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Körkép
Nemcsak meleget, áramot is termelNe a hőközpoNt

Gázból villany a kazánházban
a diákok reNdkívül tájékozottak

Ifjúsági vetélkedő 
a mobiltelefonról

közelebbről elindulhat csíksze-
redában, pontosabban a tudor 
negyedi hármas hőközpontban 
a térség első, magas hatás-
fokú, kapcsolt kogenerációs 
rendszere. a furcsa nevű be-
rendezés a hőenergia mellett 
elektromos áramot is termel, 
így jobb hatásfokkal értékesíti 
az elégetett földgázt, mint a ha-
gyományos kazánok.

hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

A gázmotoros kogenerációs 
rendszerek Nyugat-Euró-
pában elterjedtek, több-

nyire olyan létesítmények meleg-
víz- és fűtésellátását biztosítják, 
amelyekben nyári időszakban is 
viszonylag állandó és nagyobb 
mértékű a melegvíz-felhasználás 
– például kórházakat fűtő beren-
dezések, vagy a távhőszolgáltató 
központok esetében –, illetve 
már ritkán üzemeltetnek hagyo-
mányos, csak a hőenergia előállí-
tását szolgáló kazánokat. Helyet-
tük az elégetett földgázt sokkal 
jobb hatásfokkal felhasználó 
kapcsolt kogenerációs rendszere-
ket telepítettek.

A furcsa nevű rendszer mű-
ködési elve viszonylag egyszerű: 
nagy teljesítményű, belső égésű, 
földgázzal működtetett motorok 
– gyakran kiszolgált hajómoto-
rokat alakítanak át erre a célra – 
áramtermelő turbinát hajtanak 
meg. A működés közben, mint 
minden belső égésű motorban, 
hő is termelődik. Egyrészt a hűtő-
vízből nyernek meleget, másrészt 
pedig a forró kipufogógázból. Így, 
a hagyományos kazánokkal szem-
ben – amelyek egyszerűen fel-
melegítik a vizet – a meghajtott 
turbina a hő mellett elektromos 
áramot is termel.

A kogenerációs rendszer te-
lepítése illeszkedik a városveze-
tés által 2008-ban elkészíttetett 
távhő-gazdálkodási stratégiába. 

– Az említett stratégia el-
készítése annak idején kötelező 
volt, csak úgy nyújthatott be 
az önkormányzat pályázatot a 
hőközpontok korszerűsítésére, 
ha jól kidolgozott fejlesztési stra-
tégiával rendelkezett – közölte 
Páll Árpád, a polgármesteri hi-
vatal munkatársa. – Csíkszereda 
számára a bukaresti energetikai 
tanszék európai szinten elismert 
szakembergárdája készítette el a 
stratégiát.

Mint mondta, ennek alap-
ján valósították meg az elmúlt 
években eszközölt fejlesztése-
ket, az egyes, addig elszigetelt 
hőközpontok összekapcsolása, a 
pelletes kazánok, illetve a moder-
nebb gázkazánok felszerelése, va-
lamint a távfűtési vezetékek cse-
réje a veszteségek csökkentésének 
érdekében.

– A szakemberek a földgáz-
zal működő rendszer fenntartása 
mellett döntöttek, javasolva a 
gázturbinák vagy a kogenerációs 
rendszerek telepítését a Tudor 

negyedbe, lévén, hogy a teher-
autó-forgalomtól félreeső, a na-
gyobb kamionok számára nehe-
zen megközelíthető helyszíneken 
fekszenek a hőközpontok, ami 
nehezítené a pellet eljuttatását 
a létesítményekbe – fűzte hozzá 
Páll Árpád. 

Az említett beruházás ma-
gántőkéből valósul meg, a Tudor 
negyedi 3-as számú hőközpont 
alagsorába telepítené egy magyar-
országi vállalkozó a kogenerációs 
berendezést. 

