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A Power Magazine ebben az évben nem kategorizálta az erőműve-

ket, hanem olyanokat választott ki, amelyek valamilyen okból kiemelked-
tek a többi közül. Ilyen ok lehet egy technológia első telepítése, környe-
zetkímélő fejlesztés, innovatív üzleti technika. A sok jelölt közül 12 kivé-
teles erőművet tüntettek ki a különleges elismeréssel.  

A jelöléseket részben az olvasókra bízták, részben a szakma nagy-
jai – az erőművek beszállítói, tervezői, építői és üzemeltetői tettek javas-
latot. Az újság szerkesztői végezték a végső kiválasztást. Az efféle válo-
gatásnál természetesen előfordul, hogy egy vagy több kiválasztásra ér-
demes jelölt mégsem jut be a legjobbak közé. Ebben az esetben is elő-
fordulhatott, hogy egy kivételes erőművet nem jelöltek, vagy a tulajdono-
sa nem akarta szétkürtölni az iparágban a kiválóságát.  

Nehézséget okoz a technológiák összehasonlítása is. Például tu-
catnyi gáztüzelésű, kombinált ciklusú erőmű indult az elmúlt egy-két év-
ben, és mindegyik egyedi a maga módján.  

Bár a jelöltek többféle energiatermelő folyamatot használnak, a 
többség mégis gázturbinán alapszik, mert az elmúlt néhány évben a 
gázturbinák lettek népszerűek. Azért akad a tizenkettőben más is: az 
egyik például örvényágyas szénportüzelésű, a másik gázmotoros. Annak 
bizonyítására, hogy az iparág valóban globális, négy erőmű az USA-n 
kívüliek közül került ki. 

Kiválasztottak egy kisméretű erőművet is. Egy kis erőmű is vághat 
új csapást a szakmában. Egyébként is ebben az iparágban az áram-
szolgáltatás megbízhatósága fontos, a lehető legjobb módon, és minden 
szükséges eszközt bevetve. 

 



Baglan Bay erőmű, Cardiff, Wales, Nagy-Britannia 

A General Electric H típusú rendszerének első telepítése. Ez a világ 
legnagyobb teljesítményű, egytengelyű, kombinált ciklusú gázturbinás 
rendszere. A GE ezzel megcélozta a 60%-os termikus hatásfok elérését, 
földgáztüzeléssel. Ez mérföldkő az energiaiparban, mert a mai legjobb 
hatásfokú rendszerek 57–58%-osak. Az erőműnek a vizsgálati időszak-
ban leadott legnagyobb teljesítménye 530 MW volt 6,7°C hőmérséklet 
mellett. 480 MW névleges teljesítményre tervezték, földgázzal, ISO felté-
telekkel. 

Az erőműhöz tartozik egy 33 MW teljesítményű kapcsolt energia-
termelésű üzem is, a GE LM2500-as gázturbinájával üzemel. 

A GE két gázturbinás rendszert fejlesztett egyidejűleg: az 50 Hz-es 
9H-t (ezt telepítették Baglan Bay-ben), és a 60 Hz-es 7H-t. A 9H a világ 
legnagyobb gázturbinája: 12 m hosszú, 5 m átmérőjű, 370 t súlyú. Mind-
két rendszer teljesítménye az új anyagoknak és a gőzhűtési rendszernek 
köszönhető, aminek következtében a turbina 1400°C belépő hőmérsék-
lettel dolgozik, amely 100°C-szal magasabb, mint az előző generációs, 
F-típusú gépek esetében használt. Egy száraz, alacsony NOx-szintű 
égetőben előkeverik a gázt és a levegőt, így 25 ppm-re szorítják le az 
NOx-emissziót.  

Újdonság a zárt körös gőzhűtési rendszer. A közepes nyomású túl-
hevítőből jövő gőzt és a nagynyomású gőzturbina fáradt gőzét használ-
ják az első és második fokozat fúvókáinak és lapátjainak hűtésére. Innét 
visszavezetik a felmelegedett gőzt a közbenső túlhevítőbe. Az első foko-
zat így a gőzre nézve hevítőként funkcionál. A harmadik fokozat fúvókáit 
és lapátjait levegővel hűtik, a negyedik fokozatot nem hűtik. A hűtési 
rendszer kettős haszna, hogy lehetővé teszi a nagyobb belépő gázhő-
mérsékletet az égési hőmérséklet emelése nélkül (ez előnyös az ala-
csony NOx-kibocsátás szempontjából), és a kompresszorból jövő levegő 
nagyobb hányadát engedi az égőhöz.  

Az első fokozat fúvókáit és lapátjait egykristályos anyagból készítet-
ték a nagy hőmérséklet elviselésére. 

