
 

 

 

 

 

 

 

 

Üzeml{togat{s - Bősi Vízerőmű 

 

Az Energetikai Szakkollégium szervezésében 2010. {prilis 13-{n fél 8-kor 

indult útnak Budapestről a 40 fős t{rsas{g, hogy megtekintse az eddig oly sok vit{t 

kiv{ltó Bősi Vízerőművet.  Az esős idő ellenére a körülbelül 2 ór{s út alatt a buszon 

vid{m hangulat uralkodott. 

A szlov{k „Sustava Vodnych Diel Gabcikovo – Nagymaros” részét képző Bősi 

Vízerőmű az orsz{g déli részén, Gabcikovo községtől 5 km-re tal{lható. Az 

erőműhöz való megérkezésünkkor először kívülről tekintettük meg az 

épületegyüttest. Nem csak a zsilipeket és a 300 tonn{s teherbír{sú darut l{ttuk, 

hanem a t{jban is gyönyörködhettünk. Egy l{tv{nyos dolognak is tanúi lehettünk, 

hiszen szerencsére éppen akkor zsilipeltek {t egy hajót.  

Az üzeml{togat{s nem sokkal 10 óra ut{n kezdődött meg, magyar nyelvű 

idegenvezetéssel. H{l{s köszönet érte Ga{l Arnoldnak, akinek a segítségével rövid 

történeti {ttekintést követően megismerkedhettünk a Pozsony és Budapest közötti 

Duna-szakaszon létesült kisebb-nagyobb erőművekkel, illetve egy légi felvételt is 

l{thattunk az épülő Bősi Vízerőműről. Külön örömömre szolg{lt, hogy nem csak a 

bősi erőműről, hanem {ltal{noss{gban a vízerőművek működéséről is szó esett, 

valamint betekintést nyerhetett kis csoportunk a szlov{k energetikai rendszerbe is. A 

részletes besz{moló a teljesítmények és energetikai vonatkoz{sok mellett az 

ökológiai és biológiai hat{sokra is kitért. Az üzeml{togat{son több szakember is részt 

vett és a színvonalas t{jékoztatóhoz fűzött hozz{szól{saikat, illetve a hallgatós{g 

kérdéseit vezetőnk örömmel fogadta és v{laszolta meg.  

Az előzetes ismertető ut{n mindenki mag{hoz ragadott egy munkavédelmi sisakot, 

és végre megmutatkozott az erőmű „igazi” arca. Először a 8 gener{tornak helyt 

adó csarnokba érkeztünk meg, ahol lehetőségünk nyílt a gener{torok kapocst{bla 

adatainak megismerésére is.  Felhívt{k a figyelmünket arra is, hogy a padlózat a 

szerelést elősegítendő könnyen bontható lapokból {ll és a csarnok teteje felülről 

daruval bontható, így lehetőség van a súlyos gener{torelemeket kiemelni és a 

csarnok végében végezni a karbantart{si munk{latokat. 

Ezut{n lehetőségünk nyílt a gener{tor alatti teremben szétnézni. Itt a tetemes méretű 

főtengelyt l{thattuk, amely az energi{t {tadja a turbin{ról, s l{baink alatt 

megfigyelhettük turbina lap{tszög {llít{s{hoz szükséges hidraulika rendszert is.  



Ezt követően visszatértünk a felszínre, a m{r ismerős ki{llít{si terembe. Az 

érdeklődők még itt is tehettek fel műszaki és történelmi vonatkoz{sú kérdéseket a 

kísérő szakembernek, majd búcsút vettünk az épülettől, és aki akart, még 

szétnézhetett az erőmű körül.  

Miut{n mindenki visszaért a buszhoz, hazafelé vettük az ir{nyt. Útközben 

Gabcikovo főterén is meg{lltunk, ahol egy hangulatos étteremben m{r terített 

asztalok v{rtak minket. A menü eredeti szlov{k specialit{s volt, amit mindenki 

jóízűen fogyasztott el.  

