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Helyünk a világban:
A világ villamos er m veinek beépített teljesít képessége
(installed capacity) 2005. 01. 01-én (forrás: Energy Information Adm.):
Földrész, régió
Európa

GW

Ország

GW

803

Németország

120

Magyarország

8,6

Ázsia, Ausztrália, Óceánia

1150 Kína

442
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Oroszország

217
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43

Afrika

107

Dél-Afrikai Közt.

40
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215

91

Világ összesen
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Az er m er sáramú villamos berendezései:
1. A (váltakozó áramú) villamos energiát el állító
berendezés
- generátor
- gerjeszt berendezés

2. Az er m m ködéséhez szükséges villamos
berendezések (háziüzem, segédüzem)
3. Az el állított villamos energiát a hálózatra juttató
berendezések
- blokktranszformátor
- szabad- vagy bels téri kapcsolóberendezés (alállomás)

2. Az er m háziüzemi berendezései:
2.1. A termodinamikai körfolyamathoz szükséges
közegszállító (-áramoltató) berendezések
Tüzel anyag-szállítás
Fosszilis: szén (fekete, barna, lignit)
biomassza (faapríték, szalma, energiaf stb.)
olaj
földgáz

Frissleveg - (égésileveg -) szállítás
Égéstermék-szállítás
Füstgáz
Pernye (vízzel keverve: zagy)

Vízszállítás
Kazántápvíz
Kondenzátor-h t víz (frissvíz, h t toronyban keringetett víz)
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2.2. A közegáramlás útvonalát kijelöl , paramétereit szabályozó eszközök villamos hajtásai
Szelepek
Tolózárak
Egyéb beavatkozó szervek

2.3. Egyéb gépészeti és vegyészeti berendezések
villamos er átviteli táplálása, pl.
Emel berendezések
Szell zés
Vízel készítés

2.4. Egyenáramú segédüzem
Akkumulátortölt k, szünetmentes tápforrások

2.5. Villamos installáció
Világítás (bels - és szabadtéri)
rzésvédelmi rendszer

2.6. Irányítástechnika és hírközlés
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Blokk-kapcsolású er m veknél a háziüzemi
villamos berendezéseket általában a generátor
és a blokktranszformátor közötti generátorfeszültség , nagyáramú összeköttetésr l (sínhídról) leágazó, többnyire 6 (ritkábban 3) kV szekunder feszültség háziüzemi (segédüzemi) transzformátorral látják el.
A háziüzemi transzformátor(ok) 6 kV-os blokkf elosztót(-kat) táplálnak, err l (ezekr l) ágaznak
le a nagyteljesítmény , több MW-os, több száz
kW-os motorok, valamint a kisebb teljesítmény
fogyasztókat ellátó 0,4 kV-os elosztók többnyire
1-1,6 MVA-es, 6/0,4 kV-os transzformátorai.

Blokk-kapcsolású er m nél általában minden blokknak megvannak a saját 6 kV-os blokk-f elosztója
(-f elosztói) és az err l (ezekr l) táplált 0,4 kV-os
blokkelosztói.
Ezen kívül szokás létesíteni egy 6 kV-os általános
f elosztót, amely a minden blokkot kiszolgáló közös
létesítményeket (pl. széntér, olajállomás, vízel készít m ) látja el. Ezt az általános 6 kV-os f elosztót
üzemszer en a kijelölt 6 kV-os blokk-f elosztó(k)ról
táplálják, de lehet ség van a szabad- vagy bels téri
nagyfeszültség kapcsolóberendezést l (alállomástól) visszatápláló, többnyire 120/6 kV-os, ún. indítótranszformátoros betáplálás(ok) fogadására is.
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A 6 kV-os általános f elosztó másik feladata: rajta
keresztül az indítótranszformátor(ok) fel l feszültséget lehet adni a 6 kV-os blokk-f elosztó(k) gy jt sínjére, amivel a blokk elindítható. A felfutás és a
hálózattal való párhuzamos kapcsolás után a blokk
saját háziüzemi transzformátora átveszi a blokk
fogyasztóinak ellátását.
A 6 és 0,4 kV-os f elosztókat és a 6/0,4 kV-os
transzformátorokat általában az er m f épületében
helyezik el, kábeleik t zvédelemmel ellátott kábelfolyosókban és -csatornákban futnak.

