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A Pécsi Erõmû Rt. Kõszénbánya  35 kV-os villamos 
hálózatainak átalakítása

CSICSÓK ISTVÁN okl. villamos üzemmérnök, üzemvezetõ (PERt. Kõszénbánya)

A Mecseki Szénbányák felszámolási folyamata során a bányaválla-
lat megosztásra került, létrejött egy energetikai széntermelésre alkalmas-
nak ítélt Összevont Széntermelõ Üzem, valamint a széntermelésbõl ki-
maradó bányavagyon kezelését végzõ Vagyonhasznosító Központ. A bá-
nyavállalat megosztása magával hozta a villamosenergia-ellátórendszer
felosztását is. A cikk beszámol a felosztást követõ idõszak 35kV-os villa-
mos hálózatainak, – a szétválás, a széntermelés, majd a mélymûvelés be-
szüntetése miatt bekövetkezõ – átalakításairól.

A Mecseki Szénbányák 35 kV-os villamosenergia-ellátórendszere kialakult célhálózat
volt, amely mind a komlói, mind a pécsi területen biztosította a bányaüzemek által minden-
kor igényelt villamos teljesítmény átvitelét és az ÁBBSZ. által megkövetelt kettõs betáplá-
lást.

Az 1991. október 8-ával megkezdõdött bányabezárások indokolttá tették a Mecseki
Szénbányák FA. tulajdonát képezõ 35 kV-os villamosenergia-ellátórendszer felülvizsgálatát,
módosítását és az 1993. február 10-i MSZ. FA. mûszaki vezérigazgatói döntés alapján az
Összevont Széntermelõ Üzem (ÖSZÜ) és a Vagyonhasznosító Központ (VHK) között. az
egységes 35 kV-os villamos energia ellátási rendszer felosztását. (1-2. ábra)

1. ábra: Villamosenergia-ellátórendszer felosztása
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Az ÖSZÜ tulajdona:
– A komlói 35kV-os hálózat

A teljes komlói 35 kV-os körhálózat, a Zobák diagonális akna – Vasas közötti 35 kV-
os légvezeték. 

– A pécsi 35kV-os hálózat
Pécsi Erõmû – Széchenyi akna közötti 35 kV-os légvezeték.

– A komlói transzformátorállomások
Zobák centrális aknai, a Zobák diagonális aknai 35/5,5/0,4 kV-os transzformátorállo-
más.

– A pécsi transzformátorállomások
Széchenyi aknai 35/3/0,4 kV-os transzformátorállomás.

A VHK tulajdona:
– A pécsi 35kV-os hálózat

A pécsi 35 kV-os körhálózat, a Pécsi Erõmû – Széchenyi akna közötti 35 kV-os veze-
ték szakasz kivételével.

2. ábra: A vasasi külfejtés villamos energia ellátása

Az 1993. 04. 01-el
bekövetkezett Erõmû-
Bánya (ÖSZÜ) integrá-
ció során létrejött a Pé-
csi Erõmû Rt. röviden
PERt. A bányászati te-
vékenységet a további-
akban a PERt. Kõszén-
bánya végezte, az
ÖSZÜ tulajdonba ke-
rült eszközöket PERt.
tulajdonként említjük.

A villamoshálózatok
megosztását követõen
tanulmánytervet készít-
tettünk a Mecseki Szén-
terv Ipari és Tervezõ
Kft.-vel. A dolgozat a
hálózatok átalakítására
alternatívákat adott, az
akkori ismeretek és jö-
võkép szerint. A hálóza-
tok átalakítását ezen
ajánlások figyelembevé-
telével végeztük. A visz-
szatekintõ, beszámoló
írásakor a dolgozat
anyagára is támaszkod-
tunk.



– A komlói transzformátorállomások
Kossuth IV. aknai és a somostetõi 35/5,5/0,4 kV-os transzformátorállomás.

– A pécsi transzformátorállomások
Újhegyi szénosztályozó „A“ transzformátorállomás, István I-II. akna transzformátor-
állomás, Szabolcs légakna transzformátorállomás, Vasas Petõfi akna transzformátor-
állomás, György aknai transzformátorállomás.

Döntés született, hogy a 35 kV-os hálózat megosztásával egyidõben  biztonságtechnikai
és mûszaki szempontból lehetõvé kell tenni a teljes 35 kV-os villamosenergia-ellátórendszer
egységes üzemirányítását. A bezárandó bányaüzemek esetén is biztosítani kell az aknaszál-
lítógép részére a kétoldali betáplálást, valamint azt, hogy a transzformátoroknak a szállító-
gép teljesítményigénye szempontjából 100%-os tartaléka legyen.

