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1. A kutatás előzményei 

A 2011-es fukushimai atomerőműves baleset az EU energiapolitikáját nagyban 

befolyásolta, és várhatóan a jövőben is hatással lesz az energiapolitikai döntésekre. Az eltelt 

öt éves periódus alatt az atomerőművekre vonatkozó biztonsági felülvizsgálati eljárások 

nagyobb hangsúlyt kaptak, a nukleáris energiatermelő létesítmények közeljövőben történő 

bezárásait előrevetítették. Hazánkban a nukleáris energiatermelés jelentős arányt fog 

képviselni a jövő energetikájában, azonban egyelőre nem jelenthetjük ki, hogy a fosszilis 

energiahordozók szerepe csökkenne a hazai energiatermelési rendszerben. 

Magyarország és a világ energiapolitikai helyzetét az elmúlt években több jelentős, 

nagymértékű változás és átalakulás jellemezte számos területen. Ez a megállapítás nem csak 

az általános műszaki fejlesztések esetében igaz, de nagy fontossággal bír a 

környezetszennyezés visszaszorítása és az általános egészségügy színvonalának javítása is. 

Világviszonylatban a 2012-es adatok szerint az éves szénfogyasztás mintegy 7 milliárd 

tonna volt, 2014 év végére viszont már elérte a több mint 8 milliárd tonnás értéket. (2) 2012-

es megjelenítésben a világ energiafelhasználásának közel 81%-át fedezi a fosszilis 

tüzelőanyagok (szén, kőolaj, földgáz) alkalmazása, amely a 2014. év végére 86%-ra (11) 

emelkedett. Ennél fogva, az energiaipar és az energiapiaci tevékenységi körök a megújuló 

energiák hasznosíthatóságát helyezik egyre inkább előtérbe és próbálják azt különböző 

támogatási rendszerekkel beintegrálni a mindennapi energetikába az energiaelosztás és 

biztonságos ellátás érdekében. (12) 

A fosszilis energiahordozók között a szén gazdasági vonatkozásait tekintve a 

legversenyképesebb energiaforrásunk a kőolaj vagy a földgáz energiahordozók mellett. 

Egységnyi árának és ezzel együttes előnyének alakulását tekintve mind a fejlett, mind pedig a 

fejlődő országok egyik biztos és alapvető forrása. Egyes előrejelzések szerint a megújuló 

energiaforrások egyre nagyobb térnyerése ellenére a szén továbbra is domináns szereppel bír 

majd az elkövetkezendő évtizedek energiaellátásában. 

Ezen fontos kérdések pedig különösen indokolják, hogy a hazai felhasználás jelentős 

energiahordozójának, a szenes (lignit) előfordulások hasznosításában hazánk egyre nagyobb 

szerepet vállaljon, és annak optimális módon történő felhasználásáig folyamatos kutatások 

szülessenek. Kiemelt szempont az alapvető energiahordozó biztosítása és a felhasználásához 



szükséges jellemzőinek elemzése, valamint a felhasználás és energiahasznosítás kérdésköre. 

Ezeket az összetett és egymásra épülő folyamatokat vizsgálva lehet döntéseket hozni a 

tüzelőanyag optimális felhasználásán keresztül a biztonságos energiaellátásig. 

2.  Célkitűzések 

A kutatásomban a villamosenergia-termelő egységeken belül a szénnel vagy alternatív 

energiahordozóval üzemelő létesítmények, mint logisztikai rendszerek alapvető tüzelőanyag-

ellátó rendszerét vizsgálom. A kutatás célja, hogy az üzembiztonság és a tűzbiztonság 

fenntartását támogató biztonságtechnikai rendszereket vizsgálat alá vonva a rendszer 

működésének stabilitására fejlesztési javaslatokat adjak. Tapasztalati és kutatási 

eredményeimre alapozva célom, hogy bemutassam a széntüzelésű erőművekben hasznosított, 

alapvetően szenes energiahordozók biztonságos felhasználását. Továbbá célom bemutatni a 

kőszéntársulások bányászatától kezdve a villamosenergia-termelésig terjedő logisztikai 

vonatkozásukat és a folyamat során felmerülő kockázatok és veszélyforrások szerepét, 

egymásra gyakorolt hatásit, következményeit. 

A kutatás alapvető céljait alább pontokba szedve mutatom be. 

1. Célja, hogy tapasztalati tényezők bevonásával bemutassa a villamosenergia-termelő 

folyamat egészét az alapanyag biztosításától a végfelhasználásig, azaz a 

villamosenergia-termelésig és elosztásig. 

