
 

 

 

 

 

 

 

 

Üzeml{togat{s a Bakonyi Erőmű Zrt. Ajkai 

Hőerőművében és a Litér 400/120kV-os 

al{llom{s{ban 

 
Az Energetikai Szakkollégium szervezésében 2011.október 18-{n valósult meg 

az üzeml{togat{s, melynek keretében ell{togathattunk a Bakonyi Erőmű Zrt. 

Ajkai Hőerőművébe, illetve a MAVIR egyik szakemberének vezetésével 

megismerkedhettünk a Litéren üzemelő villamosenergia-elosztó al{llom{ssal 

is. 

 

Bakonyi Erőmű Zrt. Ajkai Hőerőműve 

 
Reggeli h{romnegyed 8-as indul{s és a szűk 2 ór{s buszút ut{n 10 óra körül 

érkeztünk meg az erőmű bej{rat{hoz, majd kisebb egyeztetés ut{n 

megismerkedhettünk a leendő csoportvezetőnkkel, az erőmű termelés-

ir{nyítój{val. Kezdésként az erőmű rövid történetével ismerkedtünk meg. 

 

Az erőmű története 
 

Az Ajkai Hőerőművet a II. vil{gh{ború idején, 1943-ban helyezték üzembe, az 

akkor még a térségben lévő nagy szénkapacit{sra építve, azzal a céllal, hogy a 

szűk térség ipari és Ajka v{ros h{ztart{si energiai-igényét kielégítse, jelenleg 

is ennek megfelelően működik. Azóta nagyobb v{ltoz{sokat az erőmű 

működésében és működtetésében a 80-as, 90-es és a 2000-es évek eleje hozott: 

 80-as évek elején bevezetett környezetvédelmi 

szab{lyoz{sok miatt, több korszerűsítés lett elvégezve az erőműn, 

többek között kaz{nrekonstrukciós munk{k, illetve pernyelev{lasztók 

is beépítésre kerültek. 

 A T{rsas{got privatiz{lt{k 1998-ban, mai napig mag{n 

kézben van, mint megtudtuk, jelenleg Demj{n S{ndor rendelkezik a 

legnagyobb tulajdonrésszel. 

 2002-2003-ban hosszú évek problém{i (a szén minőségével) 

ut{n megkezdődött a biomassza tüzelés előkészítése, illetve a 



kombin{lt ciklusú projekt {tdolgoz{sa az Új Villamos Energia Törvény 

előír{sa szerint. 

 2003-ban 60 éves lett az erőmű, a kaz{nokat {talakított{k, 

biomassza-tüzelésre alkalmass{ tették, illetve az első biomassza 

sz{llítm{nyokat fogadt{k, a t{rol{si kapacit{s kialakít{sra került. 

 A Bakonyi Bioenergia Kft. megkezdte üzemszerű 

működését, amivel p{rhuzamosan az utolsó b{nyaüzem is bez{rt. 

 2004-ben a Kombin{lt ciklusú erőmű Létesítési Engedélyét 

is megszerezte a t{rsas{g. 

A rövid történelmi {ttekintés ut{n esett p{r szó az erőmű jelenlegi nem túl 

bíztató helyzetéről, nehézségeiről az új szab{lyoz{sok kapcs{n, majd 

elindultunk körbevezetőnkkel, és megtekintettük a lényegesebb pontjait az 

üzemnek. 

 

Az üzeml{togat{s 

 
A biomassza tényleges összetételéről szóló temérdek kérdésünkre kaptunk 

először v{laszt szóban, hogy azt{n saj{t szemünkkel l{thassuk. Így 

megtekintettük a késes faaprítót működése közben, hiszen az Ajk{n 

feldolgozott biomassza nagy részét a térségből beérkező fasz{llítm{nyok 

adj{k, majd megnéztük a t{rolóegységeket, ahol a biomassza keverését is 

végzik nagy teljesítményű munkagépekkel. 

 
 

Ezut{n megtekinthettük a, mint megtudtuk Magyarorsz{gon ritkas{gnak 

sz{mító vagon-buktató szerkezetet, melynek segítségével a vasúton érkező 

sz{llítm{nyokat közvetlenül a vagonról (a vasúti kocsi megdöntésével) egy 

földalatti t{rolóegységbe tudj{k önteni. Útközben l{thattuk a biomassza 

illetve faapríték két felhaszn{l{si f{zis közötti sz{llít{s{ról gondoskodó 

sz{llítószalagokat rejtő épületeket, illetve azt is megtudtuk, hogy ezeken felül 

több tov{bbi sz{llítószalag is fut a l{bunk alatt. 

