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Following Columbian Tiszai 
Carbon Ltd.’s (CTK) capacity exten-
sion investment, CTK has contracted 
TLW, as main contractor to build a 
tail gas fired power plant to elimi-
nate its surplus tail gas as a result of 
the new investment.*** 

The power plant is able to gener-
ate 9,78 MW (6,3 kV) electricity and 42 t/h steam (42 
bara, 405°C) by burning 50.000 Nm3 tail gas. The pow-
er plant was built in the territory of CTK ‘s Tiszaújváros 
site, next to the current technology lines, integrated in 
its overall operation and heat recovery system. The 
power plant is also integrated into the steam and elec-
tricity network of TVK Industrial Park, by which it is 
connected to the national grid. 

TLW has delivered the power plant in mechanical 
completion in 12 months, and put in operation within 2 
months. TLW has purchased the disassembled used 
steam turbine – in parts - from the Netherlands, while 
the generator, exciter and oil system was bought from 
UK, from a hydrogen plant. The second hand 
equipments were assembled after they were refurbished. 
The boiler, recalculating cooling water system, the 
condenser, the safety systems, the strong curren  and 
control (DCS) systems were all new equipments. Since 
its start-up the power plant serves the needs of the car-
bon plant. 

 
A Columbian Tiszai Koromgyártó Kft. (CTK Kft.) 

tiszaújvárosi gyártelepén 2008-ban a mintegy 50 %-os 
termelésbővítő beruházását követően keletkező többlet 
„véggáz” égetéssel történő megsemmisítésére véggáz 
hasznosító erőművet építtetett a TLW Kft-vel kulcsra-
kész fővállalkozás keretében. Az Erőmű beruházási 
értéke meghaladta a 2,5 Mrd Ft-ot . 

Az Erőmű névlegesen 50.000 Nm3 alacsony fűtőér-
tékű véggáz égetésével 42 t/h (42 bar, 405 °C) gőz, 
illetve 9,78 MW (6,3 kV) elektromos energia előállítá-
sára alkalmas. Az Erőmű a CTK Kft. meglévő techno-
lógiai és hőhasznosító rendszerébe, a TVK Ipartelep 
gőz- és elektromos hálózatába integráltan került beépí-
tésre, illesztésre. Bár az első megrendelői igény ’sziget 
                                                           
* TLW Kft. ügyvezető igazgató 
** TLW Kft. ügyvezető igazgató 

üzemű erőmű’ megvalósítását fogal-
mazta meg, a petrolkémiai üzemviteli 
sajátosságok miatt a TLW Kft a szok-
ványos erőmű üzemviteli, tervezési, 
hálózati és  felügyeleti gyakorlattól 
eltérő szokatlan megoldást hozott 
létre.  

Lényege: az Erőmű nem önmagá-
ban értelmezendő energetikai komplexum, hanem az 
ipari koromgyártás, mint fő tevékenység nélkülözhetet-
len segéd berendezése. Ebből következően azt úgy kel-
lett kialakítani, hogy a termeléshez rugalmasan illesz-
kedve a névleges véggáz terhelés + 40%  és -75 %-a  
közötti tartományban is biztosítsa a környezetvédelmi 
előírás szerinti emissziós értékeket, a biztonságos üze-
meltethetőséget, a gyár termelő soraival  és meglévő 
véggáz égető kazánjával együttes és egységes irányítha-
tóságot, a TVK Ipartelep energetikai hálózata és a gyár 
dinamikusan változó gőz és elektromos áram igénye 
kielégítését. 

 

 
 

Minderre a CTK Kft a szükséges engedélyek beszer-
zését is beleértve csak 12 hónapot tudott biztosítani a 
párhuzamosan folyó kapacitásbővítő beruházásához 
igazodva. 

