Gibbs szabályai és a villamosenergetika,
avagy egy erőmű túra tapasztalatai
Gibbs (vagyis: Leroy Jethro Gibbs az NCIS című filmsorozat szereplője),
persze nem értené, hogy miért hagyják cserben csalhatatlan szabályai,
ha egy vagy még inkább két erőmű közvetlen közelébe merészkedik.
Márpedig mi 41-en ezt tettük, 2022. október 9-10 én. Erőmű túrára
indultunk a 11-12-es fizika fakultációs diákokkal és néhány bátor 10Ds tanítványommal. A túrán Feke tanár úr erősítette a fizikatanári
jelenlétet, akivel anno megálmodtuk az erőműtúrát.
Következzen itt idei történetünk és az adaptált Gibbs szabályok.
G1. Ne bízz az első megérzésedben, alaposan járj
utána a dolgoknak!
Ha egy százegynéhány méter magas, hófehér füstöt
okádó izéről azt gondolnád, hogy kémény, hát nem az!
Az egy Heller-Forgó féle hűtőtorony belsejébe (persze,
hova máshova) épített monstrum kéntelenítő, mely
füstgázt nem, csak némi vízgőzt és CO2-t enged ki. Nem
kamu, láttuk, itt a kép, amit a Heller-Forgó belsejében
kattintottunk. (Mindkét magyar mérnök keresztneve
László, és Kossuth díjasok. Az 1957-es Budapesti
Nemzetközi Vásáron mutatták be a vízveszteség
nélküli eljárást, az erőművi melegvíz hűtésére szabad
levegővel, ma is világszabadalom, még Kína is fizet
érte.)
De ez a csoda csak másnap várt minket. Az első napon
egy jó kis buszozás és némi, a látnivalók megértéséhez
elengedhetetlenül szükséges ismeret néhány órában
való meghallgatása után (én voltam az elkövető S.B.)
északra fordultunk, be a Hernád-völgyébe. Lelkes
csapatunk perceken belül a kesznyéteni kis vízerőmű bejáratánál találta magát.
G2. Ne légy előítéletes nyomozó, aki barátságosnak látszik, az lehet, hogy tényleg barátságos.
Imre bácsi, az erőmű egyetlen kezelője és mindentudója fogadott minket, és kalauzolt végig kis
birodalmán. Szereti, büszke rá, a kertből meghallja, ha valamelyik gépe - a kettő közül - másképp
zümmög. És kedves, és barátságos, és mindent megtesz, amire kérjük, rugalmas, mutat, magyaráz. Ha
mi nem vagyunk, nem sokat fecseg, mert egy biztonsági őr a társa, ketten vannak itt napi 12 órában
már sok-sok éve. Amit akartak már megbeszélték. A biztonságiak időnként cserélődnek, Imre bácsi
marad. És nem csak Imre bácsi kedves és rugalmas, hanem a Hernádvíz Kft. feje, az igazgatóasszony is,
aki kijárta, és így lehetővé tette, hogy hétvégén jöjjünk, ami tulajdonképpen tilos. Itt csupa ilyen ember
él?
G3. Mindig nézd meg a vendégkönyvet, az is bizonyíték! Azonosítsd ki járt a helyszínen!
Hát igen, itt ez a kis csoda Kesznyétenen, de az ominózus könyvben a mi csapatunké a legutolsó
bejegyzés, pont egy éve, a pápa látogatása napján jártunk itt. Feke tanár úr aláírása nem hagy kétséget.
Azóta nem kíváncsiskodott az erőműről senki. Pedig a kesznyéteni az ország harmadik legnagyobb
vízierőműve, és a legnagyobb, 15 méteres vízlépcsővel (szintkülönbség) rendelkezik. Ha nem olyan
aszályos év van, mint az idei, akkor másodpercenként 40m3 vizet szállít a Hernádból a majd 8 km
hosszú, kubikosok* által ásott üzemvíz csatorna a két Kaplan turbinára. A maximális teljesítmény így

4,4 MW lenne, most csak 1 MW és csak az egyik gép forog. A felső két kép az erőműről készült, az alsó
egy Kaplan turbina forgórésze.

