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2.1 Szénalapú villamosenergia-termelés 

az Egyesült Államokban 

Tárgyszavak: távvezeték; szénerőmű; optimálás. 

Távvezetékek 

Az energiapolitikai vizsgálatok során felismerték, hogy a villamos 
energiát szállító távvezetékek bővítése, illetve új vezetékek építése lehe-
tővé teszi az Egyesült Államokban rendelkezésre álló bőséges és olcsó 
szénforrások teljesebb kihasználását a megbízható villamosenergia-
ellátás biztosítása érdekében. Lehetővé válik a csúcsidőn kívüli időszak-
okban felhasználatlan kapacitás jobb kihasználása, illetve új, olcsóbb és 
tisztább szénalapú erőművek telepítése.  

A szénalapú erőművek teljes körű kihasználására azért nem kerül 
sor, mert az általuk termelt olcsó áram a távvezetékek hiánya miatt nem 
szállítható el az áramhiánnyal küzdő területekre (az észak-keleti és a 
nyugati területek, Florida és Texas). A szénfelhasználást segíti ugyanak-
kor az utóbbi három évben erősen ingadozó földgázpiac. 

Az Egyesült Államok olcsó áramot előállító tagállamaiban az áram-
termelés túlnyomórészt szénalapú. Kivételt képez a Csendes-óceán 
partján elhelyezkedő három állam, amelyek vízenergiából állítanak elő 
áramot. Az áramot drágán termelő országokban az áram kevesebb, mint 
30%-át állítják elő szénalapon. Más szóval: azokban az államokban, 
ahol az áram 33%-át vagy annál kevesebbet állítják elő szénalapon, 
72%-kal többet fizetnek az áramért, mint ott, ahol az áram 66%-át vagy 
még többet szénből állítanak elő. Az öt, legolcsóbb áramot termelő állam 
(Kentucky, Wyoming, Nyugat-Virginia, Indiana és Utah) áramtermelésé-
nek több, mint 94%-a szénalapú.  

Ez az irányzat folytatódik az elkövetkezendő öt évben. 2000-ben a 
három, legolcsóbban áramot előállító állam Washington, Oregon és 
Idaho volt. Miután ebben a térségben olcsó vízenergiából is állítanak elő 

 



áramot, és függenek a földgáz által vezérelt regionális piactól, 2002-ben 
már a három állam egyike sem volt a 10 legolcsóbb áramot termelő or-
szág között.  

Az áramot túlnyomórészt szénből előállító államok elszigetelődtek a 
jelenleg végbemenő, a földgáz árának változását követő nagykereske-
delmi áram-áringadozásoktól. Az Egyesült Államok középső területén 
jellemző kisebb áramár észak, dél vagy nyugat felé haladva nő. Növe-
kednek a csúcsidőn kívüli árak is. Nem meglepő, hogy az olcsó áramot 
termelő területeken találhatók a legkisebb kapacitástényezőjű, szénala-
pú erőművek, a drága áramot termelő területeken üzemelő szénalapú 
erőművek kapacitástényezője pedig a legnagyobb.  

Az Egyesült Államok középső területén üzemelő áramfogyasztók és 
széntermelők pótolhatják a hiányzó nagyfeszültségű (345 kV és na-
gyobb) vezetékek egy részét, hogy a feleslegben levő, olcsó áram eljus-
son az áramot drágábban termelő régiókba.  