Erre a válaszunk: 
ha különleges az igény, a kihívás nem mindennapi,  

akkor…..TLW Kft. 
Új gőzturbina/generátor egységek szállítási ideje 

nem tette lehetővé a rövid átfutási idő megvalósítását. A 
TLW egy holland raktárból darabokra szerelt állapotban 
vásárolt meg egy nem komplett AEG KANIS G71 K 

tipusú kondenzációs gőzturbinát, majd állapotvizsgála-
tát követően újíttatta fel eredeti gyártóművében, a Sie-
mens nürnbergi gyárában. A Siemens Erőműtechnika 
Kft szállította egyebek mellett a szükséges kondenzá-
tort, a vákuum rendszer elemeit. Szintén Siemens szállí-
tású a Turloop S7 turbina szabályozó. 
 

 
 

A hiányzó generátort – GEC 27,5 MVA, 11,0kV, 50 
Hz – , a hajtóművet és az olajrendszert a BASF 
hartlepool-i hidrogéngyárából szereltük le, majd hazai 
felújításukat követően telepítettük. Hazai fejlesztésként 
alkalmaztuk azt a gerjesztés szabályozót, amely az ere-
deti 11 kV helyett 6,3 kV feszültségen üzemeltetett 
generátor eredeti szabályzója kiváltására készült. A 
villamos szabályzást és a védelmet a Schneider Electric 
és a Protecta biztosította. 
 

 
 

A véggáz égetőt és hőhasznosító kazánt továbbá a 
Baltimore szállítású hűtőtorony cellákat tartalmazó 
turbina hűtővízrendszert (2000 m3/h) a vízkezelővel 
együtt kulcsrakész alvállalkozói szállításként partne-
rünk, a Ganz Danubius Hungarosteel Kft. valósította 
meg. A 2007.julius 31.-én hatályba léptetett fővállalko-
zói szerződés keretében a szükséges jogerős engedélyek 
birtokában 2007. december 3.-án a helyszíni munkák a 
turbinaház és a hűtőtornyok mélyépítési munkáival 
megkezdődtek. 

A Mechanikai Komplettség állapot elérését a beru-
házó 2008.julius 31.-i aláírásával (12 hónap) hitelesítet-
te. Az üzembe helyezési hónapot követő szintén egy 

hónapos próbaüzemi időszakot 2008.október 2.-án le-
zártuk, azóta az Erőmű a változó termelési igényekhez 
illeszkedve áll a CTK Kft rendelkezésére. A próbaüzem 
időszakában jelentkező olajrendszeri rezgés problémák 
megszüntetésében a Miskolci Egyetem Vegyipari Gé-
pek- és az Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Tanszéke 
vett részt.  

 

 
 

Az új rendszerek indítása hozzájárult a Columbian 
Chemicals Co. kiemelt fontosságú európai ipari korom-
gyártó kapacitás bővítésének sikeres befejezéséhez. A 
tulajdonos az Erőmű projektet ennek megfelelő figye-
lemmel kísérte végig. 

Az Erőmű projekt fő sikertényezőit – mely a hazai 
hasonló jellegű projektekben is szükséges lehet- az 
alábbiakban foglalhatjuk össze:  
Beruházói magatartás:  

- magas szintű, igényes műszaki kultúra; 
- bizalom, segítő, támogató hozzáállás; 
- a projekt csak rövid távú ,pénzügyi szemléletű 

megközelítésén túlmutató hosszú távú érdekei ér-
vényesítése. 

Fővállalkozó személye:   
- több évtizedes vegyipari, petrolkémiai hazai és 

külföldi műszaki és vezetői tapasztalaton alapuló 
tevékenysége; 

- hitelesség, tisztesség az üzletben, a műszaki meg-
valósításban; 

- hit a meglévő hazai műszaki kultúra magas szint-
jében az azt megtestesítő mérnökök és munkások 
elkötelezett munkájában; 

- ésszerű kockázatvállalás kreatív megoldásokon és 
rengeteg munkán alapulva. 

Alvállalkozók, beszállítók:   
- szakmai területükön, nemzetközi szinten teljesíteni 

képes; 
- megbízható hazai kis és középvállalkozások léte. 

 
Trans Lex Work Kft. 

Cím: 1075 Budapest, Asbóth u. 19. 
Tel/Fax: +36 1 266 1725 / +36 1 266 2115 

E-mail: tlw@tlw.hu 
Weboldal: www.tlw.hu 
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