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A világ legjobb erőművei – 2005 
 

A POWER magazin minden évben összeállítást közöl a világ 12 legjobb villamos erőművéről,  

illetve azokról, amelyek a magazin szerkesztősége és szakértői szerint a leginkább méltóak voltak 

a végső küzdelemre. Hogy mi a jó, az persze szubjektív, de műszaki létesítmények esetén szeren-

csére számos olyan objektív mérőszám is létezik, amelyek összevetése megkönnyíti az ilyen dön- 

tést. 

 

Tárgyszavak: erőmű; villamos energia; benchmark. 

 
A POWER magazin minden évben össze-

állítást közöl a világ 12 legjobb villamos erő-

művéről, illetve azokról, amelyek a maga- 

zin szerkesztősége és szakértői szerint a leg-

inkább méltóak voltak a végső küzdelem- 

re. Hogy mi a jó, az persze szubjektív, de mű-

szaki létesítmények esetén szerencsére számos 

olyan objektív mérőszám is létezik, amelyek 

összevetése megkönnyíti az ilyen döntést. A 

most következő összeállítás bemutatja a sze-

lekciós eljárást, és a 12 legjobbnak talált erő-

művet.  

 

A kiválasztási eljárás 
 

A versengés nemzetközi, az egész világ összes 

villamos erőműve számításba jöhet. A kivá-

lasztási eljárás a magazin olvasóinak javaslata-

ival indul, tehát bárki ajánlhat résztvevőt. A 

lap olvasótábora nemzetközi, bár többségük az 

USA-ban él és dolgozik. Ennek megfelelően a 

jelöltek és a finalisták többsége is az USA-ban 

található, de minden évben bejut a döntőbe 

néhány Amerikán kívüli objektum. A javasla-

tok nyomán kialakult hosszú listát ezután a 

szerkesztőség szűkíti, fő vonalaiban annak 
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alapján, hogy mely létesítmények termelik a 

villamos energiát a leggazdaságosabban, leg-

megbízhatóbban és a környezet legkisebb ká-

rosításával.  

 

A bírálók munkája nem könnyű, hiszen „almát 

körtével” kell összehasonlítaniuk. Az energia-

termelés technológiája az utóbbi években egy-

re színesebbé vált, számos megoldás vált al-

kalmassá a rendszeres, ipari jellegű működés-

re. Az idei 12-es mezőny is ezt tükrözi, először 

jutott be a döntőbe például szélerőmű. Ebben 

szerepet játszott az értékelési kritériumrend-

szer, a benchmark kismértékű átalakítása is, 

vagyis a szerkesztőség idén előnyben részesí-

tette a megújuló forrású, vagy más szempont-

ból technikailag vagy üzemgazdasági szem-

pontból különleges, előremutató rendszereket. 

Magának a benchmarknak a felépítése és sú-

lyozása egyébként nem publikus, a magazin 

honlapján [2] sem lehet rábukkanni. 

 

Az említett honlapon található viszont számos 

adatbázis, amelyekben a hosszú listán szereplő 

létesítmények adatai találhatóak különféle ren-

dezettségben (a kiindulási energiahordozó faj-

tája, azon belül a beépített teljesítmény, a 

2004-ben megtermelt összes energia stb.). A 

mélyebb elemzés céljára számos műszaki-

gazdasági paramétert kértek be a jelöltektől, az 

elosztóhálózat üzemeltetőitől, sokat a hivatalos 

statisztikákból merítettek. Csak mutatóba né-

hány paraméter: 

– beépített teljesítmény (MW), 

– kihasználtság (%), 

– termelési költség (USD/MWh), 

– hőerőműveknél a hőhasznosítási arány 

(Btu/kWh). 

 

A továbbiak a döntőbe jutott erőművek jellem-

zőit foglalják össze, a nevük ABC-sorrend-

jében. Érdemes kinek-kinek saját szempontjai 

alapján kiválasztani, hogy melyik létesítmény 

érdemli meg a bajnoki címet.  

 

 

Arklow Bank partmenti 
tengeri szélpark (Arklow, Írország) 
 

A szélerőművek jelentik az energetikai techno-

lógiák leggyorsabban fejlődő ágát világszerte. 

A kevésbé látványos konstrukciós finomítások 

mellett ezt leglátványosabban a turbinák mére-

teinek, teljesítményének növekedése mutatja. 