Az északról dél felé haladó távvezeték hiányának pótlása kiemelten 
szerepel a Midwest ISO első hosszú távú távvezeték-építési tanulmány-
tervében, amelynek keretében új, 500 kV-os távvezetékeket építenek. A 
tanulmányterv keretében 

• regionális és interregionális tervezéssel meghatározzák a távve-
zetékek bővítését, amely előnyös az áramfelhasználók számára 
és segíti a politikai döntéshozók és a törvényalkotók munkáját 

• megállapítják, ki jut nyereséghez a távvezetékek bővítéséből, így 
eldönthető, ki köteles megfizetni a bővítés költségét 

• eldönthető az is, ha egy vezeték nyereséget hoz egy másik állam 
fogyasztói számára is, hogyan fognak ezek a fogyasztók a nyere-
séges terület fogyasztói részére részarányosan fizetni a vezeté-
kért? Ha nem tudják szétosztani az új távvezetékek költségét a 
regionális szállító szervezetek között, akkor ilyen vezetékeket 
nem szabad építeni. Az Egyesült Államokban ezt a problémát az 
ún. „Interstate” rendszer kiépítésével hidalták át, amelynek kere-
tében a költségeket a benzinadón át osztották szét valamennyi 
villamosenergia-fogyasztó között.  

Korszerű széntüzelésű erőművek 

A korszerűsített széntüzelésű erőművek befolyásolják az ingadozó 
földgázárakat, kihatnak a nagykereskedői árampiacra, a területet az el-
múlt 15 évben uraló gáztüzelésű kombinált ciklusú és csúcserőművekkel 
szemben. Régen a széntüzelésű erőművek építésénél a megbízható 

 



alapterhelésre összpontosítottak, a rugalmas üzemeltetésre nem. A be-
állítások és az ellenőrzés módosításával kialakított új üzemeltetési profi-
lok sokszorosan megtérülnek a minimális befektetéssel szemben. Az új 
széntüzelésű erőművek teljesítménye növelhető, az új, rugalmas üze-
meltetés adta gazdasági előnyök miatt. Az erőműveket gyártóknak a 
megtérülés és az üzleti érdekeik figyelembevételével meg kell határozni-
uk és rangsorolniuk a széntüzelésű berendezések korszerűsítésének 
lehetőségeit. A költséges javítások is hasznosak lehetnek, ha a széntü-
zelésű erőművek több órát üzemelnének egy évben. A Carolina Power & 
Light cég 2013-ig 800 M USD-t fordít 11 széntüzelésű erőműben gáz-
mosók és szelektív katalitikus kezelőberendezések telepítésére. A társa-
ság anyavállalata, a Progress Energy szénkeverékből, nukleáris alap-
anyagból és földgázból állít elő áramot. A jelenlegi gázárak rontják a 
gáztüzelésű erőművek piacát, ami kihat a nagykereskedelmi verseny-
piacra is.  

A Progress Energy terheléskiegyenlítő áramot gyárt az észak-
karolinai és a floridai kisfogyasztók számára. Az áramfelesleg a nagyke-
reskedői piacon értékesíthető (real-time kereskedelem vagy fizikai opti-
malizálás). A szabályozott és a nem szabályozott piac fogyasztói rájöt-
tek, hogy a szén felhasználása milyen előnyökkel jár számukra.  

Az ország áramkeresletének meghatározása során azonosítani kell 
azokat a fogyasztókat, akik nem használnak drága gázt. Most kell olyan 
üzemeket vásárolni, amelyeket nem érint a spekulatív külföldi tőke, a ke-
reskedelmi bukás és a földgázpiac ingadozása. Meg kell határozni azo-
kat a javításokat, amelyekkel a szénalapú erőművek versenyképessé 
válhatnak a terheléskiegyenlítés, a kapacitás, a rendelkezésre állás és 
az emissziók vonatkozásában. 

A gőzturbinánál ilyen lehetőségek a forgó kefével kombinált diaf-
ragma, új lapátok, illetve lapátsorok, új rotorok, új belső burkolat alkal-
mazása, továbbá a meglévő üzemeltetési korlátozások (pl. az előmelegí-
tési feltételek) feloldása. Kazánoldalon bővíthető az előmelegítő, csök-
kenthető a kemencefal korróziója, módosítható a túlhevítő a hamuval 
szembeni korrózióállóság javítása érdekében, helyreállítható a teljes ter-
helés és bővíthető a rendelkezésre állás időtartama. Léteznek stratégiák 
a tüzelőanyag cseréjére is. 