A transzformátorállomások táplálására szolgáló hálózatokat az „egyszeres üzemzavari
állapot” feltételezése mellett alakították ki. 

A megosztás után lehetõvé kellett tenni  a tulajdonilag megosztott, de összefüggõ háló-
zatokon vételezett villamos energia elszámolását, a szolgáltató, a PERt. a Mecseki BVH Rt.
(MSZ. FA.), valamint az alfogyasztók között. A bánya biztonsága megkövetelte az üzembiz-
tos és biztonságos, gazdaságos üzemvitel megteremtését.

Megosztás utáni  üzemviteli helyzet és energiaszolgáltatás 

Kossuth IV. aknai 35/5,5/0,4 kV-os transzformátorállomás

A transzformátorállomás a MSZ. FA. tulajdona, táplálása a komlói 35 kV-os körháló-
zatról történik, amely a PERt. tulajdona. A MSZ. FA. a 35/5,5/0,4kV-os transzformátorál-
lomást kezeli, a villamos energiát DÉDÁSZ Rt.-tõl vételezi,  az alfogyasztói elszámolást a
PERt. végzi.

A transzformátorállomás villamos energiát szolgáltat az alábbi helyeken:
Kossuth IV. akna területén:
– Az aknaszállító és szellõztetõgépekhez, az aknák betömedékelésig. Egyéb (MSZ.

FA. VHK.) fogyasztók részére,
– a Kossuth IV. akna és Anna akna területén lévõ kft. és vállalkozók részére.
Altáró területén:
– A szénosztályozó, egyéb 0,4kV-os fogyasztók, tárói villamos vontatás ellátására, a

PERt. részére,
– az altáró területén lévõ MSZ FA. VHK. fogyasztók ellátására,
– az altáró területén lévõ kft. és vállalkozók részére.

Somostetõi 35/5,5/0,4 kV-os transzformátorállomás

A transzformátorállomás az MSZ. FA. tulajdona, a komlói 35 kV-os körhálózatról táp-
lálják, amely a PERt. tulajdona. A turbókompresszorokat már korábban leállították, a
transzformátorállomás 5,5 kV-os kapcsolóterébõl csak a PERt. tulajdonú 169. iszaptér  táp-
lálása üzemelt, de ez a késõbbiekben megszûnt. A komlói 35kV-os  körhálózatból a transz-
formátorállomást kiiktatták és a koszonyai, diagonál betápláló szabadvezetékeket összekö-
tötték. A transzformátorállomás kiváltása megtörtént és ezt követõen a PERt. és az MSZ.
FA. kapcsolata a területen megszûnt. 
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Széchenyi aknai  35/3/0,4 kV-os transzformátorállomás

A transzformátorállomás a PERt. tulajdona, táplálása egy felõl a pécsi 35 kV-os körhá-
lózat a Pécsi Erõmûbõl, mely 35 kV-os vezeték is a PERt. tulajdona, más felöl az MSZ. FA.
tulajdonát képezõ erõmû – „A.“ transzformátor – István I-II. aknai – Szabolcs légaknai –
Széchenyi aknai 35 kV-os vezetékrõl.

Villamos energiát szolgáltat:
– A PERt. tulajdonában lévõ Széchenyi akna külfejtés részére,
– a Széchenyi aknai vállalkozások részére,
– valamint az MSZ. FA. tulajdonát képezõ alállomások részére.

Pécsújhegyi 35/6/0,4 kV-os „A“ transzformátorállomás

A transzformátorállomás az MSZ. FA. tulajdona, a pécsi 35 kV-os körhálózatról táplál-
ják, amely az MSZ. FA. tulajdona.

A transzformátorállomás feladata a Pécsújhegyi Szénosztályozó leállításával lényegesen
lecsökkent.

Villamos energiát szolgáltat:
– A térségben lévõ MSZ. FA-hoz tartozó üzemek, létrejött vállalkozások részére,
– a pécsújhegyi szénfeladás részére, amely PERt. érdekeltség.

Vasasi 35/3/0,4 kV-os transzformátorállomás

A transzformátorállomás az MSZ. FA. tulajdona, melyet az István I-II. aknai transzfor-
mátorállomás 35 kV-os gyûjtõsínjérõl táplálnak,  2 db 35 kV-os légvezetéken. 