Míg az 1 MW-os határ eléréséhez egy évtized-

re volt szükség, a 3 MW-os kategória kifej-

lesztése már fele ennyi időt igényelt. Az elmúlt 

néhány évben a teljesítmények éves növekedé-

si üteme 30% körül volt. E fejlődés egyik 

zászlóshajója az Arklow Bank partmenti ten-

geri szélpark, ahol a nagy szélerősség, a se- 

kély és alapozás szempontjából kedvező 
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partmenti vizek gigantikus tervek készítésére 

ösztönözték a szélenergia helyi híveit: az 

arklowi szélpark engedélyezési terveiben teljes 

kiépítésében 500 MW-os összteljesítmény 

szerepelt, 200 szélkerékkel. A különféle korlá-

tozó szempontok figyelembevételével a célt 

120 MW-ra csökkentették, az első ütem már 

több, mint egy éve üzemel, figyelemre méltó 

eredményekkel. 

 

A telepen jelenleg 7 db 3,6 MW-os névleges 

teljesítményű, General Electric gyártmányú 

szélkerék üzemel, a gyártó jelenlegi legna-

gyobb modelljei. Az egységek összmagassága 

meghaladja a 120 métert, tömegük a 320 ton-

nát. A lapátkerekek átmérője több, mint 100 

méter, összehasonlításul ez nagyobb, mint egy 

futballpálya hossza. A rotorok forgási sebes-

sége 20–50 fordulat/min, ezt fogaskerekes 

áttétel gyorsítja fel a generátorok hatékonysá-

gához szükséges 1000–1500 fordulat/min ér-

tékre.  

 

A hatalmas méretek miatt a közeli mélyvizű 

kikötőben rakodták ki az elemeket, és végez-

ték el az előszerelési munkákat. A kivitelezők-

nek gondolniuk kellett az ehhez szükséges 

hatalmas daruk elhelyezésére is. A megtermelt 

villamos energiát tenger alatti kábelek juttat- 

ják a partra, légvezetéket egyáltalán nem al-

kalmaztak. Az üzemeltetés tapasztalatai kivá-

lóak, az első év során a rendelkezésre állás 

94% volt, az egyetlen üzemzavar amiatt kö-

vetkezett be, hogy egy hajó horgonya feltépte 

az egyik kábelt. A megtermelt energia kb. 2%-

kal meghaladta a modellek alapján tervezettet. 

A 25 MW teljesítményű első fázis kb. évi 

15 000 tonna fosszilis tüzelőanyag importját 

tette szükségtelenné, csökkentve Írország erő-

teljes függését az energiahordozók behozata-

lától.  

 

 

Asbury erőmű 
(Asbury, Missouri, USA) 
 

Az Asbury erőmű 35 éve épült, névleges telje-

sítménye 212 MW. A sok hasonló széntüzelé-

sű erőműtől az különbözteti meg, hogy 2002 

közepétől az üzemeltető használt autógumik 

anyagát keveri az elégetendő szénhez. A kihí-

vást a feladatban az jelentette, hogy egyrészt a 

tüzelőanyag-szállító rendszert csak kissé kell-

jen módosítani, másrészt a gumi égetése ne 

okozza a környezetterhelés növekedését. Az 

autógumiból nyert tüzelőanyag (tire-derived 

fuel, TDF) hozzákeverése a szénhez amellett, 

hogy egy amúgy csak tárolóban való lerakással 

kezelhető hulladék hasznosítását jelenti, szá-

mos előnyt hoz az erőmű számára is, amelyek 

már 1–2%-os keverési arány mellett is érvé-

nyesülnek: 

– nagyobb energiatartalom a legtöbb fajta 

szénnél, 
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– a légszennyező anyagok kibocsátása kisebb, 

de legfeljebb ugyanakkora, mint a széné, 

– a hamu kevesebb, és nehézfémtartalma ki-

sebb, 

– csökken a hulladéklerakók terhelése, 

– csökken a gondatlanul az utak mentén szét-

dobált elhasznált gumik száma. 

 

A gumi mint fűtőanyag néhány fontos jellem-

zőjét az 1. táblázat mutatja be. 