 

A kiszolg{ló egységek ut{n beléphettünk a tényleges üzemi területre is, hogy 

megnézzük az erőmű egyik kaz{nj{nak működését. Itt betekintést 

nyerhettünk abba, milyen problém{kat vet fel a biomassza tüzelése egy 



széntüzelésre gy{rtott kaz{nban., hiszen ottlétünkkor is folyamatos 

mechanikus beavatkoz{s mellett lehetett a biomassza égetését végezni. 

 

A kaz{n ut{n megtekinthettük annak lelkét, az ir{nyító központot, ahonnan 

az égés paramétereit kontroll{lj{k. Itt l{thattuk, milyen felületen kezelik a 

kaz{nt, és az elvi felépítését is leolvashattuk a monitorokról. 

 
 

Eljutottunk a villamos energia termelő egységekhez is, itt l{thattunk 

közelmúltban megvalósult fejlesztéseket, mint péld{ul a gőzturbin{k 

hangszigetelése, illetve megnéztük az elég rossz {llapotban lévő m{r nem 

haszn{lt első kaz{n épületét is.  

 

Végül az ir{nyítóterembe mentünk, ahonnan a villamosenergia-h{lózatra való 

kapcsolód{st ir{nyítj{k, ami az utolsó {llom{sunk volt az erőműben. Indul{s 

előtt utolsó kérdéseinket is feltehettük. Többek között az erőmű jövőjére 

voltunk kív{ncsiak, amivel kapcsolatban nem kaptunk túl optimista 

v{laszokat, hiszen a korm{nyzati szab{lyoz{sok nem kedveznek az erőmű 

működtetőinek és dolgozóinak, mint körbevezetőnktől megtudtuk, az üzem 

jövője rendkívül bizonytalan. 

 

Az Energetikai Szakkollégium apró aj{ndék{nak {tad{sa ut{n indultunk 

tov{bb, hiszen még egy rendkívül érdekesnek ígérkező tov{bbi 

üzeml{togat{s {llt előttünk a Litéri al{llom{son, azonban előtte még 

elfogyasztottuk előre megrendelt ebédünket egy ajkai étteremben.



Litér 400/120 kV-os al{llom{s 

Az al{llom{sról 

Az Energetikai Szakkollégium 2011. október 18-i üzeml{togat{sa részeként 

tekinthették meg az érdeklődők a Litér 400/120 kV-os al{llom{st. 

A magyarorsz{gi villamosenergia-{tvitel gerincét a főelosztó h{lózat adja. Ez 

a rendszer nagyfeszültségű t{vvezetékek hurkolt h{lózat{ból, valamint 

transzform{tor{llom{sokból (röviden: al{llom{s) tevődik össze. Az 

al{llom{sok segítségével jön létre a különböző feszültségszintek és 

t{vvezetékek közötti kapcsolat. A Litér al{llom{s a Gönyű, Hévíz, 

Martonv{s{r és Paks ir{nyú 400 kV-os t{vvezetékekkel {tviteli 

csomópontként biztosítja: 

 {tviteli- és elosztóh{lózati csatlakoz{si pontként két 400/120 kV-os 250 

MVA terhelhetőségű transzform{tor{val a 120 kV-os közép-dun{ntúli 

elosztóh{lózat bet{pl{l{s{t, eloszt{s{t, 

 a Paksi Atomerőműben termelt villamos energia kisz{llít{s{nak egyik 

dun{ntúli {ramp{ly{j{t, 

 Litéri G{zturbin{r Erőmű csatlakoz{s{t, 

 villamosenergia-rendszerek együttműködésének részeként az észak-

dél ir{nyú nemzetközi sz{llít{st. 

Az al{llom{s 1963 decemberében 120/35 kV-os bet{pl{l{si pontként épült ki a 

közép-dun{ntúli iparvidékek energiaell{t{sa célj{ból. 1974-ben készült el a 

400 kV-os kapcsolóberendezése, amely négy évig 220 kV-on üzemelt. 1978 

szeptemberétől került sor a 400 kV-os Martonv{s{r – Litér – Győr {tviteli 

h{lózati kapcsolat üzembe helyezésére. 1986-ra megvalósult a Balatont 

nyugatról megkerülő Litér – Topon{r összeköttetés, amelyre 1987-ben „T”-

le{gaz{sként csatlakozott Hévíz Al{llom{s. 1987-ben készült el a Paksi 

Atomerőművet a litéri 400 kV-os csomóponttal összekötő t{vvezeték is. 2010-

ben a Gönyűi Erőmű csatlakoz{s{nak biztosít{sa érdekében a Győr – Litér 

t{vvezeték Győr térségi nyomvonalpontj{tól Gönyűig megépült egy új 

t{vvezetékszakasz, amely Győr – Gönyű és Gönyű – Litér t{vvezetéki 

összeköttetés kialakít{s{t tette lehetővé. 