A transzformátorállomás feladata:
– Az MSZ. FA. érdekeltségû fogyasztók ellátása,
– a transzformátor állomás 3 kV-os kapcsolóterébõl a vasasi külfejtés villamos energia

ellátása (amely PERt. érdekeltség).
Zobák centrális akna, Zobák diagonális légakna, Béta akna villamosenergia-ellátórendsze-

re tisztán PERt. tulajdonú, ezért üzemviteli, elszámolási szempontból problémát nem jelentett.

Vasasi külfejtés villamos energia ellátása (2.  ábra)

A külfejtés villamos energia ellátása a BVHRt. tulajdonát képezõ Vasasi  35/3/0,4 kV-os
transzformátorállomás 3 kV-os gyûjtõsínjérõl táplált, PERt. tulajdonát képezõ vaslemezhá-
zas 3/0,4 kV-os transzformátorállomásról, ill. a kövestetõi 3 kV-os elosztóról táplált 3/0,4
kV-os transzformátoron keresztül történt.

A külfejtés várhatóan 2004-ig termel, a külfejtés jövõbeni várható teljesítményigénye
200-250 kW.

A Zobák rézsútos aknai 5,5 kV-os leágazási cellába független késleltetésû elektronikus
túláramvédelmet, valamint a rendszer szelektív földzárlatvédelmeként EFV-lt tip. földzár-
latvédelmi relét alkalmaztunk.

Túlfeszültség védelem céljára a kábel és szabadvezeték csatlakozási pontjainál túlfe-
szültség levezetõket helyeztünk el. Ezen mûszaki megoldás, kedvezõ anyagi ráfordítás mel-
lett, a meglévõ berendezések felhasználásával, hosszú távon biztosítja a külfejtés villamos
energia ellátását. A hálózatok szétválasztásával, a területen megszûntek a közös fogyasztói
helyek.
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hogy ezt követõen Széchenyi akna villamos energia ellátása az erõmûbõl a PERt. tulajdo-
nú vezetéken sugarasan történt. 

A 3. ábrán látható megoldás lehetõvé teszi:
– a Széchenyi akna szabadtéri transzformátorállomás 35 kV-os részének leegyszerûsí-

tését, 2 db 630 kVA-es 35/3 kV-os transzformátor üzemét, amelyrõl a várható teljesít-
ményigények kielégíthetõk. A MSZ. elõírásainak betartása mellett egyszerû védelmi
rendszert alakítottunk ki, 

– a kompresszorházi  3 kV-os tokozott elosztó felszámolását,
– a Széchenyi aknai fogyasztás 35 kV-on történõ korrekt mérését.

3. ábra: A Széchenyi aknai külfejtés villamos energia ellátása

Széchenyi aknai külfejtés vil-
lamos energia ellátása
(3.ábra)

A külfejtés villamos ener-
gia ellátása a PERt. tulajdo-
nát képezõ erõmû – Széche-
nyi akna közötti 35 kV-os lég-
vezetékrõl, valamint a
BVHRt. tulajdonát képezõ
pécsi 35 kV-os körhálózatról
táplált Széchenyi aknai
35/3/0,4 kV-os transzformá-
torállomásról történik. A Szé-
chenyi aknai külfejtés várha-
tóan 2004-ig termel. A külfej-
tés jelenlegi teljesítményigé-
nye kb. 600 kW.

Az 1993. évi teljesítmény-
igény (kb. 300 kW) tartalmaz-
ta a mecseki BVHRt. érde-
keltségû fogyasztók teljesít-
ményigényét is, amelynek
nagysága – figyelembe véve az
egyidejûséget – 70 kW. A me-
cseki BVHRt. 1994. évben a
fenti fogyasztók DÉDÁSZ
Rt. hálózatáról történõ villa-
mos energia ellátását megol-
dotta. Ezzel a 0,4 kV-os közös
fogyasztói helyek megszûn-
tek. Ezt követõen a pécsi 35
kV-os körhálózatot megbon-
tották. 1993 évben a tulajdon-
jogi megosztást a következõ
évben a galvanikus szétválasz-
tás követte, ami annyit jelent,



Komlói altáró szénelõkészítõ villamos energia ellátása

A szénelõkészítõt energiával a PERt. tulajdonát képezõ komlói 35 kV-os körhálózatról
táplált (BVHRt. tulajdona) Kossuth IV. aknai 35/5,5/0,4 kV. transzformátorállomás 5,5 kV-
os gyûjtõsínjérõl, valamint az altárói 5,5/0,4 kV-os (PERt. tulajdona) transzformátorállo-
másról látják el. 

