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1. ábra: Séta a faapríték tárolóhoz 

ÜZEMLÁTOGATÁS A TATABÁNYAI BIOMASSZA ERŐMŰBE ÉS A 

HOZZÁ TARTOZÓ HŐTÁROLÓBA 

2017.09.22. 

2017. szeptember 22-én reggel az 

Energetika Szakkollégium 

szervezésében a Tatabányai Biomassza 

Erőműbe látogattunk el. A program első 

részeként a gázmotoros üzemrész került 

bemutatásra, ezután a zajos üzemből 

az udvarra mentünk, ahol a faapríték- 

rakodó- és szétválasztógépet, valamint 

a feladó- és tárolórendszert láthattuk. 

Ezután megnéztük az újonnan létesített 

10.000 m3 hőtárolót, amit egy régi 

olajtartályból alakítottak át. Továbbá 

megtekintésre kerültek a keringető-szivattyúk, melyek ellátják az egész város fűtés- és 

melegvíz-igényét. Ezt követően az 1950-es korabeli gőzturbinákat csodálhattuk meg. 

Üzemlátogatásunk következő állomása a kazánház volt, ahol a földgáz- és az újonnan 

létesített biomassza tüzelésű kazánokat néztük meg. Végül az erőmű jellegzetességét adó 

160 m magas vasbeton kémény, majd a vezénylőrendszer részletes bemutatására került 

sor. Az erőműben összesen 3 órát töltöttünk, amely során számos információval és értékes 

tudással gazdagodhattunk.  

Üzemlátogatásunk során számos információt hallhattunk az Erőmű történetéről, bővítéséről 

és többszöri átalakításáról.  

TÖRTÉNETE  

A Tatabányai Fűtőerőmű telephelyén napjainkig, többszöri bővítéssel három, egymástól 

elkülöníthető erőművi üzemrész állt. Az erőmű eredeti funkciója v illamos energiatermelés 

volt, célja pedig minél több környező település villamos energiával történő ellátása. A régi 

telepet 1898-ban helyezték üzembe 3 db 240 kW-os gőzgéppel és 8 db forralócsöves 
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kazánnal. Az üzembehelyezés dátumát v iseli magán az erőmű területén álló, a város egyik 

jelképévé vált kémény is. Később újabb bővítések és fejlesztések következtek az 

erőműben, melyek során a régi telep közelében 1908-ban 2 db turbinát és 8 db kazánt 

szereltek fel. Többszöri bővítés után az erőmű – végső kiépítésben – már 5 turbinából és 16 

kazánból állt, így összesen 25,5 MW névleges teljesítményt elérve. Az erőmű a harmincas 

évek végére már 126 községet látott el v illamos energiával. 1938-ban kezdték építeni a 

harmadik, úgynevezett 32 bar-os erőművet. Két évre rá helyeztek üzembe 2 db 

szénportüzelésű kazánt és egy turbinát. 1952-ig – többszöri bővítés után – az erőmű összes 

teljesítőképessége megsokszorozódott a kezdetekhez képest, immár elérte a 66,5 MW-ot.  

 Az új korszak új igényeihez igazodva a v illamosenergia-termelésen túl 1967-ben kezdődött 

meg a tatabányaióváros távhő- és melegvíz ellátása, azt követően rákapcsolták az 

újvárosi távhőrendszert is. Később a kondenzációs v illamosenergia-termelést teljesen 

átalakították hőszolgáltatásra. A forróv izes rendszer hőkiadó kapacitása elérte a 220 MW 

hőteljesítményt. A városi lakosság, a különböző intézmények és ipari fogyasztók 

távhőigényének folyamatos csökkenése következtében a lekötött hőteljesítmény az 

utóbbi években 140 MW körüli értéken állandósult. 1988-tól 1992-ig az addig üzemeltetett 

8 db szénportüzelésű kazánból négy olajtüzelésre lett átalakítva, amelynek 

eredményeként gőztermelő képességük emelkedett. A fűtőerőmű évente kb. 120 

kilotonna szenet, valamint 18-20 kilotonna fűtőolajat és 0,3 kilotonna ipari tüzelőolajat 

használt el. Ezzel évente 90 GWh v illamos energiát termelt, ami nagyjából 45 000 lakás 

éves v illamosenergia-fogyasztásának felel meg, és 1,5 PJ hőenergiát adott ki.  