G4. Ha a kihallgatásnál a gyanúsított idegen szavakkal próbálja elterelni a figyelmedet, csak
jegyzetelj, és nézz utána a guglin!

*A kubikos olyan vándormunkás volt, aki
egyszerű kézi eszközökkel nagy mennyiségű
földet mozgatott meg folyószabályozásoknál és
árvíz
elleni
védekezésnél,
közútés
vasútépítéseknél. A kubikosok jellemzően
csoportosan,
úgynevezett
bandákban
dolgoztak. A csoport vezetője volt a
bandagazda, akinek feladata volt a banda
toborzása, a munka megszervezése.

G5. Nem ismerhetsz minden szakmát olyan mélyen, mint a gyanúsítottak, ezért legyen kompetens
szakértői csapatod, akik utánaszámolnak annak, aminek te nem tudsz! Az ördög a részletekben
rejlik!
Lássuk: 1 s alatt 40 m3 víz, az 40 tonna. Ha ez 15 métert esik, a becsült munka W= mgh = 4*104 *10*15,
ez 6 MJ másodpercenként, ami éppen 6 MW teljesítmény. Ez max. vízállásnál 4,4/6= 73% hatásfok!
Hurrá! Amikor ott jártunk - fájdalmasan kis víznél - akkor épp P=1MW volt a teljesítmény. Aztán
kiderült, hogy most ez is sok, de erről később.
Összehasonlításként: Tiszalök teljesítménye 12,9 MW, és a hazai legnagyobb vízerőmű Kisköre 28 MW
csúcstermelésre képes. Paks pedig a maga 2000 MW teljesítményéből az energiaszükséglet 53 %-át
adja.
G6. Mindig legyen nálad feltöltve a telefonod, nem csak ahhoz kell, hogy elérjenek!
Mindenki tudja, hogy a hálózati frekvencia nálunk 50 Hz! De mi meg is mértük. Imre bácsi kérésünkre
egy lágyan duruzsoló transzformátor elé vitt minket, ahol egy egyszerű gitárhangoló telefonos
alkalmazás segítségével megmértük a kiadott hangfrekvenciát, íme a képernyőfotó:

Valahol a zenei Asz és G közé esik az egy tizedesre biztosan pontos 50Hz.
Persze a személyes kedvenc, ami nem maradhat ki a beszámolóból, egy több, mint 50 éves
rezgőnyelves frekvenciamérő. Vannak itt digitális műszer-költemények is, de ez olyan gyönyörű és
egyszerű! (A kép csak illusztráció, sajnos senki nem fotózta le a vezérlőben levőt)

Az erőmű épületében mindenhol érezni egy finom remegést, amit a 250-es percenkénti fordulatszámú
forgórész mozgása okoz. Finom és mindenhova elérő, kicsit émelyítő gépolaj szag van az egész helyen,
még a kertben is. A hagyományos vízmérce mellett van csoda-modern elektronikus jeladó is. Volt még
két cuki simogatható kutya és legalább négy ellenséges, bár cukinak álcázott macska is. Ők nem részei
az energiatermelési folyamatnak. A macskákról még később, ők nagyon gyanúsak!

G7: A munka az első, de pihenni, regenerálódni, feltöltődni is kell, ezt ne feledd!
Erőmű túránk talán legkellemesebb része a hetedik szabálynak való megfelelés volt. Tiszaújvárosban
(volt: Leninváros) követtük el, ahol meglátogattuk a helyi termál strandot. Két órát áztattuk,
kényeztettük a tudomány befogadásától sanyargatott testünket és lelkünket. A gyógyvíztől további
kérdések merültek fel: az erőművek lélektanáról és némi világ-, diák-, iskola-, és tanársors megváltástól
sem voltunk mentesek. Mindenesetre kellően megerősödtünk ahhoz, hogy a buszra szállva ismét
meghallgassunk egy hosszabb fizika előadást arról, hogy a földelés hogyan változtatja meg az
erőműben levő tekercsvégek, ott még szimmetrikus viszonyát, vagyis hogy lesz belőlük fázis és nulla
vezeték. Arról már nem is szólva, hogy ha már fázis, akkor miért 3 fázis rögtön. Volt még delta és csillag
kapcsolás ismertetés is, és megbeszéltük hogyan lehet ezeket egy pillantásra felismerni a szakértő
nyomozónak. A véget nem érő ismeretközlésnek kényszerű vége támadt: megérkeztünk Tiszafüredre
a Családi Horgász Kempingbe. Itt töltjük az éjszakát.
G8: Ne bízz a szállásadóban, ha azt mondja „persze, hogy lesz fűtés, megoldja”, akkor biztos lehetsz
benne, hogy jéghideg faházak várnak rád éjszaka.
Az összes Gibbs szabály a túlélést szolgálja, be nem tartásuk életveszélyes, de ennek az igazsága csontig
hatolt! Éjjel 10 fok alá szállt a hőmérséklet. A faházakon a nyílászárók inkább csak alibiből voltak.