A H rendszer lényegesen nagyobb teljesítménysűrűségű, mint előd-
je, az F rendszer: 45%-kal több teljesítményre képes azonos alapterüle-
ten. Ezt a típust tesztelték a legalaposabban az eddigiek közül a gyár-
ban, majd következett egy 300 órás helyszíni teszt, több mint 7000 érzé-
kelővel. A vizsgálatok igazolták az új technológiát.  

Az erőmű számos előnnyel jár a környék számára. A szomszédsá-
gában van a Baglan Energy Park, ahol termelő, informatikai és ügyfél-

 



szogálati cégek telepedtek le. Ezek 30%-ig terjedő áramár-kedvezményt 
élveznek a közelségük és az erőmű jó hatásfoka miatt. Az új erőmű egy 
olajtüzelésű erőművet vált fel, ötször annyi energiát termel, lényegesen 
tisztábban. Az építkezésben 640 fő helyi munkaerőt foglalkoztattak, az 
üzemeltetésben 660-at. Az építésben több mint 150 környékbeli vállal-
kozás vett részt közvetlenül vagy közvetve. A következő néhány évben 
sok látogatót várnak a mintapéldányként szolgáló létesítménybe.  

Teljesítménynövelő projekt, Fort Myers, Florida 
Egy 540 MW-os olajtüzelésű erőművet alakítottak át 1500 MW-os 

kombinált ciklusúvá. Egyedüli konfigurációjú: 6 darab GE gyártmányú 
7FA gázturbina kiömlő gáza hajt meg 6 darab Foster-Wheeler gyártmá-
nyú hővisszanyeréses gőzgenerátort, amelyek táplálnak 2 gőzturbinát. 
Az erőmű névleges kapacitása télen 1600 MW fölött van. Úgy tervezték, 
hogy a legsúlyosabb egyedi összetevő hibája se okozzon 910 MW-nál 
nagyobb teljesítményvesztést. 

2002. május 30. óta üzemel, az első évben 2% volt a kényszerű le-
állások aránya és 98%-ot meghaladó a rendelkezésre állása. 2003 kö-
zepére a kényszerű leállási arány 0,5%-ra esett. Az NOx emissziója na-
gyon jó: 9 ppm, és a fajlagos hőfogyasztás 7227 kJ/kWh. A helyettesített 
régi erőmű megfelelő értékeihez képest az NOx-kibocsátás egy nagyság-
renddel jobb, a fajlagos hőfogyasztás kb. 3000 kJ/kWh-val alacsonyabb. 

A munkát nehezítette, hogy a vidék árambehozatalra szorul és a 
távvezeték-kapacitás nem elég nagy, ezért az átépítés alatt folyamato-
san kellett áramot szolgáltatni. Úgy ütemezték a munkát, hogy a gáztur-
binák tudtak működni egyszerű ciklusú üzemben az alsó körfolyamat 
építése idején. A hat egyszerű ciklusú gázturbinát úgy helyezték üzem-
be, hogy közben működött a régi üzem. A gőzturbinákkal egy téli hat hó-
napos leállás idején kötötték össze az üzemi rendszert. 

Floridában a fogyasztás nagyon erősen ingadozó, tavasszal nagy 
csúcsok vannak, míg ősszel nagyon kicsi a terhelés, különösen éjszaka. 
Ilyenkor több egységet le kell állítani. A nyári minimális terhelés 600 MW, 
amellyel az erőmű ellátja egész Délnyugat-Floridát. A teljes 1500 MW 
kapacitásig növelhető a teljesítmény 44 MW/min sebességgel, és ez a 
sebesség szükség esetén megkettőzhető.  

A gőzturbinákat egy nagyjavítás során modernizálták, új lapátokat 
és új fojtó/lezáró szelepeket szereltek fel. A GE új, „Dense Pack” nevű 
technológiája szerint helyettesítették a nagynyomású fokozat belső ré-
szeit nagyobb teljesítményű alkatrészekkel, ez megnövelte a turbinák 
hatásfokát és kimenő teljesítményét. 

 



Különleges az egységek összekötésének módja, amely lehetővé te-
szi többféle üzemi konfiguráció működtetését.  

Az erőmű nem veszíthet 910 MW-nál több teljesítményt, mert ez a 
környék áramellátását veszélyeztetné. Ezért ha egy gőzturbina kiesik, 
tovább kell üzemeltetni a gázturbinákat. Egy megkerülő rendszer lehető-
vé teszi a gázturbinák és gőzhevítők tovább működtetését, kisebb hatás-
fokkal, erre az időre.  

A meglévő erőmű vízhasználatát nem lehetett túllépni, ráadásul az 
átalakítás közben lecsökkentették a használt hűtővíz megengedett hő-
mérséklet-emelkedésének nagyságát. Emiatt egy új hűtőtornyot kellett 
beállítani a nyári időszakra. 