A fűtőerőműben 2004. szeptember elsején lezárult a széntüzelés korszaka, ezzel egyidőben 

megkezdődött a földgázbázisú távhő- és v illamosenergia-termelés. 

GÁZMOTOROS ÜZEMRÉSZ 

A látogatás során az első megállónk a gázmotoros üzemrész volt, amely a többi 

üzemrésztől távolabb lévő csarnokban helyezkedik el. A 2004-ben megvalósult új 

létesítmény 3 korszerű finn Wärtsilä gázmotor befogadására épült l. A berendezés főbb 

paraméterei: egyenként 6 MW villamos és 5,5 MW termikus teljesítmény, mintegy 44% 

v illamos és 40% termikus hatásfokkal. Ez az üzemrész egész évben működik jó hatásfokú 

kapcsolt hő- és v illamos energiatermelést megvalósítva. 

HŐTÁROLÓ 
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2. ábra: A hőtároló 

A gázmotorok megtekintése után az erőmű területén lévő alumínium hőtárolót néztük 

meg, amelyet egy korábban üzemen kívül álló 10.000 m3-es olajtartály átalakításával 

létesítettek 2013-ban. A hőtároló különleges kialakítással rendelkezik: nagyobb az 

átmérője, mint a magassága. Ennek oka, hogy így a melegvizet rétegesen lehet 

beletölteni. A tároló alján a v íz hőmérséklete 50 °C, míg a tetején 90 °C. A hőtárolót 15 cm 

vastag szigetelés veszi körbe. A berendezés lehetővé teszi az erőműben keletkező 

felesleges hő tárolását. Ezenfelül a távfűtés üzembiztonságát is fokozza, mert a 

gázmotorok esetleges meghibásodása esetén vésztartalékként szolgál. A tízezer köbméter 

felfűtött v íz nyári időszakban a város kétnapi melegvíz-szükségletét biztosítja, így ha péntek 

délután leállítják a gázmotorokat, csak hétfő hajnalban kell újraindítani az erőművet. Ma 

már nem csak a gázmotorok hőjét vezetik a tárolóba, hanem a gőzturbinákét is. Ezzel a 

fejlesztéssel párhuzamosan az erőmű a korábban meglévő négy kazánból kettőt állított át 

biomassza-tüzelésre. 

FAAPRÍTÉK BESZÁLLÍTÁSI-, FELADÓ- ÉS TÁROLÓRENDSZER 
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Ezt követően a csoport megnézte az 5100 m3-es részben fedett és 5850 m3-es nyitott 

biomasszatároló teret, illetve a rázórácsot, amin keresztül az indítóaknába jut az apríték. 

Ezután pedig láthattuk a 2x240 m hosszú szállítószalagot, amelynek segítségével a 

biomassza eljut a 

kazánházba épített 

hombárokba, ahonnan 

végül a kazánokba kerül.  

A faaprítékot gépek 

segítségével válogatják a 

megfelelő összetétel és 

minőség érdekében. A 

kazánok teljesítményét 

befolyásolja a faapríték 

minősége, mérete, 

valamint por- és 

nedvességtartalma is. A 

tárolótéren lévő faapríték 

4-5 napig tudja ellátni a kazánokat tüzelőanyaggal. A létesítmény tüzelőanyag igénye 

évente átlagosan 100 000 tonna faapríték.  

TURBINÁK ÉS KERINGETŐ-

SZIVATTYÚK  

Ezek után lehetőségünk nyílt 

megtekinteni a keringető 

szivattyúkat, amelyek közül a 

két régebbi 1000 t/h  míg az új 

2000 t/h tömegárammal 

keringeti a v izet. Az újonnan 

létesített szivattyú Tatabánya 

teljes fűtőv íz-mennyiségének 

3. ábra: A faapríték tárolása 

4. ábra: Gőzturbina 1948-ból 
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5. ábra: A forróvizes biom assza kazán 

keringetését el tudná látni. 