Feke tanár úr és én nem vagyunk kezdők, számítottunk a 8. szabályra, volt velünk hősugárzó. És
reggelre a meleg faházban eggyel többen keltünk, mint ahányan lefeküdtünk. A gyanúsított hölgy azt
mondta: eltévedt éjszaka…
G9: Aki hűtőtoronyra csipkét tesz, annak titka van. Járj utána a titkoknak, ha nyomozol! Aki takargat,
annak takargatnivalója van!
Igen, elérkeztünk a Mátrai Erőmű - hajdan volt Gagarin Hőerőmű - rút kiskacsájának a történetéhez.
Történt ugyanis, hogy a régmúlt, szocialista tervgazdaságos időkben az ipari létesítményeket, pontosan
dátumra kellett átadni. Nos, ezt a dátumot gyakran nem az értelmes technológiai idők határozták meg,
hanem valamelyik elvtárs, párt- vagy honatya születésnapja, jeles szocialista esemény évfordulója. Így
bár az első blokkhoz tartozó hűtőtornyot a késés miatt nagy kapkodással kezdték el betonozni, a
határidőt tartani kellett. A vastag szerkezet hűtését nem tudták megfelelően biztosítani, ezért a HellerForgó torony a tervező mérnökök szeme láttára elkezdett oldalra dőlni, megcsúszni. Botrány! Fejek
hullása várható, ha nem lesz kész a torony határidőre, vagy ha vissza kell bontani. A magyar lelemény
azonban nem ismer határt, kb. harmad magasságban vékony, négy gyűrűből álló betonkoszorút húztak
a torony köré, és csodák csodája, megállt a csúszás. Azóta a Gagarin Hőerőmű a világon az egyetlen

erőmű, amely kis kivágású légi felvételről is megismerhető. Az abroncsos rút kiskacsa elárulja.

Nehogy további baj történjen, mi is küldtünk a toronynak némi energiát és támogatást (G.Andris és
T.Attis gyanúsítottak nőttek fel a feladathoz, humoruk már-már szárnyal).
G10: A nyomozás nem mágia, hanem tudomány. Ismerd meg a tényeket, rendszerezd a
bizonyítékokat!
A Mátrai Erőmű: 5 blokk, max 950 MW villamos energia, lignit tüzelőanyag, még 400 évre biztosan
elég, a közelben külszíni fejtéssel bányásszák. 2025-ig engedély van a lignites üzemelésre, káros anyag
ma már csak a széndioxid. Működési elv: Lignit égetése -> Melegvíz, Gőz -> Gőzturbinákat forgat ->
Generátorban villamos energiává alakul a forgó mozgás energiája. Lent kép a lignittárolóról. Itt-ott
füstölög, mert a nedves lignit hajlamos az öngyulladásra, de ezen - rajtunk kívül - nem ütközik meg
senki. Ma már napcella farm is van, rekultiváció az elhagyott bányaterületeken, két komoly bányaüzem
Visontán és Bükkábrányban. Komoly víztározó az alsó képen a Mátra lábánál, Markaznál.

G11: A méret igenis számít!