A védett lamantinok részben rászoktak az erőmű megemelkedett 
hőmérsékletű hűtővizére. Ezért a kiömlő csatorna hőmérsékletét a befo-
gadó folyó hőmérsékletétől függően elegendő magasan tartják. 

Ilijan kombinált ciklusú erőmű, 
Dél-Luzon, Fülöp-szigetek 

Az 1200 MW-os erőmű valódi zöldmezős beruházásban készült. Két 
600 MW névleges teljesítményű blokkból áll. Mindkét blokkban van két 
Mitsubishi M501 gázturbina, két, egyenként 200 MW-os Babcock-Hitachi 
hővisszanyeréses gőzgenerátor és egy Mitsubishi TC2F-40 típusú 
242 MW-os gőzturbina. Az erőmű névleges teljesítménye a transzformátor 
nagyfeszültségű oldalán 1251 MW. A gázturbinákat elsődlegesen föld-
gázzal táplálják, gázkimaradás esetén dízelolajjal. A dízelolajat az erőmű-
ben tárolják három tartályban, amelyeket egy külső terminálról töltenek fel. 

A Fülöp-szigetek Nemzeti Energia Társasága (NPC) 500 kV-os táv-
vezetékén csatlakozik a Luzon-i hálózathoz, körülbelül 40 mérföldnyire. 
Az NPC látja el földgázzal Ilijant. Egy 300 mérföldes tengeri csővezeté-
ken jön a gáz egy Shell finomítóba, és onnan 16 hüvelykes, 9 mérföld 
hosszú csövön az erőműbe. 

A Mitsubishi G sorozatú gázturbinái 1500°C belépési hőmérséklettel 
dolgoznak, és gőzzel hűtik az égőtér bélését. A Mitsubishi üzemi terüle-
tén működő hasonló gázturbinák tapasztalatai sokat segítettek abban, 
hogy az üzembe helyezés és az első átvizsgálás során a fúvókák és la-
pátok működését jelentősen javítani tudták. 

A Mitsubishi gőzhűtésű DLN típusú égőit a világon először az Ilijan 
erőműben alkalmazták. A turbinák kis NOx-kibocsátását a földgáztüzelé-
ses üzemben egy száraz, alacsony NOx szintű égővel biztosítják, míg a 
dízelolajas fűtéskor vizet fecskendeznek be.  

 



A technológiai, tűzoltó, ivó- és lágy vizet egy sótalanító üzem állítja 
elő tengervízből. Gázüzem esetén a három azonos kapacitású vízterme-
lő sorból csak egy működik, míg dízelolajos üzemben mind a három.  

A füstgázt állandóan vizsgálja egy korszerű figyelőrendszer. A vizek 
és a korallzátonyok állapotát, az erőmű zaját és szociális hatását egy 
negyedéves rendben működő felügyelőrendszer értékeli. 

Két jelentős akadályt kellett legyőzni a projekt megvalósítása során. 
Az egyik az erőmű helye, egy elszigetelt tengerparton, amelyet csak 
olyan burkolatlan utakon lehet megközelíteni, amelyeken lehetetlen köz-
lekedni az esős évszakban. Ráadásul gyakoriak a heves viharok és táj-
funok, amelyek lassítják az építést, és késleltetik a berendezések hely-
színre szállítását. 

A másik akadály a vállalkozók pénzügyi gyengesége volt. A kivitele-
zőket hátrányosan érintette az építés középső szakaszában az anyavál-
lalatuk (Washington Group International) pénzügyi válsága, az azt köve-
tő csődeljárás. Mindegyik résztvevő jelentős költségeket fizetett a kése-
delem miatt, amíg a csődbíróság el nem fogadta a WGI reorganizációs 
tervét. 

Labadie erőmű, St. Luis, Missouri 

A múlt novemberben a Labadie erőmű 1–4 számú egységei voltak 
az első négy helyen az USA környezetvédelmi hivatalának a legkisebb 
NOx-kibocsátású erőműveiről vezetett listáján, immár negyedszer. Mind-
egyik csupán 0,17 g/kWh (0,11 lb/mmBtu) szennyezőt bocsát ki, ami 
több éves kemény munka eredménye. 