 
1. táblázat 

A gumi mint fűtőanyag néhány fontos 
jellemzője 

 
 Szén TDF 

Nitrogén (%) 1,76 0,24 

Hamu (%) 12,00 4,78 

Nedvesség (%) 6,00 0,62 

Kén (%) 3,30 1,23 

Szén ((%, mint elem) 73,29 83,37 

Fűtőérték (Btu/font)1 12 000  15 500 
 
1 1 Btu = 1055,056 Joule, 1 font = 453,6 g 

 
 

Az autógumiból származó fűtőanyag arányát 

fokozatosan növelték, 2004 végére elérte a 

2%-os tömegarányt. Műszaki szempontból 

efölé is mehetnének, de Missouri állam kör-

nyezetvédelmi hatósága csak egy bizonyos 

határig engedélyezte a gumi együttégetését: az 

arány soha nem haladhatja meg a 2%-ot, és az 

éves mennyiség a 20 000 tonnát, ami kétmillió 

abroncsnak felel meg.  

A szükséges műszaki átalakítások csak a gumi 

tüzelőanyag előállítására korlátozódtak. A 

meglevő ciklonégők változtatás nélkül képesek 

a gumi égetésére, természetesen nem teljes 

abroncs formájában: előtte 3–4 cm átmérőjű 

darabokra kell aprítani az anyagot. A fűtő-

anyagot a kazánba juttató csövek is gond nél-

kül képesek az aprított gumi továbbítására. 

Egyedül a szénszállító futószalagokat kellett 

kissé módosítani. A szenet kb. 3 mm-es dara-

bokra aprítják, az aprítógépek nem voltak al-

kalmasak ennyire eltérő anyag és ennyire elté-

rő méretek kezelésére, ezért a gumi darálásá-

hoz külön gépeket állítottak be. Érdekes mó-

don a kétféle anyag nagyon különböző szem-

csemérete nem rontja le az égés minőségét. A 

rendszer többi eleme változtatás nélkül képes 

az együttégetés mellett működni.  

 

 

E. A. Gilbert generátoregység 
(Maysville, Kentucky, USA) 
 

Ki gondolná, hogy az USA-ban léteznek erő-

művek szövetkezeti tulajdonban? Pedig ez a 

helyzet, és az ilyen egységek nem is csak mu-

tatóban fordulnak elő: a lakosság 12%-át ezek 

látják el villamos energiával. Történetük az 

1930-as évekig nyúlik vissza, amikor F. D. 

Roosevelt elnök beindította a vidék villamosí-

tásának állami programját, ugyanis miközben 

1935-ben a városi lakosság közel 90%-a élvez-
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te az elektromosság áldásait, a falusi népes-

ségnél ez az arány csak 10% volt. Azt is érde-

mes megjegyezni, hogy Amerikában akkor 

még a villamosítás kizárólag üzleti alapon, az 

állam részvétele nélkül zajlott. Az állami prog-

ram támogatta nonprofit szövetkezetek létre-

hozását erre a célra, és bármennyire is ellenke-

zik látszólag a piaci viszonyokkal, a rendszer 

azóta is fennmaradt, sőt erősödött. 

 

Ebbe a rendszerbe tartozik a Kelet-Kentucky 

Energetikai Szövetkezet is (East Kentucky 

Power Cooperative), amely tulajdonosa a 

Spurlock erőmű területén található E. A. 

Gilbert blokknak. A szövetkezet nonprofit 

jelleggel működik, egyedüli célja: tagjainak 

ellátása minél olcsóbb villamos energiával. Az 

egység 2001-ben épült, beépített teljesítménye 

800 MW, és azzal vonta magára a POWER 

magazin szerkesztőségének kitüntetett figyel-

mét, hogy működése nagyon tiszta, nagyon 

kicsi a légszennyezése, annak ellenére, hogy a 

villamos energiát szén tüzelésével állítja elő. 

Az innovatív cirkulációs fluidizált ágyas kazán 

a francia Alstom cég gyártmánya, egy hasonló 

berendezés már a 2004-es döntőben is szere-

pelt. Ezt a technológiát az Energiaügyi Minisz-

térium (DoE) is nagyon ígéretesnek tartja, fő-

szerepet szánt neki a korszerű tiszta szén-

technológiák programjában. Mind a SO2, mind 

a NOx kibocsátása jóval a környezetvédelmi 

előírások alatt maradnak. Ennek egyik fő elő-

remozdítója a nagyon hatékony kémiai füst-

gázszűrő rendszer, amely a gyakran nagy kén-

tartalmú szén használata ellenére kiszűri a 

füstgáz kéndioxid-tartalmának 98%-át. A ki-

szűrés érdekében aprított mészkövet juttatnak 

az égéstérbe, amely a folyamat során kalciná-

lódik, a keletkező mészhidrát reakcióba lép a 

kén-dioxiddal, és megköti azt kálciumszulfát 

formájában. Hasonló folyamat távolítja el a 

ként a hamuból is. A nitrogén-oxidokat is ve-

gyi úton vonják ki, katalizátor nélküli szelektív 

redukció során. E célból száraz ammóniagázt 

fújnak a füstgázba, amelynek hatására elemi 

nitrogén (N2) és vízgőz keletkezik. További 

jelentős újítások is növelik a rendszer hatásfo-

kát és tisztaságát, így a mészkő-előkészítő 

rendszerben és a hamu hűtésében. 