A folyamatok optimálása 

A két-három évtizede épített széntüzelésű erőművek teljesítménye a 
költségeket tekintve egyik leghatékonyabb eljárással, azaz a korszerű 

 



számítógépes technológiák alkalmazásával nem növelhető. Az Emerson 
szerint a teljesítménynöveléshez néhány hónap alatt megvalósítható és 
6–12 hónap alatt megtérülő megoldások szükségesek (korszerű ellenőr-
ző, beállító és optimáló rendszerek alkalmazása).  

Egy 600 MW teljesítményű erőműben az Emerson cég folyamatop-
timáló szoftverjének és koromfúvónak a telepítésével az NOx-emisszió 
25%-kal, a fajlagos hőfelhasználás 1,11%-kal, a CO-emisszió 100 ppm-
el csökkent.  

Az AmerenUE négy legnagyobb, 5800 MW összteljesítményű erő-
művében (Labadie, Meramec, Rush Insland és Sioux) nemrég új infor-
mációtechnológiai eszközök alkalmazását kezdték meg az üzemeltetési 
költségek minimalizálása, a rendelkezésre állás maximalizálása és a 
termelési folyamatok optimálása érdekében. Ezek az eszközök alábbiak 
voltak: 

– Három évvel ezelőtt az AmerenUE szerződést kötött az ipari 
információtechnológiai alkalmazásokat szállító Matrikon céggel, 
az erőmű informatikai rendszere kihasználtságának javítása 
érdekében. A rendszer rögzíti, tárolja és feldolgozza és hasznos 
információvá alakítja az erőmű ellenőrző egységeiből érkező, 
nagy mennyiségű adatokat. A korszerűsítés során javult a folya-
mat-grafikák minősége és az adatokat felvitték az erőmű intranet 
hálózatára. A Matrikon „ProcessNet” rendszere lehetővé teszi, 
hogy az erőmű alkalmazottai az üzem bármely pontján adatokat 
jelenítsenek meg egy számítógép képernyőjén. Kiegészítő 
szoftver használata nem szükséges, az adatok Web böngészővel 
megtekinthetők, akár otthonról is. 

– Telepítették a „ProcessGuard” rendszert, amellyel statisztikai 
elemzés végezhető és kialakítható a vészjelzés stratégiája az 
erőmű ellenőrző rendszereinek vészjelzőin. Ezáltal csökkenthető 
a hamis riasztások száma, így ez nem terheli feleslegesen az 
operátorokat. A rendszer telepítése előtt naponta többezer hamis 
riasztás volt, ami a telepítés után napi néhányra csökkent, így az 
operátorok is jobban odafigyelnek az érkező riasztásra. A 
ProcessGuard feltárja, hogy az operátorok hogyan reagálnak a ri-
asztásra, rögzíti a korábbi riasztásokat, segítve ezáltal az üzemel-
tetőket a hiba okának a felderítésében. 

– Ugyancsak telepítették a real-time módban üzemelő „Process-
Doctor”-t, amely minden ellenőrző rendszernél felügyeli és kate-
gorizálja az ellenőrző körök működését és jelzi, ha az ellenőrző 
köröket újra kell szabályozni. Detektálja az ellenőrzés kiesését a 

 



kazán vízbetáplálásánál. Továbbfejlesztett változata e-mail üze-
netet küld a személyzetnek és a probléma feltárása után megha-
tározza a végrehajtandó javításokat. 

A bostoni székhelyű NeuCo társaság szerint az optimálás felülről le-
felé haladó folyamat, amely során meghatározzák az üzleti célok eléré-
séhez szükséges alapértékeket. A berendezéseket viszont alulról felfelé 
irányban tervezik. Vannak az üzleti terv megvalósítását elősegítő szer-
kezetoptimálási módszerek, ezek azonban hosszú telepítési időt és ez-
zel járó üzemszünetet igényelnek.  