A 2400 MW-os erőművet a 90-es évek vége felé az SO2-kibocsátás 
csökkentése érdekében teljesen átállították a korábbi zsíros szénről a 
20%-kal kisebb fűtőértékű sovány PRB (Powder River Basin) szénre. Az 
átállás gyakran okoz üzemeltetési, karbantartási és biztonsági nehézsé-
geket, a Labadie erőmű esetében ezzel szemben az utóbbi öt évben sor-
ra felülmúlták a korábbi teljesítményüket. A Labadie Plant partnere az 
átalakításban az Alstom Power volt. A következő eredményeket érték el: 

• megnövelték az egységek teljesítményét 10%-kal (580 MW-ról 
630 MW-ra), 

• megnövelték a teljes termelést 35%-kal (12,2 MWh-ról 16,7 MWh-
ra), 

• megnövelték a rendelkezésre állást 15%-kal (75%-ról 90%-ra), 
• megnövelték a hatásfokot úgy, hogy egyidejűleg csökkentették a 

NOx-kibocsátást 20%-kal és az SOx-kibocsátást 10%-kal, 

 



• meghosszabbították az ütemezett nagyleállások közötti időt egy-
ről három évre. 

Az NOx-kibocsátás csökkentése érdekében mind a négy egységet 
felszerelték egy Alstom LNCFS-III (Low NOx Concentric Firing System) 
tüzelő rendszerrel. Az itt alkalmazott „Overfire air” (OFA) rendszer a leg-
gyakrabban telepített és leghatékonyabb NOx-emissziót csökkentő eljá-
rás jelenleg a szénportüzelésű kazánok esetében. Az OFA használatá-
val az égetés szakaszokra oszlik, a másodlagos levegő egy részét el-
osztva a fő égési zóna felett. Ezzel csökkentik a fő égési zónában lévő 
oxigén mennyiségét.  

Már a korábbi szénnel is sikerült 0,46 g/kWh-ra (0,3 lb/mmBtu) le-
szorítani az NOx-kibocsátást, a PRB-szénnel ezt tovább csökkentették 
0,17-re. Ehhez egy erre szakosodott, teljes munkaidejű csapat több éves 
munkája kellett. A felhasznált eszközök között volt még sejtautomata há-
lózatos szabályozó (Pegasus Optimization Suite) is.  

Több mint 300 M USD-t költöttek beruházásra, míg sikerült az SO2-
kibocsátást 70%-kal, az NOx-kibocsátást 50%-kal csökkenteni. Mindeb-
ben oroszlánrésze volt az elkötelezett személyzetnek. Tanulmányoztak 
egy kísérleti berendezést is, ahol különböző beállítások hatását lehetett 
vizsgálni, majd elkezdték ezeket az üzemben is kipróbálni. Az üzemelte-
tő személyzet is szívesen vette ezt a lehetőséget, mert ezzel kevesebb 
tényezőre kellett munka közben figyelniük, és részben megtanulták a 
szoftver algoritmusait. 

Macaé erőmű, Rio de Janeiro, Brazília 

Az erőművet gyorsan kellett felépíteni, mert a 2000-es év szárazsá-
ga miatt lecsökkent a vízierőművek teljesítménye, és 2001-ben és 2002 
elején áramtakarékossági intézkedéseket kellett bevezetni. Egyedi az 
összeállítása: 20 gáztüzelésű, egyszeri ciklusú turbinával egyetlen 
üzemben. Összes nettó teljesítménye 895 MW, 927,5 MW a bruttó. Az 
első földmunka megkezdésétől a kereskedelmi üzembe állásig 15 hónap 
telt el, 540 M USD összköltséggel. 2002 májusától 2003 májusáig 
95,2%-os volt a rendelkezésre állása. 

Az LM6000 típusú turbinákat megvették közvetlenül a GE-től, a kivi-
telezést a tulajdonos El Paso Energy egyik leányvállalata végezte: a gé-
pészeti tervezés koordinálását, a beszerzéseket, az építést, a projekt-
menedzsmentet és az üzembe helyezést, alvállalkozókkal. 

A turbinák vízbefecskendezést alkalmaznak az NOx-kibocsátás 
csökkentésére, az elért érték 25 ppm.  

 



A turbinákat öt blokkba telepítették, mindegyikben négy egységgel, 
így maximálva a közös berendezések használatának lehetőségét, egyút-
tal lehetővé téve az erőmű szakaszokra bontható üzemeltetését. 
Turbinapáronként vezérelhetők egy moduláris vezénylő épületből. Az 
egész üzemet irányító rendszer a GE Fanuc 90–70 típusú processzora, 
meleg tartalékos konfigurációban, egy központi vezérlőteremből irányít-
va. Szükség esetén az egyes turbinagenerátor-egységek vezérelhetők a 
saját vezérlő épületükből is. Blokkonként van egy hűtőrendszer.  

Időben kritikus volt a csatlakozó 345 kV-os távvezeték szakaszolá-
sa, mivel ez volt az első erőmű, amely az új, liberalizált piaci szabályo-
zás szerint épült, és a távvezeték üzemeltetője az interfész készítését 
lépésenként nyomon követte, ragaszkodott ahhoz, hogy jóváhagyhasson 
minden egyes dokumentumot, tervet. Részt vett a gyári és a helyszíni 
teszteken is. 