– Olcsóbban termelnénk hőt a 
közüzemnek, mint ahogyan most, 
a saját berendezéseivel erre képes – 
téjékoztatott a beruházó cég képvi-
selője, Üveges Imre. – Nem azért, 
mert a közüzem nem jól végzi a 
dolgát, hanem egyszerűen azért, 
mert az általunk telepített beren-
dezés hatásfoka sokkal jobb.

Hozzáfűzte: Jelenleg a kör-
nyezetvédelmi beleegyezésre vá-
runk, amennyiben nem lesz gond 
az engedélyeztetési eljárással, jövő 
év januárjában beindulhatna az 
üzemszerű működtetés.

A berendezés működteté-
séhez szükséges földgázt a köz-
üzem rendszeréből kapnák, a 
kogenerációs berendezés által 
elhasznált mennyiséget pedig 
egy almérőként működő gáz-
óra mérné, ennek árát a beru-
házó fizetné ki a Goscomnak. 
Az általa termelt, a jelenleginél 
olcsóbb hőt pedig a negyed 
távhőrendszere kapná, a termelt 
elektromos áram pedig az orszá-
gos hálózatba kerülne. 

– A közüzem nyeresége az 
általunk olcsóbban előállított 
hőenergia, amely, az elektromos 
áramból származó bevétellel 
együtt, a tervek szerint megtérí-
tené hosszabb távon a beruházást 
– fejtette ki Üveges.

a mobiltelefon előnyeiről és 
hátrányairól tartott négynapos 
előadássorozatot a virtus vivens 
egyesület. az interaktív foglalko-
zásra a csíkszeredában működő 
középiskolák mindegyike meghí-
vást kapott.
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A Virtus Vivens Egyesület, a 
Csíkszeredai Polgármesteri 
Hivatal által ifjúsági vetél-

kedők lebonyolítására meghirdetett 
pályázatának keretében szervezte 
meg a négynapos ifjúsági vetélkedőt. 
A projektben mint iskolán kívüli 
tevékenységben való részvétel, opci-
onális volt a diákok számára.

A csíkszeredai középiskoláktól 
négyes csoportokban vettek részt 
a foglalkozáson. A négy napból há-

rom alkalommal a mobiltársaságok 
által kínált szolgáltatások előnyei-
vel és hátrányaival ismerkedtek a 
résztvevők, záróakkordként pedig 
a jelentkező iskolák csapatai egy 
vetélkedő keretében bizonyíthatták 
felkészültségüket. 

– Szerettük volna a fiatalo-
kat kimozdítani a televízió és a 
számítógép elől, illetve a hosszas 
telefonbeszélgetések helyett a sze-
mélyes kapcsolatteremtésre buz-
dítani őket – vázolta a program 
céljait Márton András, az egyesü-
let igazgatója.

A diákokkal való találkozások 
során az is kiderült, hogy rendkívül 
tájékozottak a szolgáltatók ajánla-
tait illetően.

A Virtus Vivens Egyesület által 
szervezett vetélkedőnek a Segítő 
Mária Kollégium biztosított helyet.

társadalom

A Tudor negyedi hármas számú kazánház. Égéstermékből áramot termelnének   fotó: csíki zsolt

Október 31-én, hétfőn reg-
gel nyolc órától soron kö-
vetkező havi ülését tartja 

Székelyudvarhely önkormányzati 
testülete. Bunta Levente polgár-
mester összehívójában mindössze 
egy napirendi pont szerepel: a vá-

ros 2011-es költségvetésének ki-
igazítása. Ilyen lépésre már került 
sor idén, ezúttal a polgármester 
újabb többletpénzek befoglalását, 
és bizonyos elvégzett munkálatok 
kifizetésének a jóváhagyását kéri a 
testülettől.

 
„A szakemberek föld-
gázzal működő rend-
szer fenntartása mellett 
döntöttek, javasolva 
a gázturbinák, vagy a 
ko generációs rendsze-
rek telepítését a Tudor 
negyedbe, lévén, hogy a 
nagyobb kamionok szá-
mára nehezen megköze-
líthető helyen fekszenek 
a hőközpontok.”

Egy napirendi pont 