Bár folyamatoptimálási módszerek hosszú idő óta léteznek, vannak 
olcsó, pentium-alapú számítógépek, illetve a változásokat követő algo-
ritmusok, amelyekkel kezelhető a nagy számú változó.  

A NeuCo több, mint 50 erőműben telepített real-time, zárt körfolya-
matban üzemelő, égetést optimáló rendszert. Egy hétig tart a szoftver, 
három hétig a huzalok, a szabályozók és az érzékelők telepítése, majd 
10–12 héten belül a rendszer üzembe helyezhető.  

Az 50 berendezés beruházási költségének átlagos megtérülési ideje 
8 hónap. A tüzelőanyag és a levegő elosztásának szabályozása követ-
keztében csökken az NOx-emisszió, javul a tüzelőanyag-felhasználás 
hatásfoka és a berendezés üzemvitele is kiegyenlítetté válik.  

A NeuCo együttműködése a Black & Veatch tervező és tanácsadó 
társasággal lehetővé teszi a berendezésoptimálás stratégiai megközelí-
tését.  

Az alábbi három tényezőnek kell együttesen fennállnia ahhoz, hogy 
a piacon a szén kedvező fogadtatásra találjon: 

• jelentős mértékű dereguláció, 
• a problémák átfogó kezelése információtechnikai eszközökkel,  
• a piac kereskedelmi és nem pénzügyi alapú szerveződése. 

Visszalépés a tervezett teljesítmény alá 

A szénalapú erőművek számos esetben a tervezettnél sokkal kisebb 
teljesítménnyel üzemelnek. A Foxboro cég szerint ideális megoldás a 
széntüzelésű, recirkuláció nélkül üzemelő kazánok alkalmazása. Így mű-
ködik a telepített rendszerek 30%-a, főleg olyan területen, ahol jelentős 
beruházásokat hajtottak végre a kombinált ciklusú erőművek telepítése 
érdekében. Egy új, kombinált ciklusú berendezés telepítésekor a cél az, 
hogy a terheléskiegyenlítést alapterhelésű berendezésekkel váltsák ki. A 
tulajdonosoknak meg kell tanulni ezen berendezések üzemeltetési pa-

 



ramétereinek a módosítását és vizsgálniuk kell az olcsóbb megoldáso-
kat, a versenypiacon való megmaradásuk érdekében. 

A széntüzelésű erőműveket üzemeltetők csapdába kerülnek, ha éj-
szaka nem tudják az erőmű teljesítményét 250 MW alá csökkenteni: 
vagy 10 órára 200 MW teljesítmény elvesztésével kell számolniuk, vagy 
leállítják a rendszert. Ez utóbbi megoldás megbízhatatlan, reggel túlsá-
gosan hosszú idő kell a recirkuláció nélkül üzemelő rendszerek beindítá-
sához, mert a motor működéséhez szükséges áram nem áll rendelke-
zésre. A hőmérséklet-érzékelők téves értéket adnak a rendszerben tárolt 
energiamennyiségről: úgy tűnik, hogy a rendszer indulhat, pedig nem. A 
számításoknak ezért a hőmérséklet, a tömeg és az áramlási viszonyok 
alapján meghatározott, tárolt energián kell alapulniuk. 