A földgáz a Petrobras közeli olajmezőjéről jön. Az olajcég annyi gázt 
ad, amennyire szükség van, és leköti az erőmű szolgáltatta áram egy 
részét. Amennyiben a villamos energia ára egy megállapodott plafon fölé 
megy, az emelkedés felét az erőmű állja. Környezeti okokból adott 
mennyiségű olaj termeléséhez hozzátartozik adott mennyiségű földgáz, 
így a földgázra vevőt találva, emelhették az olajtermelést. A vele járó gáz 
elégetéséből származó áram 0–500 MW tartományban ingadozik, míg 
az országos villamosenergia-rendszernek szállított energia 100–200 MW 
közötti. 

Az erőmű vízellátását a közeli Macaé folyóból oldották meg. 

Marion hőerőmű 1., 2. és 3. egységének átalakítása, 
Mt. Vernon, Illinois 

A 3 darab 33 MW-os és egy 173 MW-os ciklontüzelésű kazános 
egységgel működő erőmű elavult energetikailag, főként a szigorodó kör-
nyezeti előírások miatt. Hosszas vizsgálatokat végeztek, végül a követ-
kező átalakítás mellett döntöttek: 

• Az 1–3. egységeket ki kell cserélni fluidágyas kazánra (CFB, 
circulating fluidized boiler), és hulladékszenet kell tüzelni bennük. 

• A 4. egységet el kell látni szelektív katalitikus redukciós (SCR) 
tisztítóval. 

• Az égető turbinakapacitást meg kell növelni 2003-ban 140 MW-
tal. 

• További 70 MW kapacitás adandó hozzá 2007-ben.  

 



Ezekkel a változtatásokkal 2003-ban 470 MW, 2007-ben 540 MW 
lesz az erőmű kapacitása. Ehhez kell 2000–2003-ban 178 M USD, to-
vábbá 2007-ig 33 M USD. Bár az 1–3. egységek fajlagos hőfogyasztása 
nem a legjobb, alacsony termelési költségük miatt mégis számítani lehet 
arra, hogy a régióban jól eladható a termelt energiájuk. 

Környezeti szempontból a CO-kibocsátás volt kritikus, így arra mé-
retezték a szabályozást. A tervezett SO2-kibocsátás 0,08–0,23 g/kWh 
(0,05–0,15 lb/mmBtu), az NOx-kibocsátás lecsökken 0,08–0,15 g/kWh-ra 
(0,05–0,1 lb/mmBtu), a szilárd részecskéké kb. 0,02 g/kWh-ra (0,01–
0,015 mmBtu). Száraz technológiát választottak a szénpor és a pernye 
kezelésére, ez lecsökkenti a vízigényt és az elfolyó víz mennyiségét. 

Műszaki kihívások a projekt során: 
– a régi egységek 2200 V feszültségen dolgoztak, az újak a hatás-

fok és a megbízhatóság növelése érdekében 4160 V-osak,  
– a hulladékszén hajlamos dugulást okozni a szállító csővezeték-

ben, ennek megfelelően kellett a csúszdákat kialakítani,  
– megoldották három gőzellátó rendszer összekapcsolását. 
A CFB-kazán alkalmas más hulladék (pl. fa) eltüzelésére is, korláto-

zott mennyiségben. 
Az elosztott vezérlőrendszert lehetőleg leállás nélkül kellett beve-

zetni. Ehhez először az 1–3. turbinákat állították át, a kazánokat hagyva 
a pneumatikus-analóg rendszeren, majd az 1. kazánt kapcsolták be, el-
lenőrizték a teljes szabályozó rendszert, azután álltak át a másik kettő-
vel. 

A CFB-rendszer létesítésére 2000 augusztusában adták ki a megbí-
zást, és 2003 novemberében termelt először villamos energiát. 

Los Medanos Energy Center, Pittsburg, Kalifornia 

Egy igazi kombinált ciklusú, kapcsolt energiatermelésű erőmű, 
amely nemcsak túlteljesíti Kalifornia legszigorúbb környezeti előírásait, 
hanem összhangban dolgozik egy vízgazdálkodási körzettel, kezeli és 
újrahasznosítja a harmadlagos vizet hűtésre és feltöltésre. 

