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Gönyűi erőmű

Üzemlátogatás

2022.04.21.

Bevezetés
Április 21-én került megrendezésre az Energetikai Szakkollégium 2022. évi tavaszi,

Wigner Jenő emlékfélévének első nyilvános üzemlátogatása, melyen 30 fő vett részt,
köztük Szakkollégiumunk tagjai, egyetemünk hallgatói.

2011. június 27-én adták át a Gönyűi erőművet. A két év alatt befejezett beruházás
értéke közel 400 millió euró volt. A 433 MW beépített teljesítménnyel rendelkező kombinált
ciklusú erőmű hatásfoka 58 százalék, mely igen magasnak számít hazánkban. Az egység
éves földgáz felhasználása hozzávetőlegesen 580 millió köbméter.

1-2. képek: A gönyűi erőmű kívülről
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Az erőmű
Az E.ON-ból 2006-ban kivált Uniper nevű cég kezdte meg a projektet. 2006-2009

között zajlott az engedélyeztetés fázisa. Ezt követően 2010-ben indult meg az építkezés.
Zöldmezős beruházásként 26 hektár földet vett meg a tulajdonos, de csak 13 hektárnyit
építettek be. A területen két blokk, blokkonként 400 MW beépített teljesítménnyel,
létrehozása volt/van tervben, ebből még csak az egyik épült meg. A Duna-parton

helyezkedik el az erőmű; ennek oka, hogy a folyót használják hűtőközegnek. 85 𝑚3

𝑠

térfogatáramú vízre van szüksége a maximális, 59,4%-os hatásfok eléréséhez, ezt
legkönnyebben a Dunából nyerhetjük ki. A legközelebbi lakott terület 800 méterre
található.

Magyarországon a maximális villamosenergia igény 7800 MW, melyet hazai
termelésből és importból fedeznek. Az erőmű menetrendtartó erőmű, és a belföldi
szabályozás 30%-át adja. Ez azt jelenti, hogy nem zsinórüzemben termel, hanem a
kiegyenlítésben tölt be fontos szerepet. Éves szinten két karbantartást igényel a
fenntartása. Megfelel a változó igények gyors kielégítésének: gyorsan indítható, gyorsan
terhelhető fel és le egyaránt.

Tüzelőanyaga alapvetően földgáz, de amennyiben nem áll rendelkezésre
megfelelő minőségű, mennyiségű földgáz, úgy gázolajjal is kell tudnia működnie; ezzel
hozzájárulva az ellátásbiztonság egy magasabb fokához. Az 50 MW-nál nagyobb
erőműveknek gázolajjal is tudniuk kell üzemelni, illetve 16 napra elegendő tartalékkal kell
rendelkezniük. Ezt a biztonságot növeli továbbá az, hogy képes a “black startra” , azaz a
külső energiaforrás nélküli önindításra is. Ezt a folyamatot négy darab dízel generátor
végzi, melyet rendszeresen tesztelnek is. Az erőmű segíti a MAVIR Zrt. rendszerszintű
szolgáltatásait: minimális leterheltsége 150 MW, míg a maximális eléri a 427 MW-ot. Földgáz
tüzeléssel 433 MW a villamos névleges teljesítménye, míg gázolajjal csupán 346 MW-ot
tudunk kinyerni belőle.
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A modern erőműben mindössze 32 munkatárs dolgozik a magasfokú
automatizáltságnak köszönhetően. A világszinten is élen járó technológiának köszönheti
magas hatásfokát és alacsony károsanyag kibocsátását. Kombinált ciklusú erőműről
beszélünk. A kombinált ciklusú erőműben egy gázturbina-generátor egység elektromos
áramot termel, a gázturbinából távozó még meleg füstgázzal pedig, amely egyébként
veszteséget jelentene, gőzt termelnek; ez gőzturbinát hajt, amely egy másik generátorral
áramot termeltet. Ezzel a megoldással az elektromos energiatermelés összhatásfoka javul.
Ezen erőműben egy 285 megawattos gáz- és egy 148 megawattos gőzturbina termel
áramot, 600 ezernél több háztartás energiaellátását biztosítva ezzel.

3. kép: Siemens gázturbina ( a kép forrása: Siemens)

Ezen turbinák mind a Siemens gyártmányai. Belső hőmérséklet maximuma 1400 °C, amit a
berendezések nem bírnának ki védelem, szigetelés nélkül. Ennek érdekében kerámiával
vonják be a lapátokat, illetve hűtik is őket a rajtuk található furatokon keresztül. A
lapátgyöktől kifelé vezetik végig rajtuk a hűtőlevegőt. Egy lapát 41000 óra üzemidővel
rendelkezik, így ezeket rendszeresen cserélni szükséges. Ezen idő után romlik a hatásfoka
és nem képes tartani a turbina a névleges teljesítményt.

2035-re cél a karbon semlegesség, melyet leválasztással igyekeznek megoldani.𝐶𝑂
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Emellett a bio üzemanyag és a hidrogén technológia bevezetését is számba vették.
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4. kép: Az üzemlátogatás résztvevői

Békési Bálint

Az Energetikai Szakkollégium tagja
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