 

 

Emery erőmű 
(Clear Lake, Iowa, USA)  
 

Az Iowa állam területén folyamatosan növek-

vő igények a villamos energia iránt néhány éve 

a kapacitások növelésére vonatkozó döntésre 

sarkallták a szolgáltatót. A több erőmű létesí-

tését előirányozó akció első eredménye az 550 

MW teljesítményű Emery erőmű megépítése 

és üzembe állítása. Az egység specifikációja a 

középterhelésű üzemmódnak felel meg, vagyis 

az alaperőművek és a csúcserőművek közötti 

űrt hivatott kitölteni.  
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A kettős ciklusú rendszer felépítése viszonylag 

hagyományos, tüzelőanyagként elsősorban 

földgázt használ, de olaj égetésére is képes. A 

konstrukciót egyedivé teszi ugyanakkor az a 

hat 2,1 MW teljesítményű dízelgenerátor, 

amelyek a környező energiarendszer teljes 

leállása esetén is képesek az erőmű újraindítá-

sára, amelynek révén a közvetlen környéket 

szigetüzemben el tudja látni. Ez nemcsak a 

fogyasztóknak kedvező, hanem elősegíti a 

környező hagyományos erőművek újraindítá-

sát is. Egy leállás után a dízelgenerátorok au-

tomatikusan elindulnak, és gondoskodnak az 

erőmű saját létfontosságú fogyasztóinak táplá-

lásáról (motorok, feltöltők, világítás stb.). en-

nek révén a turbinák nem állnak le, a kenőolaj 

és a tömítések nyomása megmarad, a rendszer 

nem hűl le. Enélkül az újraindulás folyamata 

akár napokig is eltarthatna, így viszont az álta-

lában rövid idejű regionális rendszerkiesések 

átvészelhetőek.  

 

Az erőmű másik érdekessége a hűtővízrend-

szer. A tervezés során már korán kiderült, 

hogy a talajvíz nem elegendő a kutakból nyert 

hűtővíz kellő mennyiségű előállításához. Ezért 

csak az igény felét fedezik a kutakból, a másik 

felét a közeli szennyvízkezelő szolgáltatja. A 

szükséges tisztaságot új háromszoros szűrőbe-

rendezés teszi lehetővé, amelynek költségeit az 

így tisztított víz egyedüli felhasználója, az 

erőmű fizette. 

Genesee erőmű, 3. fázis 
(Edmonton, Alberta, Kanada) 
 

A Genesee erőmű első két fázisát a környéken 

nagy bőségben található szénre alapozták. A 

„szakmai divat” később sok éven át a földgáztü-

zelés felé fordult, a gázárak emelkedése azon-

ban a gazdaságossági versenyben újra a szenet 

hozta előnybe. Ezt látva kezdték meg a Genesee 

erőmű harmadik 450 MW-os fázisának építését, 

amely tíz év óta az első újonnan létesített szén-

tüzelésű erőmű Kanadában. A döntést elősegí-

tette az, hogy az első két fázis építésekor négy 

egység táplálására alkalmas szénelőkészítő és 

vízkezelő kapacitást hoztak létre.  

 

A létesítmény legfontosabb jellemzője az, 

hogy ez Kanada első szuperkritikus kazánt 

alkalmazó hőerőműve. Habár az üzemeltetés 

gazdaságossága alapján a hagyományos őrölt 

szenes és a szuperkritikus megoldás körülbelül 

egyenértékűek, a jóval kisebb levegőszennye-

zés a szuperkritikus rendszer felé billentette a 

mérleg nyelvét, annak ellenére, hogy ennek 

beruházási költsége jóval nagyobb. A környe-

zetbarát működést jól mutatja a fajlagos szén-

dioxid-kibocsátás alacsony értéke. A kén-

dioxid kiszűréséről itt is mészkőre alapozott 

berendezés gondoskodik.  