350 M USD-s költséggel épült 1999 szeptemberétől, és 2001 au-
gusztusában kezdte az áram- és gőzszolgáltatást. Átlagos rendelkezés-
re állása 94%, a kényszerű leállási arány 2%. 2x1 konfigurációjú, mind-
egyik blokkban van két, névlegesen 171 MW-os, földgáztüzelésű 
GE 7FA+e gázturbina. Az erőműben van két hővisszanyeréses gőzgene-
rátor és egy 243 MW-os GE D11 gőzturbina, amely egy 13 700 m2-es 
kondenzátorra ereszti a fáradt gőzt. A füstgáz tisztítására szolgál egy 

 



szelektív katalitikus redukciós (SCR) rendszer és egy CO-katalizátor. Az 
erőmű tesztelt kibocsátott bázisteljesítménye 512 MW, csúcsteljesítmé-
nye 554 MW, 32°C mellett. 

A Kaliforniára jellemző rendkívül szigorú emissziós értékeket sikerült 
teljesíteni. A tesztek szerint az NOx-kibocsátás az 1. egységből 2,1 ppm, 
a 2. egységből 1,6 ppm, CO-kibocsátás 0,05 ppm, az NH3-kibocsátás a 
határérték 1%-a. Az NOx a 2,5 ppm-es határ alatt maradt egy tranziens 
alatt is (109 MW-ról 164 MW-ra, majd vissza 109 MW-ra). 

A hűtővizet és a kazánok tápvizét egy csatornázási vállalatnak a ka-
liforniai „Title 22” előírásnak megfelelő mértékben baktériummentes kifo-
lyó vizéből veszik. A 19 l/s kapacitású tisztító tartalmaz multimédia szű-
rőket, ultraszűrő rendszert, szénszűrőket, 1 mikronos kazettás szűrőt, 
fordított ozmózisos berendezést, dekarbonátort és ioncserélő ásvány-
talanítót. 950 m3-s tankban tárolják a kazánfeltöltésre, 250 m3-s tankban 
a gázturbinák elgőzölögtető hűtésére használt vizet. 

A generátorokat a helyi áramszolgáltató 115 kV-os hálózatához 
szinkronizálják. 600 kW-os dízelaggregátor adja a tartalék áramellátást. 
Az elosztott szabályozórendszer ABB-Bailey Infi-90. 

Navajo Generating Station erőmű, Navajo Reservation, 
Page, Arizona 

Az erőmű több díjat nyert környezettudatos gazdálkodásáért. Az 
USA nyolcadik legnagyobb széntüzelésű erőműve 2250 MW teljesít-
ménnyel. Már építésekor (1976-ban készült el) kibocsátás nélküli vízke-
zelő rendszert kapott: a hűtőtornyok vizét, mindenfajta hulladékvizet és 
az esővíz nagy részét is visszanyerik, tisztítják, és újra felhasználják. 

1999-ben új SO2-szűrőket helyeztek üzembe 420 M USD költséggel, 
ezek az erőműben termelt SO2 90%-át kiszűrik, és megfelelnek a leg-
újabb 0,15 g/kWh (0,1 lb/mmBtu) értékű emissziós határértéknek. Ezzel 
a legkevesebb kén-dioxidot bocsátják ki az USA széntüzelésű erőművei 
között. A felhasznált szén zsíros, alacsony kéntartalmú, 0,5-0,65% kén-
tartalommal, amelyből 25 000 tonnát tüzelnek el naponta, ha teljes ka-
pacitással üzemelnek. 

A telepített szűrők a környezetvédők és az erőmű közötti hosszas 
tárgyalások eredményeként létesültek. A közeli nemzeti parkok védelme 
érdekében a szokásosnál is szigorúbb határértékeket akartak érvényesí-
teni. A vállalat a rövid időszakra vonatkozó határértékek helyett az éves 
összesített határértékek előírásáért állt ki. Végül sikerült megegyezni, 
1991-ben megkezdték a munkát. A rendszer kiválóan működik, a tipikus 

 



kén-dioxid-emisszó 0,06 g/kWh (0,04 lb/mmBtu), ami összehasonlítva a 
0,15 g/kWh-s határral, 365 napos gördített átlagra, nagyon jó. 

Nedves eljárásban 130 000 t/év mészkövet használ fel 70 000 t/év 
szennyező kiszűrésére, és kibocsát 200 000 t/év gipszet. 

A kibocsátott veszélyes hulladékok mennyiségét is csökkenteni kel-
lett. A helyzetfelméréskor minden a munkavégzés során veszélyes ha-
tást is figyelembe vettek. Sikerült elérni az USA környezetvédelmi hivata-
lának CESQG minősítését, amelynek határértéke 100 kg/hó veszélyes 
hulladék. Amelyik vállalat ezt megkapja, annak sokkal kevesebb regiszt-
rálási, képzési és jelentési kötelezettsége van. 