G12: Akinek anyagi érdeke van, annak indítéka is lehet, ő a gyanúsítottak sorában az elsők között
legyen!
A Mátrai Erőmű kéntelenítőjében elektrosztatikus elvű portalanítás után, meszes szuszpenzióval
mossák át a kéntartalmú füstgázt, aminek végterméke a gipsz (CaSO4·2H2O). Ezért a környékre települt
(majdnem közös a kerítés) két jól működő cég is: a RIGIPSZ, amely a magyar gipszkarton piacon a
legnagyobb cápa, és a YTONG falazóelem gyár is. Ők az erőműtől veszik a kész gipszet, amit szinte már
csak sajtolni és csomagolni kell. A képen a gipsztároló, egy robot matatja egész nap. Felülről tölti,
oldalra leszedi, embert egyet láttunk, aki átsétált a szalag előtt, hátha beakadt egy görgő.

G13. Ha korog a gyomrod, éhes vagy. Tested szükségleteit vedd komolyan, hogy eredményesen
dolgozhass!
Lehetőségünk volt ez erőmű menzáján egy alacarte menüre befizetni, finom volt, nem túl drága, és
nagyon jókor jött.

G14: Vésd eszedbe, hogy a maffia jól szervezett. Térképezd fel az elosztóhálózatot, hogy eljuthass a
főnökig, aki mindent irányít!
Az erőműben termelt energia feszültsége kb. 5000V-ról 120 kV-ra emelődik még az erőművi
transzformátorokban. Innen a közeli Detk mellett épült elektromos alállomásra jut el. Ahogy
közelítettünk, egy távvezeték erdőben találtuk magunkat. Az alállomás feladata az erőműben termelt
energia országos hálózatba való csatolása, és az országos elosztó hálózat ide kapcsolódó
távvezetékeinek biztonságos működtetése.
Az alábbi táblázatban láthatóak a detki alállomás csatlakozásai:
Zugló I. 220 kV
Zugló II. 220 kV
Sajószöged I. 220 kV
Sajószöged II. 220 kV
Szolnok 220 kV
Külszíni fejtés betáp 35kV
Mátrai Erőmű I. 120 kV
Mátrai Erőmű II. 120 kV
Mátrai Erőmű III. 220 kV
Mátrai Erőmű IV. 220 kV
Mátrai Erőmű V. 220 kV
Mátrai Erőmű VI. 120 kV
Mátrai Erőmű VII. 120 kV
Bemenni a kerítés mögé nem lehetett, de a macskamentesen doromboló (lsd. G17.)
transzformátorhang igazolta ismét, hogy az 50 Hz-cel minden rendben van. A háttérben egy fehér
transzformátor, amely 220kV-os szállítási feszültségre emeli az erőműből érkező 120 kV-ot.

Alállomási feladat pl.: távvezetékek szétkapcsolása 100-700kV közötti feszültségnél. A kép csak
illusztráció, nem volt olyan szerencsénk, hogy előttünk történjen ilyen. Ha valaki még szeretne látni
hasonlót videón: https://www.youtube.com/watch?v=-cM8P6-aAf4

Sikerült a keresztapát is egy pillanatra megpillantani, úgy hívják, hogy MAVIR. Ő felelős a magyarországi
biztonságos villamos energia rendszerért (VER). Az alábbi térkép a MAVIR honlapon minden
pillanatban megtekinthető, néhány perces frissüléssel az aktuális export-import energiaadatok
láthatóak rajta, valamint a távvezeték hálózatunk, feszültség adatokkal. Lássuk! Egészen jól terveztünk:
a rendszerterhelés és a termelés közötti különbséget importból kell fedeznünk. Nagyjából a tervek
szerint adunk és veszünk, de a VER-ből épp hiányzik nem tervezetten 46MW energia. Ezt
természetesen megkapjuk, a szomszédoktól, de nem olyan jó áron, mintha egy hónappal ezelőtt
lekötöttük volna. A napi eltérés átlag csak 14MW ez már sokkal jobb, különösen, hogy 4500 MW
fogyasztást sikerült ilyen pontosan becsülni. Persze, ha lekapcsolok egy villanyt, vagy lejár a mosógép
programja, ahhoz nehéz erőművi termelést igazítani. Furcsának tűnhet, de az ábráról az látszik, hogy
bár termelésünk nem fedezi a saját szükségleteinket, mégis exportálunk villamos energiát. Igen ez így
van! A villamos energia is árucikk, ha valakinek jobb áron tudjuk eladni, mint máshonnan beszerezni,
akkor ezen az üzleten kerestünk. A térkép szerint Szlovénia, Horvátország és Szerbia felé éppen
exportálunk, a többi szomszédtól pedig vásárolunk az országhatárt metsző távvezetékeken keresztül.