 

A szuperkritikus gőzelőállítás terén német és 

japán cégek osztoznak a piacon, itt a Hitachi 
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berendezéseit választották. A rendszer meg-

bízhatósága a konstrukció újdonsága ellenére 

igen nagy, Japánban (Nanao-Ohta erőmű) két-

éves periódus alatt 100%-os rendelkezésre 

állást teljesített. A termikus hatásfokot az is 

fokozza, hogy a kimenő gőz nyomása változ-

hat, szemben az első állandó nyomású konst-

rukciókkal.  

 

 

Lough Ree erőmű 
(Lanesboro, Írország) 
 

A Lough Ree erőmű működését a környéken 

kitermelt tőzeg elégetésére alapozták. A tőzeg 

egyike az égés szempontjából „legkellemetle-

nebb” tüzelőanyagnak: hamutartalma elérheti a 

20%-ot, víztartalma akár a 70%-it is. Nagy 

mennyiségben található ugyanakkor Írország 

középső részén, és nagy hagyományai vannak 

a környéken. Az új 100 MW-os Lough Ree 

erőmű a hagyományos tüzelőanyagot a legmo-

dernebb technológiával kombinálja: az elége-

tés cirkulációs fluidizált ágyas kazánban való-

sul meg. A tőzegtüzelés specialistájaként is-

mert és elismert, finnországi székhelyű Foster 

Wheeler rendszere nemcsak környezeti szem-

pontból terén teljesít kiválóan, hanem termi- 

kus hatásfoka is messze meghaladja az erőmű 

és a szomszédságában épült hasonló létesít-

mény által kiváltott két régi, leszerelt erő- 

műét. 

A kazán képes a tőzegen kívül számos más, 

gyenge fűtőértékű és/vagy agresszív fűtőanya-

got is eltüzelni, legyen az fakéreg, fűrészpor, 

faforgács, erdei nyesedék vagy szilárd hulla-

dék. A fluidizált ágy nagy hőkapacitásának 

köszönhetően olaj hozzáadására csak indulás-

kor van szükség, utána az égés stabilan fenn-

marad adalék nélkül is. Mind a SO2, mind a 

NOx kiszűréséről a korábban már ismertetett 

mészköves és katalizátor nélküli szelektív re-

formálás gondoskodik.  

 

Az erőmű tervezését és építését az alvállalko-

zók bevonása, sok szállító együttműködése 

jellemezte. Közülük is kiemelkedik a Fuji 

Electric, amely a gőzturbina-generátor egysé-

get szállította. Mind a cégek, mind a beruházá-

son dolgozó szakemberek számos országból 

érkeztek, íreket csak elvétve lehetett találni 

köztük.  

 

 

Port Washington erőmű 
(Port Washington, Wisconsin, USA) 
 

A Port Washington erőmű a városhoz közel, a 

Michigan-tó partján fekszik. Tulajdonképpen 

nem teljesen új létesítmény, hanem egy meg-

levő régi erőmű helyén, sőt annak épületeit és 

még jól működő segédberendezéseit megtartva 

hozták létre. A meglevő épület korlátai nagy 

kihívás elé állították a tervezőket, mert az 545 

 22



Energiatermelés, -átalakítás, -szállítás és -szolgáltatás 
 

 
 

MW névleges teljesítményű, gáztüzelésű, 

kombinált ciklusú létesítmény blokkjai csak 

nehezen fértek be a régi épületbe. A kiváltott 

szenes erőmű egyébként indulásakor, 1935-

ben a világ legjobb termikus hatásfokú léte-

sítménye volt, és ezt a titulust egészen 1948-ig 

megőrizte. Az új rendszer tervezői természete-

sen folytatni akarták ezt a szép hagyományt. 

 

Noha a kombinált ciklusú gáztüzelésű erőmű-

vek általában alaperőművek, az üzemeltető az 

évi több száz elindulással és leállással járó, ma 

még ritka közepes terhelésű üzemmódra szán-

ta. Ennek természetesen következményei van-

nak a konstrukcióra nézve. Az ezzel járó több-

letköltségek ugyanakkor alacsonyabbak, mint-

ha egy csúcsüzemi erőművet létesítettek volna.  

 

A szigorú környezetvédelmi előírások a levegő 

tisztasága mellett a város közelsége miatt kie-

gészülnek a zajszigetelés iránti igénnyel is. A 

légszennyezés egyébként az állandósult üzem 

mellett a gyakori indulások idején is az előírt 

határértékek alatt marad. További helyi kör-

nyezetvédelmi specialitást jelent az, hogy az 

erőmű a tó egyik öblének dagályterületére 

épült, mivel akkoriban még erre nem kellett 

külön engedélyt szerezni. A dagály elvezetésé-

re egy több száz méter hosszú és 10 méter szé-

les elkerülő csatornát építettek, amely az erő-

mű mellett a várost is megvédi a túl magas 

vízállástól.  

