről beszélünk. Ellenkező esetben keresztirányú elrendezésről van szó. A 
blokkelrendezés a hagyományoshoz képest további hely- és költségmegtakarítást 
eredményez.(megjegyzendő, hogy a blokkosítás tágabb értelemben magába foglalja a generátorhoz 
csatlakozó szabadtéri transzformátort — az un. blokktranszformátort is.) 
Az üzemi főépület az erőmű legjelentősebb épülete, amelynek volumene többszöröse az összes többi 
épület együttes köbtartalmának. Elrendezése, gyakorlati kialakítása jelentős hatással van az erőmű 
építészeti hányadának mértékére, a létesítési idő nagyságára, eredőben a megvalósítási költséghányadra. 
Ez indokolja azt a világméretű, folyamatos törekvést, hogy az egyre nagyobb egységteljesítőképességek 
alkalmazásával egyidejűleg az erőművek építészeti hányadát — új megoldások kialakításával és 
bevezetésével — állandóan csökkentsék. 
Az   üzemi   főépület   kialakításában   és   a   kapcsolódó   technológiai   berendezések elhelyezésében 
elért hazai fejlődést a következő fő szakaszok jellemzik:  
- hagyományos kialakítás; 
- félszabadtéri kivitel; 
- szabadtéri kivitel. 
A hagyományos kialakítás egy klasszikusan értelmezett épület, amelyen belül van elhelyezve, úgyszólván 
minden technológiai berendezés (az épület mintegy "körülburkolja" a berendezéseket). Az ötvenes évek 
közepére a hazai korszerű erőművek gépészeti egységei egyre nagyobb üzemi főépületet igényeltek. 
Jogosan vetődött fel a kérdés: a főépülettel meddig célszerű követni a gépegységek növekedését. A 
megoldást a két irányban megindult fejlődés közös eredménye adta: egyrészt a tartószerkezet többcélú 
hasznosítása, másrészt az egyes technológiai berendezések szabadtéri elhelyezése, ül. azok szükség 
szerinti egyedi burkolása. 
A félszabadtéri kivitel az előző kialakításhoz képest a kazánház új megoldásában tér el. A kazánház ui. az 
az épületrész, amely a technológiai berendezések növekedésével, főleg magassági értelemben a 
hagyományos megoldásnál jelentős méretek felé tartott. A félszabadtéri kivitelnél  a kazánok állványzatát 
egyben épülettartó  szerkezetként is felhasználják, ugyanakkor a kazánok hátfalát az épület határfalaként 
alakítják ki. A megoldás jellemzői: a kazánház volumenének (m3/MW) csökkenése és az ezzel járó 
tömörebb     elrendezés, az  építészet  és a technológia összefonódása; az épületszerkezetekben jelentős   
anyag,  ill.   költségmegtakarítás  (Oroszlányi;   Bánhidai Hőerőmű). 
A szabadtéri kivitel esetén a főépület kivitele jelentősen megváltozik, most már nemcsak a kazánházra, hanem a táp- 
és gépházra vonatkozóan is. A megoldás fő jellegzetessége, hogy a kazánház teljesen elmarad és a gépházi-tápházi 
épületrész jelentősen csökkentett mértékben létesül. A kazánok teljesen a szabadtéren vannak és zárt helyi burkolatot 
mindössze azok a berendezések kapnak, amelyeket az időjárás viszontagságai ellen védeni kell (pl. vízállásmutató, 
tápvíz-belépőkamra). A gépház csupán a gépkezelő szintig összefüggően zárt: elmarad a hagyományos, vagyis az 
összes gépet magába foglaló, a gépek kiszolgálásához szükséges híddaru miatt magas légterű és egyben nagy 
terhelésű összefüggő gépházi csarnok, és helyette az egyes gépegységeket külön-külön, a gépegység kontúrméretére 
kialakított építmény, a parabola ívű teleszkópikus (széthúzható) sátor védi. (A gépegységeket kiszolgáló daru a sátrak 
fölött mozog.) A tápsor a kazántér és a gépház között van. Tápházról már nem lehet beszélni, hiszen a jelentős 
terhelésű és térfogatigényű berendezések szintén a szabadba kerültek. A szabadtéri kialakításnál zárt épületet 
úgyszólván csak a villamos berendezések helyiségei igényelnek (Dunamenti; Gagarin Hőerőmű). Összefoglalóan 
megállapítható, hogy a hazai erőmű szabadtériesítés révén az üzemi főépület tömege a széntüzelésű erőműveknél a 
negyedére, az olajtüzelésűeknél pedig a tizedére csökkent. 
 


