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KELENFÖLDI ERŐMŰ
A Kelenföldi Erőmű Magyarország egyik legjobb összhatásfokú erőműve, mely 41 ezer lakást lát el távfűtéssel
és mintegy 30 ezer háztartás igényének megfelelő villamos energia termelésére képes.

Az erőmű kombinált ciklusú, gáz-gőz körfolyamatú, villamos energiát és hőenergiát kapcsoltan előállítani képes
létesítmény.
Elsődleges berendezése a gázturbina, mely földgáz elégetésével, a füstgáz energiáját felhasználva forgatja a
generátort, ezáltal villanyt termel. A füstgáz maradék hőjéből a hőhasznosító kazán gőzt állít elő, mely
gőzturbinát táplál, annak generátora szintén villanyt termel. A folyamat végén a gőzturbinából kijövő gőz a
fővárosi távfűtésben hasznosul.
Dél-Budapest biztonságos ellátása érdekében az 1995-ben létesített hőhasznosító kazán felújítása szükségessé
vált. A csőcsere a rendelkezésre álló nyári időszak rövidsége, a nagy mennyiségű kibontandó és beszerelendő
cső valamint a helyi adottságok miatt rendkívül összetett feladat volt.
A fővállalkozó a 17 méter hosszú, több ezer cső egyenkénti cseréje helyett, innovatív megoldást alkalmazva a
gőzfejlesztő csőkötegeket a helyszínen előgyártotta és komplett, háromszor 80 tonnás modulként emelte be a
kazán belső terébe.
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A HŐHASZNOSÍTÓ KAZÁN
Függőleges építésű kazán, mely a gázturbinából érkező magas hőmérsékletű
füstgáz hőjét hasznosítja, abból túlhevített gőzt állít elő, a maradék hőt pedig a
gőzturbina
generátor
távfűtésben keringő víz melegítésére hasznosítja.
A füstgáz a kazán
tetejére épített
kéményen távozik.
Saját tüzelőberendezéssel, póttüzeléssel nem rendelkezik.
A kazán a gázturbinával egy időben, 1995-ben létesült, azóta kb 120 ezer üzemórát
teljesített, felújítva nem volt.
A gázturbina indításai és a gyakori terhelésváltoztatásaiból adódó hőfeszültségek a
kazán elhasználódásának fő okozói. Az avulás a csőlyukadások mellett a kazán
acél falazatának gyakori, egyre nagyobb repedéseiben, a füstgáz terelő lemezek
deformációjában mutatkozik meg.
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A HŐHASZNOSÍTÓ KAZÁN
Mit jelent a függőleges építésű kialakítás?

vízszintes

A fűtőfelületek egymás mellett,
rajtuk a füstgáz vízszintesen áramlik át

függőleges

A fűtőfelületek egymás felett,
rajtuk a füstgáz függőlegesen áramlik át:
- Túlhevítő fokozat
- Elgőzölögtető
- Tápvíz előmelegítő
- Távfűtési betét
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A HŐHASZNOSÍTÓ KAZÁN
A függőleges építésű kazánt a tartószerkezet elkészülte után, az egymás fölötti csőkötegek előgyártásával, azok
egymás utáni függőleges felemelésével és megfüggesztésével szerelik össze, mint ahogy az a következő
képeken látható:

Miután a fűtőfelületek a helyükre kerültek, a kazán fenék alá beépülnek a kiszolgáló
segédberendezések.
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A BERENDEZÉS ALAPADATAI:
• Eredeti gyártó:

Austrian Energy & Environment SGP/Waagner-Biró GmbH

• Gyártmány:

vízcsöves hőhasznosító gőzkazán

• Gyári szám:

3042. (8600)

• Gyártási év:

1994.

• Kivitel

vízszintes csöves, egy dobos, egy nyomású, kényszer cirkulációjú,

hőhasznosító gőzkazán forróvíz hasznosító fűtőfelülettel
• Tüzelőberendezés:

GE 9E gázturbina (136 MWe) földgáz és tüzelőolaj tüzelőanyagokkal

• Névleges hőteljesítmény
 átalakítás előtt (gőz+forróvíz):

143,5 + 74,6 = 218,1 MW

 átalakítás után (gőz+forróvíz): 164,5 + 51,0 = 215,5 MW
• Belépő névleges füstgáz hőmérséklet:
 átalakítás előtt:

529°C

 átalakítás után:

553,1°C

• Belépő maximális füstgáz hőmérséklet (TS):
 átalakítás előtt:

580°C

 átalakítás után:

600°C
GANZ DANUBIUS HUNGAROSTEEL KFT.
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A BERENDEZÉS ALAPADATAI:
• Kilépő névleges füstgáz hőmérséklet:

 átalakítás előtt:

78°C

 átalakítás után:

84,3°C

• Belépő névleges füstgáz mennyiség:
 átalakítás előtt:

437,7 kg/s

 átalakítás után:

417,2 kg/s

• Névleges gőz teljesítmény (MCR):
 átalakítás előtt:

200 – 35 = 165 t/h

 átalakítás után:

210,6 t/h

• Névleges gőz hőmérséklet (TO):

420°C

• Tápvíz hőmérséklet:
 átalakítás előtt:

140°C

 átalakítás után:

105°C

GANZ DANUBIUS HUNGAROSTEEL KFT.
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MIÉRT SZÜKSÉGES AZ ÁTALAKÍTÁS?
• A kazán 1995. óta üzemelt az eredeti fűtőfelületekkel, amely alól
csak a DH betét a kivétel, amit 2011-ben már lecseréltek
• A gőztermelő rész fűtőfelületei már több helyen károsodtak, egyes
csövek már le lettek dugózva, a kazán teljesítménye csökkent
• A kazán már nem volt üzemeltethető gazdaságosan, az
energiahatékonyságát növelni kell
• A kazán teljesítmény kapacitás prioritása megváltozott az évek
során, inkább a villamos termelésre fordítható gőz előállítása
fontos, nem a forróvíz teljesítmény kiadása
• A kazán szabályozhatóságát javítani kell
GANZ DANUBIUS HUNGAROSTEEL KFT.
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MI AZ ÁTALAKÍTÁS TARTALMA?
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

HRSG fűtőfelületeinek komplett cseréje (kivétel 2011.-ben cserélt DH betét), átalakítása
a csatlakozó kamrákkal együtt
a fűtőfelületekhez közvetlen tartozó acélszerkezeti elemek cseréje, szükség szerinti
átalakítása, kiegészítése
tápvíz vezeték cseréje a kazánházon belüli szakaszon
telített gőz vezeték átalakítása, kiegészítése
tápvíz befecskendezéses gőzhőmérséklet szabályozás kiépítése
főgőz vezeték cseréje
HRSG előtti füstgáz kompenzátor cseréje
HRSG előtti és belépő füstgázcsatorna szakasz felkészítése a magasabb hőmérsékletre,
illetve a kazán hőszigetelésének szükség szerinti felújítása, javítása
kazántest javítása szükség szerint
lezáró lemezek cseréje a kamra térben
szerelvények cseréje a nagyobb gőzteljesítménynek megfelelően szükség szerint illetve
kijelölés szerint
műszerek és mérések cseréje a nagyobb gőzteljesítménynek megfelelően szükség szerint
illetve kijelölés szerint
kazán vezérlés és folyamatirányítás felújítása, cseréje
GANZ DANUBIUS HUNGAROSTEEL KFT.
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FŰTŐFELÜLETEK
• túlhevítő (SH) - új
• elgőzölögtető (EVA) - új
• tápvíz előmelegítő (ECO) – új

• forróvíz (DH) - átalakítva

GANZ DANUBIUS HUNGAROSTEEL KFT.
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A FELÚJÍTÁS KIHÍVÁSAI
A termelő blokk, benne a kazánnal a fűtési idényben az erőmű
nélkülözhetetlen kapacitása. Emiatt a felújításra rövid időszak,
5 nyári hónap állt rendelkezésre.
A felújításkor a létesítéskori módszert (blokkok előre
legyártása, kazán aljáról felemelés és függesztés) nem
lehetett alkalmazni a kazán ferde fenék alá beépített
nagyszámú szivattyú és csővezeték miatt, azok elbontása és
visszaépítése hosszú időt és rendkívül nagy költséget igényelt
volna.
A cserélendő csövek egyenkénti kivágása, kihúzása, az újak
egyenkénti behúzása és kamracsonkokhoz hegesztése a
rendelkezésre álló időbe nem fért volna bele (kb. 5 ezer
minőségi hegesztés, egy részüknél hőkezelés), ráadásul a
kazánon belüli szűk helyeken történő hegesztés
minőségbiztosítási szempontból is problémás.

Egymás feletti függesztett csőkötegek,
szűk terek, nagyszámú varrat
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ALKALMAZOTT MÓDSZEREK
A kazánház homlokfalán a létesítéskor
szerelőnyílást hoztak létre abból a
célból, hogy azon keresztül javításkor a
hozzáférés biztosított legyen.
A nyílás keresztmetszete megegyezik a
kazán csőkötegeinek befoglaló
méretével.
A nyíláson keresztül a blokkok ki-, és
bemozgatása segédszerkezet nélkül
nem lehetséges, azok mérete és súlya
miatt.
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ALKALMAZOTT MÓDSZEREK
A kivitelező nehéz állványszerkezetet tervezett
és épített a nyílás elé.
Az állványt alkalmassá tette az eltérő
magasságban lévő csőkötegek ki és
bevonszolására oly módon, hogy az állványt
bontható és áttelepíthető vonszolópályákkal
szerelte fel.
A vonszoláshoz a kazán belső terébe is be
kellett építeni a vonszoló pályákat, összekötve
azokat a külső pályákkal.

A kidolgozott megoldás működési tesztje a régi
csőkötegek kivonszolása és leemelése volt
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ALKALMAZOTT MÓDSZEREK
A RÉGI CSŐKÖTEGEK KIVONSZOLÁSA ÉS LEEMELÉSE
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ALKALMAZOTT MÓDSZEREK
A csőkötegeket a kazán kiállása előtt a helyszínen állították össze.
Varratvizsgálatok és nyomáspróba után készen
álltak az átszállításra,
beemelésre
gőzturbina
generátor
és bevonszolásra.
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ALKALMAZOTT MÓDSZEREK
Komoly kihívást jelentett a gyártási helyszínről a beszerelés helyére történő
átszállítás.
gőzturbina
generátor
Speciális darura és szállító járművekre volt szükség.
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KISFILM
A kazán a készre szerelést követő kifúvatásokkal, vegyi kezeléssel, beüzemelési tesztekkel és
beállításokkal az elvárt határidőre elkészült, próbaüzeme és garanciális tesztje sikeres volt, a fűtési
gőzturbina
idényre rendelkezésre állt, azóta is hibamentesen üzemel.

Kérem tekintsék meg az alábbi elérhetőségen található kisfilmet!

https://www.youtube.com/watch?v=8M_px5vSbCI&feature=youtu.be
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !
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