Salt Valley erőmű 
(Lincoln, Nebraska, USA) 
 

A 175 MW-os erőművet 2004 közepén kap-

csolták először a hálózatra. A fő tüzelőanyag a 

földgáz, a négy gázturbinás egység közül kettő 

egy gőzturbinás egységgel összekapcsolva, 

kombinált ciklusú üzemmódra is átállítható. 

Az erőművet közepes terhelésű üzemmódra 

tervezték, a nyári csúcsterhelési időszakban 

napi rendszerességű indulással és leállással 

(8.00 óra és éjfél). Az erőmű közösségi tulaj-

donban van, üzemeltetője nonprofit szövetke-

zet, mint egyébként Nebraska állam teljes 

elektromos szolgáltatórendszere, amiben az 

állam egyedül áll az USA-ban.  

 

A tervezés során a költségeket a teljes életcik-

lusra optimalizálták, ennek jegyében a kiszol-

gáló létesítményeket már az első körben a ter-

vezett 600 MW-os teljes kapacitásra kiépítet-

ték. A szigorú környezetvédelmi előírásokat 

folyamatosan figyelik, és a többféle üzemmód 

közül ezek és a terhelési menetrend figyelem-

bevételével rugalmasan választanak. Az egyik 

– csak egyszeres üzemmódban működő – gáz-

turbinás egység például olajat is égethet, erre 

azonban évente (gördülő számítással) maxi-

mum 500 üzemóra van engedélyezve. A gya-

kori újraindulás céljából a berendezéseket úgy 

alakították ki, hogy maximum egyhetes leál- 

lás esetén is a hőmérsékleti és nyomásérté- 
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kek megfelelő szinten maradjanak, a rendszer 

megtartsa „üzemmeleg” állapotát. A kataliti-

kus füstgázszűrők a CO mennyiségének 80%-

át kiszűrik, és azt 90%-os hatásfokkal lebont-

ják. 

 

Az erőmű vízszükségletét teljes egészében 

tisztított kommunális szennyvízből nyeri. A 

városi szennyvíztisztító kifolyó vizéből az 

erőmű többfokozatú szűrési eljárás során az 

egyes igényekre a saját vízkezelőművének 

éppen szükséges tisztasági fokozatú kimeneté-

ről vételezi a vizet: 

– elsődleges klórozás, 

– kombinált és ultraszűrés, innen származik 

az általános célú vízellátás és a tüzivíz, 

– kétfázisú fordított ozmózisos és elektromos 

ionmentesítés után áll elő a kazánokhoz és a 

NOx-szűréshez szükséges ionmentes víz.  

 

 

Santa Rosa gejzírvisszatöltési projekt 
(Middletown, California, USA) 
 

Ez a díjazott projekt talán a legkülönlegesebb 

mind közül. Kalifornia állam már több évtize-

de a megújuló erőforrások hasznosításának 

egyik élharcosa, így a területén, Santa Rosa 

városa környékén a hegyekben található nagy 

gejzíreket is már korán munkára fogták, az 

1960-as évek elejétől villamos erőműveket 

telepítve a természetes gőzforrásokra. A het-

venes évekre a projekt a világ legnagyobb geo-

termikus energiatermelőjévé nőtte ki magát, a 

gejzírmező hasznosított összteljesítménye 

1987-re elérte az 1600 MW-ot. Időközben 

azonban bebizonyosodott, hogy ez a fajta geo-

termikus energia nem teljesen megújuló any-

nyiban, hogy a föld mélyén rejtőző gőzkészlet 

véges, ezért a nyomás és a teljesítmény az 

utóbbi években évi 4%-kal csökkent, annak 

ellenére, hogy a kondenzátumot visszanyom-

ták a talajba. Időközben Santa Rosa városa 

gyors növekedésnek indult, és egyre nagyobb 

problémát okozott a tisztított szennyvíz elhe-

lyezése. A kétszeres tisztítómű kifolyó vizét a 

közeli folyóba engedték, a környezetvédelmi 

előírások szigorodása és a mennyiség növeke-

dése azonban ezt a megoldást fenntarthatatlan-

ná tette. Adva volt tehát két egymást kiegészí-

tő igény a víz tömeges termelésére, illetve fel-

használására: az előzetes modellek azt mutat-

ták, hogy a kettő összekapcsolható. 