A ’90-es évek közepén elkezdődött az a program, amely az ell{t{sbiztons{g 

növelése érdekében a teljes {tviteli h{lózati technológia 2010-ig történő 

rekonstrukciój{t tűzte ki célul. Ennek keretében megtörtént a 120 kV-os 

vasbeton port{lok felújít{sa és a megszakítók cseréje. 2004 és 2005 között az 



al{llom{s 400 kV-os technológi{j{nak korszerűsítése, primer és szekunder 

rekonstrukciója folytatódott. 

A felújít{sok keretében korszerű védelmi, ir{nyít{stechnikai, tűz- és 

vagyonvédelmi rendszer épült ki. Mindezek 2006 decemberétől lehetővé 

tették az al{llom{s region{lis t{vkezelését a Győri Kezelőközpontból, 

valamint 2009 szeptemberétől kialakultak a központi t{vkezelésbe vétel 

feltételei is. 

Az üzeml{togat{s 

Az első utunk az üzeml{togat{son a vezénylőterembe vezetett. Itt 

megtekinthettük a középfeszültségű részekhez tartozó hagyom{nyos 

vezénylőt{bl{t, melyet az E.ON szakemberei kezelnek. Ezen a felületen kézzel 

történik a kapcsol{si parancskiad{s, itt l{thatók a visszajelzések is. A MAVIR 

tulajdonú nagyfeszültségű berendezésekhez m{r sz{mítógépes vezérlés 

tartozik. Ebben az esetben a kapcsol{sokat leggyakrabban m{r nem a helyi 

kezelőszemélyzet, hanem az üzemir{nyít{si központ végzi. 

Az épületen belül a következőkben a nagyfeszültségű relétereket néztük meg. 

A felújít{soknak köszönhetően ebben a helyiségben a digit{lis műszerek 

voltak az uralkodóak. Itt tal{lhatóak a különböző al{llom{si védelmek, úgy, 

mint a transzform{torok védelme, gyűjtősín-védelem, t{vols{gvédelem. 

A középfeszültségű kapcsolótér volt a következő {llom{s. L{thattuk az 

épületen belüli 20 kV-os gyűjtősíneket, megszakítókat. A középfeszültségű 

védelmek is itt tal{lhatóak, de ezek még döntően elektromechanikus és 

elektronikus eszközök. 

Ezek ut{n kimentünk az épületből, és bej{rtuk a 120 kV-os szabadtéri 

kapcsolóteret. Egy kettős gyűjtősínnel és segédsínnel ell{tott {llom{st 

l{thatunk ezen a feszülségszinten. Két darab 120/35/20 kV-os és egy 120/20 

kV-os transzform{tor l{tja el a középfeszültségű vonalakat. Megfigyelhettük a 

megszakítók és szakaszolók elhelyezkedését és szerepét, gyakorlati 

betekintést kaptunk a t{vvezetéki, transzform{tor valamint a sín{thidaló 

mezők felépítéséről. 



 

1. ábra 

A szabadtéri alállomás kapcsolási vázlata 

400 kV-os feszültségszinten egy m{sfélmegszakítós elrendezéssel 

tal{lkozhattunk. Itt is megnéztük a kapcsoló berendezéseket, érdekes l{tv{nyt 

nyújtott a két hatalmas 250 MVA-es 400/120/18 kV-os transzform{tor. A 18 

kV-os tercier oldal a segédüzem energiaell{t{s{ról gondoskodik, illetve ide 

kapcsolódik egy-egy söntfojtó is. 

Végül az al{llom{s szünetmentes energiaell{t{s{ért felelős akkumul{tor 

telepet néztük meg. Ez 208 darab ólom akkumul{tort jelent, ami közvetlenül 

biztosítja az egyen{ramú segédüzem ell{t{s{t. A v{ltakozó feszültséget 

inverter segítségével {llítj{k elő. 

Pauló Bence 

K{d{r M{rton G{bor 

 

Energetikai Szakkollégium tagjai 

 

 

 

 

 

 

 

 