2. Célja a technikai rendszerek fejlesztésén keresztül az eredmények további műszaki 

szakterületre történő továbbvitele és ezzel együtt jövőbeni alkalmazhatósága. 

3. Célja a széntüzelésű erőművekben alkalmazott széntárolási és szállítási módok 

bemutatása és összehasonlítása illetve következtetések levonása arra vonatkozóan, 

hogy ezek közül melyik a leghatékonyabb és legjobb megoldás. 

4. Célja az értekezésnek, hogy összekapcsolja az előzőeket a biztonságtechnika 

tudományával, vizsgálja az összekapcsolódó folyamatokat, illetve igyekezzen 

annak hibáit javítani, különböző megoldási alternatívákat találni. A 

biztonságtechnika ágán belül célja a disszertációnak a különböző tűzesetek 

kialakulásának vizsgálata és ezek megelőzésének vizsgálata, javaslatok adása. 

5. Célja, hogy olyan laboratóriumi és nem laboratóriumi körülmények között végzett 

mérést eszközöljön, amely eredményeivel segít hozzájárulni a biztonságtechnikai 

és energetikai folyamatok igazolásához, javításához. 



6. Célja végül a disszertációnak, hogy a széntüzelésű erőmű rendszerében a 

logisztikai folyamatok átvizsgálását követően, azok mindennapi működésére 

fejlesztési javaslatokat adjon, illetve a XXI. század elvárásainak megfelelő okos 

rendszereket bekapcsolja az erőmű életébe. 

3. Vizsgálati módszerek 

Kutatásom során két fronton folytattam a vizsgálódást: egyrészt szekunder adatokat 

vizsgáltam, másrészt egy primer kutatás során önálló méréseket végeztem el. A szekunder 

adathalmaz feldolgozásánál leginkább az energetikai szakmai kiadványok, könyvek, műszaki 

folyóiratok és tudományos publikációk adták az alapot a munkámhoz. A kutatás során több 

hazai és külföldi szakirodalmat tekintettem át annak érdekében, hogy a lehető legszélesebb 

körben tudjam a témát vizsgálni. 

A már meglévő adatok vizsgálata mellett élmény volt saját, önálló mérési adatokkal 

alátámasztani az előzetesen kitűzött céljaimat - hogy a szakmában akár a meglévő erőművek 

fejlesztésénél, akár újak építésénél hasznosítani tudják munkámat - amely remélhetőleg a 

jövőben akár hasznára is válhat a Mátrai Erőműnek. Kutatásom során ugyanis kísérletet és 

laborméréseket végeztem az erőmű segítségével. 

A kísérleteim során különböző szénmintákat vizsgáltam, amelyeket a Mátrai Erőmű 

bányáiból kaptam. Ezen szénmintákon a különféle tárolási módokat tudtam modellezni nem 

laboratóriumi körülmények között, amelyet később az erőmű laborjában is kielemeztem a 

kutatómérnökök segítségével. 

4. Új tudományos eredmények 

Megfogalmaztam és bemutattam, hogy az egyes tudományterületek milyen jelentős 

hatással vannak egymásra akár a műszaki, akár a gazdasági tudományokat vesszük is alapul. 

Kutatásom célja a villamosenergia-termelő egységeken belül a szénnel vagy alternatív 

energiahordozóval üzemelő létesítmények mint logisztikai rendszerek alapvető tüzelőanyag-

ellátó rendszerének vizsgálata és a folyamat során bekövetkező események, kockázatok 

feltárása. 

Kutatásom végeztével az alábbi téziseket, új tudományos eredményeket fogalmaztam meg. 

1. Bebizonyítottam, hogy a transzportálási folyamatok optimalizálása lényeges kérdés 

szenes és alternatív energiaforrásokat hasznosító erőműveknél. Fontos mindez nem 



csak a változó igények reális kielégítése, de a felhalmozott szén megfelelő 

szárazságának elérése és a tárolók kapacitásának előrejelzése, így logisztikai okok 

miatt is. [I., II.] 

2. Tudomásom szerint először kutattam, hogy zárt széntárolásnál a lignit széntípuson 

belül elkülönített fás és átlagos szerkezetű szenek nagyobb mértékű 

tömegveszteséget (nedvességcsökkenést) produkálnak egységnyi idő alatt az 

agyagos szerkezetűhöz képest. [II., VIII.] 

