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Villamos erõmû földhõvel

A Siemens Industrial Solutions and Services a München
melletti Unterhachingban (dél-német Malasse medence) egy
földhõ erõmûvet létesít. Az erõmû 3,4 MW teljesítménnyel a
Kalina elv szerint fogmûködni. Ezzel a hõt alacsony hõmérsék-
letû forrásokból egy hagyományos berendezéssel nagyobb ha-
tásfokkal villamos energiává lehet átalakítani. A teljes beren-
dezés 16 millió euróba kerül, és 2007-ben fogják üzembe he-
lyezni. A porózusmészkõben a fúrás eredménye: 3300mmély-
ségben 122 Celsius fokú, 150 l/sec melegvíz. Ebbõl 25 l/sec a
távfûtõ hálózat táplálására, a 125 l/sec víz mennyiséget a ter-
vezett villamos erõmû mûködtetésére kívánják felhasználni.
Bulletin 1/2006

Dr. Horn János

Víztározós erõmûvek Svájcban

Svájcban jelenleg 18 szivattyús-víztározós villamos erõmû
mûködik. Ezek évi átlagos energiatermelési terve 1650 GWh,
ami kereken 5%-a a vízerõmûvekbõl származó energiának. A
18 erõmû maximális teljesítménye a generátoroknál mérve
összesen 1500 MW, ami 11%-os részesedést jelent. További
építési tervek is szerepelnek.
Elektrotechnika 2006/6. szám (p.: 32)

Dr. Horn János

Szélerõmû park Angliában

A Temze torkolatától nem messze, a tengerre telepítették
a Kentish Flats szélerõmû parkot. A parttól mintegy 10 kilo-
méterre, 6-8 méter mély vízben áll egymástól 700 méterre a
harminc erõmû, ahol a szél átlagos sebessége 70 méteres ma-
gasságban 8,7 m/s. Ebben a magasságban van a gondola a for-
górésszel, amelynek átmérõje 90 méter. A szélerõmûpark ter-
vezett évi villamosenergia-termelése 285 GWh. A teljes létesí-
tési költség elérte a 105 millió fontot.
Modern Power Systems, 2006. február (p.: 20 21)

Dr. Horn János

Öt új szénmezõt tártak fel Közép-Kínában

A közép-kínai Henan tartományban egy 660 Mt-ás antra-
cit szénmezõt tártak fel a geológusok. Az új bányák termelés-
be lépése Kína szempontjából fontos érdek, mert csökkenteni
tudják az antracit importjukat.
Engineering and Mining Journal 2006. április

Bogdán Kálmán

Mexikó német széngyalut vásárolt

Mexikó legnagyobb széntermelõ vállalata � az Altos
Hornos de Mexico � egy komplett gépesített frontfejtési be-
rendezést (pajzsbiztosítást, láncos vonszolót, automatizált
Gleithobel-rendszerû széngyalut) vásárolt a német DBT
cégtõl.

A berendezés mûszaki adatai :
� pajzs: szélessége 1,75 m, teherbírása 620 t, mûködési tarto-
mánya 1,0� 2,2 m

� gépesített vágatkeresztezõdés-biztosítás: mûködési tartomá-
nya 1,8� 3,8 m

� széngyalu: Gleithobel rendszerû P 30 UEL típus, 2 x 400 kW
hajtással

� fronti láncos vonszoló PF 4 típ., 932 mm széles, 2 x 400 kW
hajtással

� szállítóvágati láncos vonszoló PF 4 típ., 932 mm széles SB-
0812 típ. széntörõvel, valamint a hevederes szállító berende-
zés végállomásával.

� hidraulikus ellátó rendszer 3 db EHP � 3 K 200/53 típ. szi-
vattyú

� Becker Mining villamos berendezés (transzformátorok, mo-
torvédõ kapcsolók, vezérlõ berendezés és világítás).

Mining Magazine 2006. február
Bogdán Kálmán

Szélerõmû park Kínában

A német Repower System cég kínai partnerével megálla-
podást írt alá arról, hogy felépítik Ázsia elsõ tengerre telepí-
tett szélerõmû parkját Kínában. Az öt szélerõmûbõl álló telep
5 M osztályú, 5 MW-os szélerõmûbõl állna, és a 2008-as nyári
olimpia vitorlásversenyeinek korszerû hátteret adna. A forgó
rész átmérõje eléri majd a 126 métert. Kína megújuló ener-
giaforrásból a termelt villamos energia 5%-át akarja elérni
még ebben az évtizedben, és 2020-ra ezt a számot 20%-ra
szeretnék emelni.
Magyar Energetika 2006/2. szám (p.: 19)

Dr. Horn János

Kínai rendelések a DBT-nél

AnémetDBT vállalat három fontos szerzõdést írt alá a kí-
nai bányaüzemekkel. A Lünen-i cég 1000 db pajzs egységre,
különbözõ láncos vonszolókra és egy komplett, teljesen auto-
matizált gyalu rendszerre kapott megrendelést.

A vékony telepi gyalut a Tiefa Coal Industry vállalat fogja
üzemeltetni Liaoning tartományban, míg egy vastag telepi
pajzsrendszert a Yushen Szénbánya Vállalat rendelt meg. A
frontfejtésébe 150 db pajzsegységet építenek be, melyekmaxi-
mális magassága 5,5 m, a fronti láncos vonszoló PF 6 típusú,
1142 mm széles és 250 m hosszú, 3 db 700 kW-os villamosmo-
torral van felszerelve. A szállító vágatban egy 28 m hosszú PF
6 típusú, 1542mm széles átfedõ kaparó, törõvel és a hevederes
szállító berendezés önjáró rendszerû végállomásával fog üze-
melni. Ez a frontfejtés évente 6 Mt-át fog termelni.
Mining Magazine 2005. december

Bogdán Kálmán

Ólom-, cinkbányák Írországban

Írország ólom- és cinkbányászata meghatározó lett
Európában. Az 1970-ben megnyitott elsõt (Boliden�s Tara
Mines) még kettõ követte (Anglo American�s Lisheen és a
LundinMining�s Galmoy), és szigorú környezetvédelmi intéz-
kedések mellett mindhárom gyors fejlõdésnek indult.

A három bánya együttes termelése 2005-ben cink kon-
centrátumból 430 E t, ólom koncentrátumból 62 E t volt (a
koncentrátum mindenütt ezüstöt is tartalmaz, amit a kohósí-
tás során kinyernek). Az ércek dúsítása (flotálás) a bányaüze-
meknél, Írországban történik, a színport kohósításra és tovább
feldolgozásra Norvégiába és Finnországba szállítják.
Mining Magazine, 2006. augusztus

Bogdán Kálmán
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