 

A gejzírek energiája a megújuló források közül 

a legmegbízhatóbb, legállandóbb, éjjel-nappal, 

szélcsendben is rendelkezésre áll. A természe-

tes „gőzgenerálás” ugyanakkor kisebb hatás-

fokú, mint az ember által létrehozott kazánoké: 

Santa Rosa tisztított szennyvize kb. 300 MW-

os teljesítményű hőerőmű táplálására lenne 

elegendő, a gejzírek visszatöltésére felhasz-

nálva csak kb. 85 MW teljesítménynövekedés 

érhető el. A környezetvédelmi előnyök és a 
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gejzírre alapozott energiaellátás hosszú távú 

fennmaradása azonban állami szinten is jelen-

tős presztizsű vállalkozássá tette a Santa Rosa 

visszatáplálási projektet. A műszaki megoldás 

több csővezeték és szivattyúállomás megépíté-

sét tette szükségessé, mivel a völgyben fekvő 

város és a gejzírek között jelentős szintkülönb-

séget kell legyőzni. Mind a modellszámítások, 

mind az első év tapasztalatai azt mutatták, hogy 

a nyomás és teljesítmény növekedése fokozato-

san, kb. három év alatt alakul ki. Érdekes mó-

don a tisztított szennyvíz visszatöltése javította 

a gőz tisztaságát, ugyanis jóval kevesebb a faj-

lagos gőzfelhasználást növelő nem kondenzá-

lódó gáztartalom, mint korábban.  

 

 

Shuweihat S1 erőmű és tengervíz-
sótalanító 
(Jebel Dhana, Abu Dhabi, 
Egyesült Arab Emirátusok) 
 

Az arab világ éltető nedve a víz, nem az olaj – 

még ha erről kevesebb szó is esik a napisajtó-

ban. A sivatagi országokban a víz forrása a 

tenger, a nagy sótalanító üzemek mind erőmű-

vekkel épültek egybe – nemsokára kiderül, 

miért.  

 

Az Egyesült Arab Emirátusok területén már 

három ilyen komplexum működik, amelyek 

közül a legújabb és legnagyobb érdemelte ki a 

POWER szerkesztőinek bizalmát. További 

kettő van a beruházás különböző stádiumában, 

és egy hatodik pályázás alatt. A kezdetben 

teljesen állami (emíri …) tulajdonban levő 

létesítményeket nemrég részben privatizálták, 

a külföldi tulajdonosok nemcsak a fejlett tech-

nológiához, hanem a nemzetközi hitelekhez is 

könnyebb hozzáférést hozhatnak. Hiába, a 

mesés olajvagyonok sem korlátlanok … 

 

A Shuweihat S1 komplexum 1500 MW villa-

mos teljesítményt és napi 380 millió liter ivó-

vizet szolgáltat. Csak érdekességként érdemes 

megjegyezni, hogy az egy főre jutó vízfo-

gyasztás az emirátusokban a világon a máso-

dik legnagyobb az USA után. A telepen öt 

Siemens gyártmányú gázturbina dolgozik, 

mind az öt fáradt gáza egy-egy hővisszanyeré-

ses gőzgenerátort táplál, amelyek gőze két 

(szintén Siemens gyártmányú) gőzturbinát hajt 

meg. A fáradt gőz megmaradt energiáját a só-

talanítandó víz hevítésére használják a hat 

olasz gyártmányú többfokozatú vízsótalanító 

berendezésben.  

 

 

Texas City kombinált villamos erőmű 
és hőszolgáltató 
(Texas City, Texas, USA) 
 

A Texas City kombinált villamos erőmű és 

hőszolgáltató több, mint húsz éves, a 450 
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MW-os, alaperőművi jelleggel működő 

villamosenergia-termelés mellett gőzzel látja 

el a szomszédos vegyi üzemet is. A kiválasz-

tottak közé azért került, mert nagyon innovatív 

módon újították fel a gázturbinák égőit, mesz-

sze túlszárnyalva a még életbe sem lépett, igen 

szigorú környezetvédelmi előírásokat. 

 

A rendszer három Mitsubishi gyártmányú, 

eredetileg a Siemens Westinghouse által terve-

zett gázturbinát tartalmaz, amelyek egy-egy 

hővisszanyeréses gőzgenerátor közbeiktatásá-

val kombinált ciklusú üzemmódban képesek 

egy Hitachi gyártmányú gőzturbina-generá-

torral együttműködni. A gőzturbina fáradt gő-

ze látja el a szomszédos vegyi üzemet, évi 

550 000 tonna mennyiségben.  