G15. Látásodat ne homályosítsák el régi sebek, légy objektív! A keresztapa nem mindig a rosszfiúk
oldalán játszik.
A nagy mennyiségű villamos energia érdemi tárolása a mai napig nem megoldott műszaki probléma.
Kondenzátorokban, akkumulátorokban ugyan lehetséges a tárolás, de ezek az eszközök nem tárolják
kellő ideig és kellő mennyiségben az energiát. Olyan is van - persze nem nálunk – hogy éjszaka, amikor
van felesleges energia, akkor szivattyúkkal felnyomnak vizet magasabban levő tározókba, és nappal,
amikor energiaínség van, mindenki fogyaszt, ezt a vizet egy vízerőművön leengedik (szivattyús-tározós
erőmű). Hát egyik sem az igazi! Ezért nincs más, annyit kell termelni, amennyit elfogyasztunk. A MAVIR
mint rendszerirányító keresztapa ezt teszi, megadja az erőműveknek negyed órás bontásban, hogy
mennyit kell termelni. Ezt egy bonyolult modellező számítás előzi meg, hogy az elkészült menetrend
minél pontosabb lehessen. Ha kevés a megtermelt energia az nem jó, mert a hiányzó részt meg kell
venni az előre tervezett árnál lényegesen drágábban, ezért komoly pénzbeli bünti jár. Ha több az
energia a rendszerben a szükségesnél az se jó, mert az energiahordozót már elhasználtuk, és pl. nem
tudunk átvenni a VER-be zöld energiából származó villamos energiát, amire törvényi kötelezettség van.
A következmény ismét bünti. A menetrendet tartani kell, szóval se többet, se kevesebbet!
Számolni kell még azzal a ténnyel, hogy a megújuló források (szél, nap), nagyon időjárásfüggőek. Sőt
olyan is megesik, hogy műszaki vagy más ok miatt leáll egy energiatermelő egység. Ezt az egészet mégis
működtetni kell, lehetőleg a leggazdaságosabban. Nos, ezt végzi a MAVIR.

A legtöbb görbén jól látszik a negyed órás bontás hatása. A görbék cikkcakkosságát ez okozza. Ott
jártunkkor (Kesznyétenen), Imre bácsi épp a rendszerirányítóval beszélt telefonon, aki azt kérte, hogy
mivel a nyugati országrészben váratlanul erősen kisütött a nap, ő a kis vízerőművét vegye vissza 0,5
MW-tal, hogy a menetrendet tartani lehessen. A villamosenergia rendszer (VER) nem úgy működik,
mint egy lakás, nem akkor járok jól, ha mindig lekapcsolom a villanyt magam után.
Még egy ábrát mutatok a magyar energiamixről: Paks 0-24 ben 100 %, a Mátrai Erőmű szintén. Itt az
erőmű gépeinek korára való tekintettel gyakran adódhat üzemzavar. Jönnek a gyorsreagálású
gázturbinás egységek. Gyorsan, percek alatt indulnak és termelnek, majd ugyanilyen gyorsan le is lehet
állítani őket. A napenergiás termelés délután 14 órától meredeken csökken, éjszaka nincs és csak
másnap reggel 8 körül kezd el éledezni. A hiányzó részt importálnunk kell (lila szín).

G16: Jól válaszd meg a munkatársaidat, mert bíznotok kell egymásban, az életed múlik rajta!
Itt látható a teljes csapatunk. A hangulat kifogástalan. Felettünk a nagy vörös cső a két Heller-Forgó
belsejében épült kéntelenítőhöz viszi a füstgázokat. Mögöttünk a blokkokhoz tartozó
transzformátorok. Természetesen a fejünkön védőfelszerelés van, nehogy a műholdak segítségével
kicsináljanak minket, a chip már úgyis bennünk van. Mert ellenség vesz minket körbe, ezt jól tudjuk.
Erről szól az utolsó Gibbs szabály is.

G17: Ha úgy érzed, hogy ellenséges környezet vesz körül, akkor ellenséges környezet vesz körül!
Várja, hogy hibázz, és lecsaphasson. Ugye érzed?