Ezután a gőzturbinákat néztük meg, amely közül kettő fűtőturbina és az egyik 

ellennyomású háziüzemű gőzturbina. Összesen névlegesen 17,1 MW villamos- és 71 MW 

hőteljesítmény biztosítanak, amelyet 1950-es évekbeli Láng gyártmányú kazánok, Zoelly és 

BBC turbinák, valamit Ganz generátorok szolgáltatnak.  

KAZÁNOK  

Az üzemlátogatásunk következő állomása a 

kazánház volt. A 2004. évi technológia-megújítás 

projekt keretében a négy, korábban már fűtőolaj 

tüzelésre átalakított kazán égőcserével át lett 

alakítva földgáz/fűtőolaj tüzelésűre. 2013-ban egy 

újabb projekt indult, mely két földgáz/fűtőolaj 

tüzelésű kazán biomasszát is kezelni képes 

berendezéssé történő átalakítását, illetve a hozzá 

tartozó villamos és irányítástechnikai rendszerek 

beépítését tűzte ki célul. Az új kazánok egyenként 

37 MW névleges teljesítményre képesek. 2015 

szeptemberére megépült a K4 jelű 18 MW 

teljesítményű forróv ízkazán, amely kizárólag 

biomassza tüzelőanyag égetésével állít elő 

hőenergiát. 

 I tt a csoportnak lehetősége nyílt megnézni egy kis ablakon keresztül a 800 °C-os 

fluidágyon égő faaprítékot a forróv ízkazán belsejében, és a faapríték szalagon történő 

beadagolását. Ez a forróvízkazán 12 órán keresztül folyamatosan működik, majd éjszakára 

leállítják a város lakóinak nyugalma érdekében. A hombárok 8 órányi biomassza-

tüzeléshez szükséges faaprítékot tudnak tárolni.  

Az utóbbi évek fejlesztései nagy mérföldkövet jelentenek az erőmű életében, hiszen az 

olcsó, környezetbarát és folyamatosan megújuló biomassza tüzelésével biztosítani tudja a 

városnak a folyamatos ellátást és szinten tudja tartani a távhőárat. 

KÉMÉNY ÉS VEZÉNYLŐ 



 

Energetikai Szakkollégium | eszk.org 

 

 
 

 

6 

 

6. ábra: Erőm ű kém énye 

Végül megtekintettük az erőmű 

jellegzetességét adó 160 m magas 

vasbeton kéményt, melynek egyik funkciója 

a szilárd tüzelőanyag égéstermékek 

megfelelő magasságban történő 

kibocsátása. A kémény másik 

különlegessége, hogy közlekedési 

útvonalon helyezkedik el, ami lehetővé teszi 

a teherautóknak a kémény alá való 

beállást, és innen a pernye elszállítását. A 

kémény tetején a mai napig megtalálható  

a „Jó szerencsét” felirat, ami mindennap 

emlékezteti az arra járókat a szénbányászok 

kemény munkájára. 

A kazánokban keletkező égéstermék azon 

része, mely nem igényel szűrést a kéményen keresztül távozik. Azonban a salakot egy 

csigás rendszeren keresztül vezetik el a kazánból, illetve a pernyét egy zsákos pernyeszűrő 

fogja fel, ahonnan a központi pernyetárolóba kerül, és végül gépjárművekkel szállítják el a 

végleges lerakási helyre.  

Tatabányai Erőmű sok változáson ment keresztül a több mint egy évszázados története 

során, melyekről szeretettel meséltek nekünk a több évtizede ott dolgozó szakemberek. 

Jelenleg 23 500 lakás és 2 000 intézmény fűtés- és melegvíz igényét biztosítja az erőmű. 
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Az üzemlátogatásunk a vezénylőközpontban fejeztük be, ahol az érdeklődőknek 

lehetőségük nyílt feltenni felmerülő kérdéseiket, amelyeket vezetőink legjobb tudásuk 

szerint válaszoltak meg. Összeségében véve nagyon tartalmas és tanulságos 

körbevezetésen vehettünk részt. 

 

Tóducz Edith 

Az Energetikai Szakkollégium tagja 

 