A Foxboro megvizsgálta a Babcock & Wilcox (B & W) szuperkritikus, 
szénnel és gázzal egyaránt fűthető, recirkuláció nélkül üzemelő kazánja-
it. A tervezett 600 MW-os egység minimális teljesítménye 250 MW volt. 
Ennek eléréséhez szükséges módosítás 6 M USD-be kerül és 90 napos 
üzemszünetet igényel. A gázüzemű berendezéseket vizsgálva a 
Foxboro megállapította, hogy a 250 MW-os rendszer minimális terhelése 
125 MW, egy új ellenőrző rendszer telepítésével pedig lehetővé válik az 
üzemeltetés 50 MW-on. Ezen terhelés elérésekor leállítják a kazán gőz-
hajtású betáplálószivattyúit. Meghatározták, hogyan lehet majd ismét 
üzembe helyezni a gőzbetáplálást és elegendő gőzenergiát fenntartani 
úgy, hogy a szivattyú kisebb terhelésen is üzemeljen. Biztosítani tudják 
továbbá a turbina első lépcsőjében a megfelelő nyomás- és hőmérsék-
letértékeket, így a rendszer reggel gyorsan üzembe helyezhető. Ezzel az 
üzemeltetési stratégiával 70 000 USD befektetéssel szemben több, mint 
50 M USD nyereség érhető el. A stratégia alkalmazásához új, 2 M USD-
be kerülő ellenőrző rendszer és egy új szelep telepítésére volt szükség. 
Bár ezt gázüzemű erőműben valósították meg, a telepítés széntüzelésű 
erőművekben is lehetséges, mert a vizsgálatokat széntüzelésű szimulá-
torral végezték. 

Ugyanez az ügyfél kérte, hogy a Foxboro alakítsa át a gázüzemű 
berendezéseit pszeudo-csúcsüzemű rendszerekké.  

A B&W integrált technológiát ajánl a kazánok javítására. A cég szer-
viztevékenysége korábban az NOx-kibocsátás ellenőrzéséből és az 
alkatrészek cseréjéből állt. Napjainkban az ügyfelek az optimálás lehető-
sége, a körfolyamatok kiépíthetősége, a rugalmas tüzelőanyag-fel-
használás, az üzemszünetek számának és időtartamának minimálisra 
csökkentése és az emissziós határértékek teljesíthetősége iránt érdek-
lődnek. 

 



 

A B&W 500 MW teljesítményű erőművekben vizsgálta, hogy tudnak-e 
50 MW-on üzemelni. Jelenleg egy alapterhelésre tervezett, körfolyamat-
ban üzemelő erőmű üzemvitelét értékelik. Felül kell vizsgálni többek kö-
zött a kazán előtti ciklus berendezéseit és a vízkémiát, a kazánelrende-
zést, az alacsony terhelés hatását az emissziós stratégiára. 

A tüzelőanyag keverése 

A széntüzelésű erőművek rugalmassága azt jelenti, hogy felhasz-
nálhatók benne különböző hamu- és hőtartalmú, emissziós tulajdonságú 
szénkeverékek, az optimális piaci lehetőségek kihasználása érdekében.  

Régóta alkalmaznak kevert tüzelőanyagot a detroiti Edison művek 
3000 MW-os Monroe erőművében. Az erőmű négy, egyenként 750 MW-
os egységében évente 9 M t szenet égetnek el. A kevert szén tüzelő-
anyag alkalmazására a kéntartalomra vonatkozó 1980-ban és 1985-ben 
hatályba lépett korlátozó intézkedések miatt került sor. Az erőmű három 
bányától vásárol kis és közepes kéntartalmú szenet. A szénkeverékek 
alkalmazása a Monroe erőművet az Egyesült Államok egyik leghatéko-
nyabb és legversenyképesebb erőművévé tette.  

Az áramtermelést optimáló csoport figyeli a piacon az áramköltsé-
gek alakulását és a Monroe-nál alkalmazott tüzelőanyag-keveréket. El-
jön még az az idő, amikor gazdaságos lesz nyugatról beszerzett, kis fű-
tőértékű szenet vásárolni. Ekkor szombaton és vasárnap kis fűtőértékű 
szenet használnak, majd vasárnap második vagy harmadik műszakjá-
ban visszatérnek a szénkeverékre, a teljes kapacitás elérése érdekében, 
ami csak nagyobb fűtőértékű szén alkalmazásával biztosítható.  

Az erőmű szénkeverék alkalmazásával minimalizálja a hazai fo-
gyasztók költségeit és maximalizálja a tüzelőanyag-árrést a költség és 
az ár között.  
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