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az erőműüzemek tervezési és kivitelezési 
költségeinek csökkentéséhez 
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Erőművek létesítése, valamint modernizálással összekapcsolt rekonst-

rukciója egyaránt tőke- és időigényes, jelentős műszaki feladat. Hagyományos 
módszerekkel: a műszaki koncepciók megfogalmazásától, a tervezésen és 
kivitelezésen át évek teltek el az üzembe helyezésig és a villamosenergia-
termelés elindításáig. 

A termelés és szolgáltatás világméretű liberalizálása folytán ezen a terü-
leten is megindult a verseny, és jelentős a magántőke részvétele. Ennek kö-
vetkeztében egyre élesebb követelmény, hogy a létesítmények tervezése és 
kivitelezése minél gyorsabb legyen, és a költségeket minden lehetséges mó-
don csökkentsék. Tekintettel a lekötött tőke óriási nagyságrendjére érthető a 
törekvés, hiszen jelentős összegekről van szó. 

Az erőmű létesítésénél két tervezési mód alkalmazható: hagyományos és 
típustervezés. 

A hagyományos (egyedi) tervezés sokszor minden részletkérdésben 
a megrendelő igényeiből és kívánságaiból indul ki, és erre építi fel a mű- 
szaki terveket. Ez tipikus EPC-eljárás (engineer, procure and construct, terve-
zés, beszerzés, kivitelezés). Hétköznapi nyelvre lefordítva; az első fázisa 
tervezés és műszaki előkészítés, majd a második fázis a beszerzés és 
végül a kivitelezés (építés-szerelés). Ennek a hagyományos eljárásnak ta-
pasztalat szerint az időigénye 4–5 év. A hagyományos tervezés ma már csak 
olyan esetben indokolt, amikor a helyi adottságok teljesen egyedi terveket igé-
nyelnek. 

Az előbb felsorolt szakaszok az elmúlt évtizedek során fokozatosan mó-
dosultak, leginkább az energiatermelő üzem főbb gépészeti egységeinél (ka-
zánok, turbinák-generátorok, melegvíztartályok, füstszűrők stb.) alakult ki a 
nagyüzemi sorozatgyártás. 

Az utóbbi évtizedben ez a fejlődés a bevezetőben említett okokból fel-
gyorsult; kialakultak egyrészről a gazdaságos, nagyteljesítményű erőmű-
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alaptípusok; így például a gázturbinával üzemelő kombinált ciklusú (hő- és 
villamos energiát együttesen termelő) erőmű. A szükséges berendezéseket az 
erőmű teljesítményfokozatainak megfelelő méretben kezdték neves cégek 
gyártani, és ezzel lehetővé tették a típustervezést. Ez az eljárás a hagyomá-
nyos EPC-tevékenységgel szemben már módosult, ún. hibrid EPC eljárás. A 
típustervezést és a modulgyártást modern segédeszközként a számítógép 
jelentősen támogatja; a tervezésen kívül logisztikai és egyéb irányítási funkci-
ókat is ellátva. 

A Calpine cég erőteljes fejlesztő munkát végez az új tervezési-gyártási-
kivitelezési módszerek alkalmazása területén. Ennek során a Carlton 
Engineering céggel (mérnökiroda) közösen típustervgyűjteményt alakítottak ki 
azzal a céllal, hogy használható legyen minden olyan helyen, ahol a Calpine 
cég új üzemet létesít. 

A gyakorlati példák közül kiemelkedő az InterGen három erőművi projekt-
je, amelyek csaknem azonos felépítésű földgáztüzelésű kombinált ciklusú 
erőművek lesznek: Cottonwood (Texas), Magnolia (Mississippi) és Redbud 
(Oklahoma). A szokásos 2 x 2 x 1 konfiguráció helyett, a típustervezés és a 
másolhatóság (a tervek többszörös alkalmazhatósága) érdekében az 1 x 1 x 1 
konfigurációt választották (egy generátor, egy hővisszanyerő és egy gőzturbi-
na). Minden egyes blokk 300 MW teljesítményű. Cottonwod és Redbud 4–4 
ilyen blokkal összesen 1200 MW, Magnolia 3 blokkal összesen 900 MW telje-
sítménnyel épül. 

A tervezés és kivitelezés időszükségletének és költségeinek csökkenté-
sére további műszaki újítás, hogy az erőmű vízellátó rendszerét már előre 
gyártott, szabványméretű, egyik végén tömítéssel felszerelt acélcsőidomokkal 
szerelik, és nem a helyszínen vágják méretre. A nagyüzemileg gyártott külön-
böző szabványméretű idomok szükséges mennyiségét a tervezés során szá-
mítógép segítségével határozzák meg és mindhárom létesítmény részére biz-
tosítják. 

A három üzem kivitelezését időben lépcsőzetesen kezdték; 2001 február-
jában, áprilisban és augusztusban. Ilyen szervezés mellett lényegesen jobb 
kivitelezési időt tudtak elérni – különösen a második és harmadik projekt vo-
natkozásában. 

További előnye ennek a munkaszervezésnek, hogy a projektek közös 
irányítója az egyes helyszíneken tapasztaltak alapján, a felmerülő problémák-
ra képes volt kész megoldást javasolni. Ez a munkaszervezés ugyancsak le-
hetővé tette, hogy az egyes projektek helyszíni vezetői jelen legyenek az első 
erőmű, a Cottonwood-i üzem hővisszanyerő berendezésének beemelésénél 
és szerelésénél. Így erről a kiemelkedően nehéz munkaszakaszról személyes 
tapasztatot szerezhettek. 

Az ismertetett módszerek alkalmazása mindhárom üzem kivitelezését 3–
4 hónappal lerövidítette és jelentős megtakarítást eredményezett. 
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A típustervezés és a számítógépes műszaki dokumentáció segíti egy-
részről a részletes árajánlat készítését, másrészt az ahhoz kapcsolódó komp-
lett jegyzék a berendezésekről lehetővé teszi a megfelelő tartalékberendezé-
sek és alkatrészek rendelését, ill. javítás-bővítés esetén a gyors utánpótlást. 

Egy ilyen példa a HDR cég (Omaha, Nebraska állam) munkája, amely 
során a Portsmouth-ban üzemelő hulladékégető erőmű levegőszennyezési 
problémáját kellett megoldani. Nagyobb teljesítményű szűrők alkalmazásával 
kiküszöbölték a problémát, továbbá a meglévő műszaki adatok birtokában 
elkészítették az erőmű energiamérlegét

Az energiatermelés és szolgáltatás területein a korábbi monopolhelyze-
tek fokozatos felszámolása, a piaci verseny betörése kényszerítő tényező 
hatékony módszerek keresésére és alkalmazására az erőművek tervezése és 
kivitelezése terén. 

 
(Szentpály Tibor) 
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