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A Hudson folyó partján Renssealer városban (New York állam), újságpa-

pír-újrahasznosító üzemet és kapcsolt energiatermelésű erőművet létesítenek, 
amely biztosítja az üzem energiaellátását és villamos energiát is termel. Mind-
ezt „barna mezős” (rekultivációt igénylő terület) beruházással. 

Az üzemet a Besicorp-Empire Development Company LLC beruházó-
fejlesztő cég létesíti. Amennyiben az engedélyezési eljárások ez év során be-
fejeződnek, akkor az építkezés 2003 közepén elkezdődhet. A tervezett üzem-
kezdet 2005. A projekt szerint két különálló telep a recikláló és a kapcsolt 
energiatermelésű erőmű. Az erőmű energiatermelő egységei azonban ellátják 
a recikláló üzemet energiával, fedezik technológiai folyamatainak hőenergia-
igényét. 

Az erőműben két GE 7FA típusú gázturbina működik majd, amelyek 
mindegyikét HRSG-berendezéssel (heat recovery steam generator = hő-
visszanyerő gőzfejlesztő), továbbá az üzemet gőzturbinával is felszerelik. A 
HRSG-k kapacitása a csúcsidőszak hőenergia-szükségletére méretezett. 

A Besicorp cég az elmúlt 12 év során 6 komplett kapcsolt termelésű erő-
művet létesített, amelyek közül 4 papírgyárban működik. 

Az új erőmű kétféle fűtőanyaggal – földgázzal és kis kéntartalmú desztil-
lált fűtőolajjal működhet majd; névleges villamosenergia-termelése 450 MW, 
amelyet New York állam villamosenergia-piacára szánnak. Az erőmű emellett 
biztosíthatja az újsággyártás teljes villamos- és hőenergia-ellátását. 

A papírfeldolgozó üzem évi több mint 400 000 tonna hulladék-újságpapírt 
reciklál, amelyből 330 000 tonnát meghaladó újságot nyomnak. A kapcsolt 
termelésű erőmű jelentősen stabilizálja az újsággyártás energiaköltségét, és 
ugyanakkor jelentős mennyiségű „tiszta” villamos energiát ad New York állam 
ellátásához. 

A tervezett ipartelep olyan területen épül, amely korábban a BASF tulaj-
dona volt, amely 2000 decembere óta nem üzemel. A beruházás során a terü-
letet is rekultiválják, a környezettel harmonizáló ipari létesítményt hoznak létre. 
Felhasználják és kiegészítik a meglévő vízkivételi létesítményt és gátrend-

 



szert. A létrehozandó ipari terület hasznosításában részt vehetnek olyan cé-
gek, amelyek tevékenysége összhangban van a környezetvédelem követel-
ményeivel, és amelyek a terület rekultiválásában szerepet vállalnak. 

A tervezett beruházás a következő előnyöket biztosítja: 
• a szennyezett terület rekultivációját, 
• a hulladék-újságpapír reciklálása szükségtelenné teszi fák millióinak 

évenkénti kivágását és újraültetését – ami a hagyományos papírgyár-
táshoz elengedhetetlen, 

• energiamegtakarítást; mivel a reciklált újságpapírgyártás a hagyomá-
nyosnál 50%-kal kevesebb energiát igényel, 

• a levegőbe kibocsátott NOx és SO2 mennyisége csökken, 
• a használt újságpapírt reciklálás nélkül raktározni vagy exportálni kel-

lene, és az újat importálni. 
A NYISO (New York Independent System Operator – New York háló-

zatkezelője) tájékoztatása szerint New York államban a következő 3 évben 
7100 MW kapacitást kell új erőművekkel biztosítani. Ez az igény és a fejlesz-
tők tervei szerencsésen találkoznak. 

Az üzem reciklált újságpapír-mennyisége a regionális piac fogyasztásá-
nak 8%-át képviseli. A projektet érthető módon támogatja a New York-i Újság-
kiadók Szövetsége és a nagy újságkiadó cégek: a New York Times, a 
Gannett, a Dow Jones, az Advanced Publications és a Los Angeles Times. 
New York állam egymaga évi 1,2 millió tonna újságpapírt importál. 

A beruházást pénzügyileg független befektetők finanszírozzák. A 
Besicorp-Empire Development Co. a fővállalkozó, aki felelős az egész prog-
ramért, amelyet szövetségi és New York állami szponzorok is támogatnak. 

A vízkivételi és duzzasztómű konstrukciós terveit, a Hudson folyó alatti 
alagútnak, valamint az árterület gátjainak felújítási terveit a hadsereg mérnökei 
 
is áttekintik. Alternatív tervként foglalkoznak azzal, hogy Albany déli kerületé-
nek regionális szennyvíztisztítójából a megtisztított vizet vezetnék az erőmű 
hűtőtornyához. 

Mindkét üzem szennyvizét helyben tisztítanák a környezetvédelmi előírá-
soknak megfelelően, és azt követően vezetnék csak a Hudson folyóba. 

A erőműben hatékony füstszűrőt fognak alkalmazni, habár az adott típusú 
gázturbinák emissziója kedvezően alacsony értékeket mutat: 

NOx:  13,2 pph 
SO2:    1,5 pph 
PM–10: 13,0 pph 
VOC:   2,3 pph (pph – pounds per hour; 1 pph = 0,45 kg/h) 
Fenti értékek „normál” üzemelési feltételek mellett érvényesek; ennek jel-

lemzői 47 °C környezeti hőmérséklet, 60% relatív páratartalom, a tüzelőanyag 
földgáz. 

 



 

A földgázt 6,6 mérföld távolságról szállítják a Tennessee-i gázvezeték-
rendszer legközelebbi elágazásától. Az új 345 kV-os távvezeték 8,3 mérföld 
hosszan létesül egy meglévő elosztóhelyről, a Reynolds Road alállomásról. 

 
(Szentpály Tibor) 
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