Budapestre délut{n 4 ór{ra értünk vissza, az elhangzott köszönetek és vélemények 

alapj{n remélem mindenki jól érezte mag{t. 

Összességében azt hiszem, igazam van, ha azt {llítom, hogy a Bősi Vízerőmű 

megl{togat{sa egy igen érdekes és értékes program volt nem csak a szakemberek, 

hanem a még kevésbé hozz{értő hallgatók sz{m{ra is. 

 

Az erőműről röviden: 

 

Az 1992-ben üzembe helyezett Bősi Vízerőmű Szlov{kia legnagyobb vízerőműve. Évi 

termelése annyi, mint a többi szlov{kiai vízerőmű termelése együttvéve, vagyis 2,4-

2,6 TWh. Ez Szlov{kia összes villamosenergia-termelésének közel 10%-a. 

Amennyiben megépült volna a Bős-Nagymaros Vízlépcsőrendszer az 1977. évi 

{llamközi szerződés alapj{n, a Bősi Vízerőmű elérhette volna az évi 3 TWh termelést 

is. Az erőmű nyolc gépegységének összes teljesítőképessége 720 MW.  

 

Az erőmű főbb műszaki adatai a következők: 

Gépegységek sz{ma 8 db 

Hasznosítható esés 12,88-24,20 m 

A turbina víznyelése 411-630 m3/s 

Az erőmű névleges víznyelése 5040 m3/s 

J{rókerék-{tmérő 9300 mm 

Fordulatsz{m 68, 2 1/s 

Turbinateljesítmény 91 MW 

Turbinahat{sfok 94% (20 m esés mellett) 

Turbinagy{rtó CKD Blansko 

Gener{torteljesítmény 90 MW, 100 MVA 

Pólussz{m 88 

Teljesítménytényező 0,9 

Gener{torfeszültség 15, 75 kV 

Gener{tor forgórészének {tmérője 13000 mm 

Gener{torgy{rtó SKODA Pilzen 



 

 

A Bősi Vízerőmű kiegészítő erőműveiről: 

 

A Bősi Vízerőmű g{trendszerébe még tov{bbi h{rom energetikai létesítmény épült 

be. Van olyan közöttük, amelyik m{r az eredeti tervekben is szerepelt, de olyan is, 

amelyik a dunakiliti g{t és a Nagymarosi Vízerőmű beruh{z{si munk{inak le{llít{sa 

ut{n, a kényszerből épült ”C” vari{ns, teh{t a dunacsúnyi g{trendszer keretében 

létesült. Ezek a következők: 

Bősi Kis Vízerőmű, amely az eredeti terveknek megfelelően, a hajózsilipektől 

alig 300 méterre felfelé épült be. Érdekessége, hogy a beépített két, vízszintes 

tengelyű, 900 mm j{rókerék {tmérőjű, Francis turbina a szinkron 

gener{torokat szíj{ttétellel forgatja. A vízturbin{k eséstartom{nya 12,2-12,7 m. 

Az erőmű víznyelése 7 m3/s, teljesítőképessége 1,2 MW, éves {tlagtermelése 

4GWh. 

A Dunacsúnyi Vízerőmű a csúnyi g{tba épült be és az eredeti tervben nem 

szereplő létesítmény. A beépített négy horizont{lis, 3,71 m {tmérőjű, ún. Pit-

turbina víznyelése összesen 400 m3/s, összes teljesítőképessége 24,4 MW, éves 

energiatermelése 155 GWh körül mozog. Dunacsúnyban a legnagyobb bruttó 

esés 7,1 m. 

A Mosoni Kis Vízerőmű feladata a vízt{rozóból a Mosoni-Duna {gba 

{teresztett víz energi{j{nak részbeni hasznosít{sa. A közös vízbeeresztő 

műt{rgy két Kaplan-turbin{val rendelkezik, melyeknek j{rókerék {tmérője 

1500 mm, fordulatsz{ma 300 1/min, víznyelése 10 m3/s, a hasznosítható 5,6-7 

m esés melletti teljesítőképessége 636 KW.  
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