3. Az el állított villamos energiát a hálózatra
juttató berendezések
Általában 50 MW-os gépnagyságtól fölfelé általános
a blokk-kapcsolás, melynek f villamos elemei:
generátor – tokozott áramvezet sín (err l ágazik le
a blokk háziüzemi transzformátora) – blokk-f transzformátor – alállomás
3.1. Blokk-f transzformátor
Névleges teljesítménye valamivel nagyobb, mint a generátoré.
Pl. a Dunamenti Er m 215 MW-os generátorainak névleges
teljesítménye 259 MVA, a blokk-f transzformátoré 270 MVA.
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Nagyer m vi generátorok névleges feszültsége általában
- 100 MW-ig 10 kV,
- 100 MW fölött 15 kV.
Így a blokk-f transzformátorok áttétele általában
- 10/120 kV,
- 15/220, 15/400 kV.
A blokk-f transzformátorok általában szabályozó nélküliek, de
a rendszerirányító újabban igényli terhelés alatti szabályozhatóságukat.
H tési rendszerük többnyire OFAF (oil – forced, air – forced):
kényszer-olajkeringetés, ventillátoros leveg h tés.
Elhelyezésük: szabadtéren, a gépház hosszanti fala melletti
transzformátorszállító iparvágánynak a gépházzal ellentétes
oldalán.
Tömegük: 100-250 tonna

A Dunamenti Er m légi fényképe
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3.2. Szabad- vagy bels téri kapcsolóberendezés (a
továbbiakban alállomás)
Feladata: a generátor által termelt, a blokk-f transzformátor

által nagyfeszültségre feltranszformált villamos teljesítmény
szétosztása az alállomásba mint csomópontba becsatlakozó
távvezetékek (szabadvezetékek és kábelek) mint ágak között.

Elhelyezése:

- Az er m területén (kerítésén belül) lév , szabadtéri
kapcsolóberendezés: Ajka, Borsod, Dunamenti, L rinci GT,
Oroszlány, Paks, Pécs, Tiszapalkonya, Tiszalök
- Nem az er m területén, hanem távolabbi alállomáson lév
szabadtéri kapcsolóberendezés: Csepel GT(-Soroksár 120
kV), Kispest GT(-K bánya 120 kV), Mátra(-Detk 120 és 220
kV), Tisza II.(-Sajószöged 220 és 400 kV), Újpest GT(-Angyalföld 120 kV)

A magyarországi nagyer m vi alállomások elvi kapcsolása:
- 400 kV-on: másfélmegszakítós (Paks, Tisza II. 3.-4. blokkSajószöged),
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- 220 kV-on: másfélmegszakítós (Dunamenti nagyblokkok),

vagy kett s gy jt sínes + segédsínes (Mátra 3.-5. blokk-Detk,
Tisza II. 1.-2. blokk-Sajószöged),
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- 120 kV-on: másfélmegszakítós (Dunamenti kisblokkok), kett s
gy jt sínes (pl. Mátra 1.-2. blokk-Detk, Csepel GT-Soroksár),
vagy kett s gy jt sínes + segédsínes (pl. Ajka, Borsod,
L rinci GT, Oroszlány, Tiszapalkonya).
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A generátor – sínhíd – blokk-f transzformátor – alállomási
mez árampálya készülékezése:
- (ma már) a legtöbb er m vi blokknak van generátorfeszültség megszakítója,
- ha az alállomás az er m területén van, akkor a blokkf transzformátor nagyfeszültség megszakítója (megszakítói)
az alállomási mez ben vannak; a f transzformátor és a
megszakító(k) közötti, esetenként több száz méteres vezetékszakasz a transzformátor differenciálvédelmi zónájába
tartozik,
- ha az alállomás az er m t l távolabb van, akkor a nagyfeszültség összeköttetés
mindkét (er m vi és alállomási) végén lehet megszakító,
pl. Tisza II. 3.-4. blokk-Sajószöged 400 kV
csak az alállomási végén van megszakító, pl. Tisza II. 1.-2.
blokk-Sajószöged 220 kV, Mátra 1.-5. blokk-Detk 120 és
220 kV; a szinkronizálás és a hálózatra kapcsolás az
alállomási megszakítóval történik.