 

Az átalakítások oka az volt, hogy a maguk 

idejében korszerű régi berendezések – elsősor-

ban az égők – nem felelnek meg a ma már 

sokkal szigorúbb környezetvédelmi előírások-

nak. Ráadásul Texas állam 2008-ra az előírá-

sok további szigorítását határozta el. A NOx 

kibocsátása terén ugyan lehetőség van a ki 

nem használt kibocsátható mennyiségek ke-

reskedelmére, de az elemzések azt mutatták, 

hogy a létesítmény korszerűsítése gazdaságo-

sabb megoldás. A modernizálásnak is több 

változatát számolták végig, a legoptimálisabb-

nak nem a szűrés fokozása, hanem a káros 

gázok keletkezésének visszafogása, a gáztur-

binák égőinek kicserélése bizonyult. A felújí-

tás, az új különlegesen kis kibocsátású égő-

rendszer beállítása eredményeként a NOx ki-

bocsátása a normál működés során a kiinduló 

42 ppm-es értékről 8 ppm alá csökkent. To-

vábbi előnyként a kéményen keresztül elvesző, 

korábban jelentős mennyiségű vízgőz gyakor-

latilag nullára csökkent. 

 

 

Yonghung hőerőmű, 1.–2. blokk 
(Inchon, Dél-Korea) 
 

Dél-Korea villamosenergia-igénye szakadatla-

nul nő, a nehézipar fejlődésének és a lakosság 

növekvő életszínvonalának köszönhetően. Az 

energiaforrások – közel egyforma arányban – a 

hazai szén, az importált cseppfolyósított föld-

gáz és a nukleáris reaktorok. Az új építésű 

szénerőművek kitűnnek környezetkímélő mű-

ködésükkel és nagy hatásfokukkal. 

 

A Yonghung hőerőműbe négy egységet ter-

veznek, ezek közül kettő működik már, egyen-

ként 800 MW beépített teljesítménnyel. A 

rendszer különlegessége a változó nyomású 

szuperkritikus működés, amely néhány speciá-

lis turbinatechnikai megoldással kiegészítve 

gyors indulást tesz lehetővé. A teljesen hideg 

állapotból 420 perc, a meleg állapotból 190 

perc, a rövid leállás utáni „forró” állapotból 90 

perc alatt éri el a rendszer a névleges teljesít-
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ményt. Az erőmű hatásfoka 43,8%, minden 

segédüzemi fogyasztás levonásával is 41,1%. 

A létesítmény egy szigeten helyezkedik el, a 

villamos energiát a tenger fölötti légvezeték 

viszi a szárazföldre, ez a maga nemében a leg-

hosszabb a világon.  

 

A levegőszennyezést többfokozatú szűrőrend-

szer tartja alacsony értéken, a kültéri széntáro-

lók locsolásával és védőerdő telepítésével gá-

tolják meg a szénpor légkörbe jutását. A léte-

sítmény fontos része a korszerű adatgyűjtő és 

irányítási rendszer, az amerikai Emerson 

Process Management terméke. A szabványos 

moduláris rendszert több ponton is adaptálták 

Yonghung követelményeihez. A gőz hőmér-

sékletét például soktényezős számításokon 

alapuló, több helyen beavatkozó alrendszer 

optimalizálja. 
 
 
Összefoglalás 
 
A 12 létesítmény közül három található az 

USA-n kívül, feltűnő módon ebből kettő a kis 

Írországban. Feltűnő továbbá a valamilyen 

szempontból (tüzelőanyag, járulékos szolgálta-

tások stb.) különleges egységek nagy aránya. 

A hagyományos elrendezésű rendszerek közül 

a POWER magazin szerkesztősége egyértel-

műen a gázturbinás, illetve kombinált ciklusú 

rendszereket részesíti előnyben. A tüzelő-

anyagok terén viszonylag kiegyensúlyozott a 

kép, leszámítva azt, hogy atomerőmű nem 

szerepel a döntőben. Ennek oka az USA ener-

giapolitikája, valamint az, hogy alig van újon-

nan épülő nukleáris erőmű, és azok sem a 

technológia szempontjából élenjáró régiókban 

létesülnek. A megújuló energiaforrások vi-

szont komoly figyelmet kaptak.  

 

Összeállította: Kis Miklós 
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