Bevezetett intézkedések: 
• Az erőműben felhasznált összes vegyi anyagot előzetesen meg 

kell vizsgálni. 
• A személyzetet továbbképzik az üzem anyagbeszerzési és hulla-

dékkezelési politikájáról. 
• A szerződéses társakat partnerré teszik a hulladék minimálásá-

ban és kezelésében. 
• A veszélyes anyagok lehetőség szerinti helyettesítése kevésbé 

mérgezőekkel. 
• A klórozott oldószerek kiküszöbölése. 
• Az olajos bázisú festékek kicserélése vizes bázisúra. 
• A nagy ólom- és krómtartalmú festékek helyettesítése. 
• A mosási folyamatok átvizsgálása a felhasznált oldószerek szem-

pontjából. 
• A laboratóriumi eljárások felülvizsgálata. 
• Klórozott forgácsoló olajok kiküszöbölése a műhelyben. 
Eredmény: 1991-ben 17 710 kg, 2002-ben 629 kg veszélyes hulla-

dék. 

Niederaussemi erőmű, K egység, Köln, Németország 

Lignittel fűtött erőműben állítják elő az európai villamos energia 
14%-át és a németországi 28%-át. Az Alstom kifejlesztette a „BoA” tech-
nológiát, amellyel egyszerre lehet nagy hatásfokot és rendelkezésre ál-
lást elérni, és figyelembe venni gazdaságossági és környezeti szempon-
tokat. Az 1000 MW-os erőművet 2002. augusztus 30-án kötötték rá a vil-
lamos hálózatra. 

Az Alstom szuperkritikus kazánja csaknem 95%-os hatásfokú, és az 
erőmű villamos hatásfoka 43%! Az általa helyettesített erőművek termi-
kus hatásfoka csak 31% volt. Egyúttal kicsi az SO2- és NOx-kibocsátása. 

 



A K egység évente 2,6 M tonnánál kevesebb CO2-t bocsát ki, amely ke-
vesebb, mint a korábbi, összesen 600 MW teljesítményű hat egységé 
volt együttesen. 

A BoA egység villamos kapacitását meghatározta a szerződéskö-
téskor beszerezhető legnagyobb kétpólusú turbogenerátor: 965 MW net-
tó, 1012 MW bruttó villamos teljesítményű.  

A gőzgenerátor kulcsfontosságú az üzem termikus hatásfokában: 
• 275 bar/580°C paraméterekkel állítja elő a gőzt, túlhevít 600°C-ra. 
• Megemeli a belépő vízhőmérsékletet 294°C-ra. 
• Háromfluxusú hőcserélőt használ. 
• Csak az égetési technológiával 200 mg/m3 alatt tartja az NOx-

kibocsátást. 
• Minimálja a többletlevegőt és a gőzgenerátor levegőszivárgását, 

ezzel a veszteségeket és a füstgáz mennyiségét. 
• A füstgáz-hővisszanyerővel lehűti a füstöt 100°C-ra. 
• Minimálja a segédenergia-igényt. 
• Minimálja a vízfogyasztást és fűtőfelületek tisztítására használt 

koromlefúvató gőzt. 
Automatizált az egység indítása és leállítása, a terhelésmegfutás és 

számos hibás működés kezelése. Az égésteret és a másodlagos hevítő 
felületeket videokamerákkal figyelik. Az üzemdiagnosztikát modellek se-
gítségével végzik. 

Az RWE a sikeres tapasztalatok birtokában tervezi egy újabb ha-
sonló erőmű építését, amelyben lignitszárítót is felszerel majd. 

Oyster Creek Power 8 erőmű, Freeport, Texas 

Az erőmű eredeti célja a gőztermelés a Dow Chemical helyi üzemei 
számára, de áramot is termel. Különlegessége a rendkívül csekély NOx-
kibocsátás. 

A Power Systems Manufacturing kifejlesztett egy kis kibocsátású 
égőt (LEC, Low Emission Combustor III), amely az első alkalmazási he-
lyén 6 ppm, majd 5,8 ppm NOx és átlagosan 2,5 ppm CO-kibocsátást ért 
el. Ennek alapján vállalkozott a Dow Chem. az új technológia kipróbálá-
sára Freeportban. A GE Frame 7EA típusú turbinákat szerelték fel vele a 
2003. márciusi nagyleállás idején. A primer és szekunder üzemanyag 
alapbeállítási aránya (81%/19%) mellett 6,75 ppm NOx és kb. 9 ppm CO 
adódott. A primer-szekunder arányt 84%/16%-ra beállítva sikerült 
4,75 ppm NOx és elhanyagolható CO értéket elérni, és ezzel nemcsak a 

 



szerződésben garantált 8 ppm-es értéket, hanem a célként kitűzött 
5 ppm-et is meghaladni.  

A turbina kis részterheléses üzemben is megtartotta az emissziós 
értékeket.  