Szekunder tartalék gázturbinák
Feladatuk: er m vi blokk kiesése esetén a kiesett
teljesítmény gyors pótlása.
UCTE el írás: a szekunder tartalékteljesítmény a
legnagyobb kieshet blokk teljesítményének felénél
nagyobb legyen.
A magyar villamosenergia-rendszer esetében a
legnagyobb kieshet blokk a Paksi Atomer m 460
MW-os reaktora, azaz a saját rendszerben biztosítandó gyorsindítású szekunder tartalék min. 230
MW.
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A litéri és a sajószögedi gyorsindítású, nyíltciklusú,
szekunder tartalék gázturbinák f m szaki jellemz i:
- Névleges teljesítmény 20ºC küls h mérsékletnél: 120 MW
- Névleges fordulatszám:
3000 f/min
- Üzemanyag: könny kénmentes tüzel olaj (KKTO)
- Normál indítási id (az indítási parancs kiadásától
a teljes terhelés eléréséig eltel id ):
18 min
- Gyors indítási id (ugyanígy értve):
10 min
(az élettartam-csökkenés szempontjából 1 gyors
indítás 6 normál indítással egyenérték )
- Kivitel: egy tengelyen van a villamos indítómotor,
a gázturbina és a generátor, az indítómotor és a
gázturbina között hidrokuplunggal

- Villamos csatlakozás: a Litéri és a Sajószögedi alállomás 120
kV-os gy jt sínjére, Litéren szabadvezetékkel, Sajószögeden
kábellel. Az árampálya: generátor – gépfeszültség
megszakító – tokozott sín – blokk-f transzformátor – 120 kVos szabadvezeték, ill. kábel – alállomási megszakító –
gy jt sín.
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A Litéri gázturbina látképe
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A Litéri alállomás 120 kV-os kapcsolóberendezésének légifelvétele

- Indítási folyamat:
Készenléti állapot: az alállomási 120 kV-os gy jt sín fel l
feszültség alatt áll a blokk-f transzformátor, és ellátja a f
segédüzemi transzformátort. Az indítási parancs kiadásakor az err l táplált indítómotor a hidrokuplungon keresztül
gyorsítja a gázturbina-generátor gépcsoportot.
A névleges fordulatszám 60%-án begyújt az ég tér, a
gázturbina veszi át a gépcsoport gyorsítását, a hidrokuplung leválasztja az indítómotort.
A névleges fordulatszám 96%-án megkezd dik a forgórész
egyenáramú gerjesztése, a generátor kapcsain megjelenik
a feszültség.
A névleges fordulatszám 102%-ának elérése után megkezd dik a szinkronizálási folyamat, melynek során a gépcsoport a szinkron fordulatszámig lassul, majd a szinkron helyzet elérésekor bekapcsolódik a gépfeszültség megszakító; ezzel a generátor párhuzamosan kapcsolódott a hálózattal.
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- Felterhelési folyamat:
A befecskendezett-beporlasztott-elégetett tüzel olaj menynyiségének növelésével n a gépegység wattos teljesítménye, gerjesztésének szabályozásával változik medd teljesítménye.
A névleges teljesítmény 40%-a fölött az égéstérbe ioncserélt vizet fecskendeznek be az NOx (nitrogénoxid)-képz dés határértéken belül tartása végett.
- A gépegység indítható a gép melletti irányítástechnikai
konténerb l, az alállomási vezényl b l és a rendszerirányító
vezényl terméb l.
- Rendszeres id közönként próbaindítás az üzemkészség
ellen rzésére.

Ellen rz kérdések
1. (20.) Az er m er sáramú villamos berendezései
2. (21.) A blokk-kapcsolás f villamos elemei
3. (22.) A gyorsindítású szekunder tartalék gázturbina
indítási folyamatának lépései
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