3. Méréssel bizonyítottam, hogy széntárolásnál a lignit korú szenek 

tömeg/nedvességtartalmának csökkenési folyamata rövid időn belül bekövetkezik, a 

nagyobb mértékű tömegcsökkenés a procedúra első szakaszában zajlik le, illetve a 

szakaszok nem különíthetők el élesen, folyamatosság figyelhető meg. [VIII.] 

4. A tűzesetek vizsgálata kapcsán megállapítottam az összetett tényezők és 

többszörösen egymásra ható rendszerelemek kölcsönhatását, melyből általános 

érvényben a gépészeti meghibásodási tényezőkön túlmenően az ember befolyásoló 

és az egész rendszerre nézve kiható szerepét vontam le következtetésként. A 

tűzmegelőzési veszélyek megelőzéséhez erőműves szinten akkor lehet leginkább 

hozzájárulni, ha az általam megalkotott tűz kialakulási helyek és a hozzájuk tartozó 

lehetséges kiváltó okok tényezői struktúrát az erőmű nyersanyag szállítási és 

elosztási folyamatánál alkalmazzák. [I.] [VI.] 

5. Eddig még nem ismert bemutatással kifejtettem a menedzsment-központú 

logisztikai rendszer értelmezését az erőműves tüzelőanyag ellátó rendszereknél, 

illetve szenes és alternatív energiahordozókat felhasználó villamosenergia-termelő 

egységeknél. A rendszer stabilitását szolgáló ellátásbiztonsági struktúrát is 

megalkottam. Létrehoztam egy általam elképzelt védelmi rendszert logisztikai 

vagyonvédelmi rendszer néven, amelyet ki kell alakítani és erőműves szférában fel 

kell hívni a figyelmet a tüzelőanyag maximális elérhetőségére és biztosítására. [V.] 

[VII.] 

6. Az ellátásbiztonság-központú rendszerlogisztika (interaktív, intelligens logisztikai 

támogatás) villamosenergia-előállító rendszerekben való tárgyalásánál a fogyasztók 

és beszállítók között képviselt partnerség közti kapcsolatot kiegészítettem úgy, 

hogy a rendszerbe az ellátásbiztonságot helyeztem központi szerepkörbe, melyet 

szintén új eredménynek tekintek az újkori menedzsment logisztikai rendszerével. A 

logisztikai kérdések kapcsán egy új típusú, intelligens logisztikai rendszert is 

megalkottam, amely a XXI. századi technológiákat támasztja alá. Ez a 



menedzsment és biztonság központú logisztika, amely az újkori logisztika 

fejlődésének, azaz az V. generációs logisztikának egy következő szintjét fedi le. 

[III.] [IV.] 

5. Az eredmények hasznosítási lehetősége 

Kutatásaim és vizsgálataim szénerőművi környezetre, azon belül is leginkább a Mátrai 

Erőműre korlátozódtak. A szénhasznosítással kapcsolatos további céljaimat pedig a szén 

anyagában történő változások feltárásának szenteltem: célom volt, hogy bemutassam, hogy a 

tüzelési folyamat előkészítéséig a különböző szakaszokban a bányászattól a kazánokba 

történő beadagolásig hogyan változik az anyag. 

A tüzelőanyag-ellátás optimális megvalósításához hozzájárul a kutatási eredményeimben 

megfogalmazott összefüggések a lignit kibányászása utáni fizikai és kémiai szerkezet 

változásában, elsősorban a nedvességtartalom alakulásában. Ez nemcsak a biztonságos ellátás, 

hanem a tüzelőanyag tüzeléstechnikai paramétereinek maximális és optimális hasznosítása 

érdekében is megvalósul. Mindezekkel elősegíthető a biztonságos tüzelőanyag-transzport 

környezeti és technológiai szempontból is; illetve könnyebben elkerülhető a 

nedvességtartalom csökkentésre vonatkozó fölösleges energiabefektetés is. 

Kifejtettem ugyanis a menedzsment-központú logisztikai rendszer fogalmát erőműves 

tüzelőanyag ellátó rendszereknél. Itt természetesen szenes és alternatív energiahordozókat 

felhasználó villamosenergia-termelő egységekről van szó. Ezen módszer segítségével célom 

az iparág fejlesztése illetve a biztonságos és ellenőrizhető rendszerek megvalósulása. 

A kockázati menedzsment módszertan alapkövei erőműves szinten is igazak, ezért 

létrehoztam ennek modelljét, ami megmutatja, hogy általános érvényben szénerőműves 

tüzelőanyag ellátó rendszereknél ez hogyan épülhet fel a jövőben. Ezt a szemléletmódot 

erőművi területeken javaslom oktatni, de leginkább bevezetni és tudatosan alkalmazni. 
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