Ezzel a berendezéssel sikerült megtakarítani a szelektív katalitikus 
redukciós (SCR) berendezés felszerelését, ezzel pár millió dollárt és egy 
bonyolult berendezés fenntartását. 

A PSM következő generációs üzemanyag-fúvókájával további 10% 
NOx-csökkentésre számítanak. 

Plains End erőmű, Arvada, Colorado 

A világ legnagyobb földgáz-üzemanyagú gázmotoros erőműve, 
csúcserőműként üzemeltetik. 10 hónap alatt épült meg. A Wärtsilä North 
America Inc. 20 gázüzemanyagú, szikragyújtású, generátorral egybeépí-
tett 18V34SG típusú, 5,7 MW-os teljesítményű gázmotort telepített két, 
egyenként 10 gépből álló blokkban. A gépek kimeneti feszültsége 
13,8 kV, amelyet a szomszédos alállomáson 230 kV-ra transzformálnak. 

A megoldás előnyei, a gyors telepíthetőség mellett: 
• Nagyobb (mérföld nagyságrendű) tengerszint feletti 

. 

magasságon 
is jó a hatásfokuk, még forró nyári napokon is. Az erőmű hatásfo-
ka teljes terheléssel 44,2%, fél terheléssel 39,7% volt a tesztek 
idején. 

• Nincs szüksége technológiai vízre. A motorok zárt hűtőkörökkel 
dolgoznak, amelyek radiátora a levegőbe bocsátja a hőt. 

• 10 perc alatt fel tud futni a meleg tartalék állapotból a teljes terhe-
lésre. 

• Naponta akár több start/stop ciklus lehetséges a gépek károsítása 
nélkül. Ezáltal a karbantartási ciklusokat a tényleges üzemórák 
alapján lehet számolni. 

• Optimálható a gépek száma és mindegyik gépnek a terhelési 
beállítása

• A bemeneti gáznyomás 4,5 bar, teljes terhelés mellett. Ez sokkal 
kisebb a gázturbinákénál. 

• A tervezett karbantartáskor nem kell leállítani az egész erőművet, 
a gépek egyenként kezelhetők a kis terhelésű időszakokban. Ez-
zel a nagyleállások közötti idő meghosszabbítható 64 000 műkö-
dési órára. 

• A terhelés távvezérelhető, minimális helyi személyzettel. 

 



A kipufogógázokat elvezető kéményeket 18 m magasra készítették, 
hogy ne zavarják a tájképet. Nem okoz látható füstöt és párafelhőt sem. 
Előégető kamrákat és egyedi hengerhőmérséklet-szabályozást használ-
nak. A CO és az illó szerves vegyületek kibocsátását katalizátor korlá-
tozza, az NOx kibocsátását szelektív katalitikus redukció. Mindegyik ér-
ték a megengedetten belül van. 

A terhelést 12 MW/perc sebességgel lehet az 50% és 100% között 
változtatni. Első 11 hónapjában 98,7%-os rendelkezésre állást produkált. 

Urquhart erőmű átalakítása, Beach Island, Dél-Karolina 

2000 szeptemberében kezdték az építkezést, és 2002. június 1-én 
kezdődött a kereskedelmi üzem. 

Az átalakítással elért eredmények: 
• 300 MW többletteljesítmény, 
• a jól képzett személyzet megtartható, 
• fenntartható az erőmű vízkibocsátási engedélye, 
• az NOx, SO2 és szilárd részecske kibocsátás jelentős csökkenté-

sével későbbre halasztható a tulajdonos valamelyik szénerőmű-
vében a szelektív katalitikus redukciós rendszer felszerelése. 

A régi erőmű 1. és 2. egységét megszüntették, a 3. (100 MW) ma-
radt üzemben. Az új erőmű 550 MW-os, 1x1 kombinált ciklusú konfigu-
ráció, GE 7FA gázturbinákkal, Nooter-Eriksen hővisszanyeréses gőzge-
nerátorokkal.  

Az erőmű különlegessége, hogy a rugalmasság érdekében a két 
75 MW-os gőzturbina működtethető egyetlen gázturbináról is. A kereszt-
kapcsolat kiterjed a túlhevítőre is, és a hideg indításra. Az új turbinák 
gőzgenerátorának gőzével fűtik a megmaradt 3. egység gőzturbinájának 
a tápvizét is, ez növeli nemcsak a 3. egység hatásfokát, hanem az 
üzemvitel rugalmasságát is. 

A tartalék fűtőanyagként szolgáló olajból egy tartályban tárolnak 5, 
egyenként 16 órás üzemnapra elegendő mennyiséget. 

Új elosztott vezérlő rendszert (Westinghouse Ovation) is telepítet-
tek. 
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