A szénelõkészítõ teljesítményigénye 1200 kW, az altáró MBVHRt. érdekeltségû ide-
gen fogyasztók igénye 800 kW.

Az MBVHRt. a Kossuth IV. aknai 35/5,5/0,4 kV-os transzformátorállomásból ellátott
saját érdekeltségû fogyasztók villamos energia ellátását a közcélú DÉDÁSZ Rt. hálózat-
ról oldja meg. A Kossuth IV. aknai 35/5,5/0,4 kV-os transzformátorállomás tehát felszá-
molható.

A szénosztályozó, amely a PERt. tulajdona, a Kossuth IV. aknai transzformátorállo-
másról kapja a villamos energiát. A Kossuth IV. aknai transzformátorállomás felszámolá-
sa elõtt a PERt. részérõl meg kellett oldani a szénosztályozó villamos energia ellátását.
Egyidõben az altáró térségben lévõ MBVHRt. érdekeltségû fogyasztók DÉDÁSZ Rt. há-
lózatáról történõ ellátását is. 

A tanulmányterv a szénosztályozó kettõs energia ellátásának érdekében két változa-
tot javasolt:

– Egy betáplálást Zobák akna 5,5 kV-os elosztójából, és egy betáplálást a fûtõerõmû
5,5 kV-os gyûjtõsínjérõl.

– Mindkét betáplálást Zobák akna 5,5 kV-os elosztójából.

A szénosztályozó egyszeres sugaras ellátása

A bányabeli föld alatti villamos energia ellátás céljára sugaras hálózatokat üzemeltet-
tünk, nagyon minimális üzemzavarral, az altárói körülményeknél sokkal mostohább vi-
szonyok között. Az altáróban szabadon vezetett kábel szinte teljes hosszában ellenõrizhe-
tõ, hiba esetén néhány óra alatt javítható. Ezért vállaltuk annak a kockázatát, ha a betáp-
lálás meghibásodik, akkor a szénosztályozás a javítás idejére szünetel. (A megszüntetésig
üzemzavar nem fordult elõ.)

A szénosztályozói kettõs betáplálás létesítését szabvány, hatósági jogszabály nem írta
elõ ezért úgy döntöttünk, hogy csak egyszeres betáplálást építünk ki a Zobák akna 5,5 kV-
os elosztója és a szénosztályozó 5,5 kV-os elosztója között. 

Pécsújhegyi szénfeladás villamos energia ellátása

A szénfeladás villamos energia ellátása az MBVHRt. tulajdonát képezõ 35/6/0,4 kV-
os „A” transzformátorállomásról táplált villamosenergia-ellátórendszerrõl történik. A
szénfeladás várhatóan mindaddig üzemel, amíg külfejtéssel, mélymûveléssel számolni
kell.

A szénfeladó villamos berendezéseinek teljesítményigénye 410 kW, az egyidejû telje-
sítményigény  250 kW.

A szénfeladás villamos energia ellátás PERt. hálózatról történõ megoldása a
MECSEKISZÉNTERV 1993-ban készített kiviteli terve alapján 1994-ben létesült.

A kivitelezéskor az energetikai szénfeladáshoz tartozó villamos berendezések energia
ellátását az MBVHRt. tulajdonú, „A” transzformátorállomás helyett a PERt. tulajdonú
szénkeverõtelep 0,4 kV-os fõelosztója látja el. Ezzel egyidejûleg a szénfeladás üzemvite-
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le, a hozzá tartozó létszámmal együtt a PERt. kõszénbánya állományából a PERt. erõmû
állományába került.

Az elõzõekben ismertetettek alapján 1994. év végére az összes MBVHRt. – PERt. kö-
zös fogyasztási hely megszûnt.

A komlói terület 35 kV-os villamos hálózata és berendezései a PERt. kõszénbánya 
bezárása alatt és után

A PERt. kõszénbánya villamos energia igénye a nyitott bánya csökkentésével folyama-
tosan csökkent (lekötött teljesítmény: 1993-ban 10,5 MW, 1999-ben 1 MW). A nagy mére-
tû és teljesítményû hálózatokat, eszközöket kihasználatlanul üzemeltettük a bányabezárás
idején. A 2000. január 31-t követõen elkezdõdött az aknák tömedékelése. Az aknaszállító-
gépek leállítása után a lekötött teljesítményt 0,5 MW-ra csökkentettük. 2000. év második
félévétõl a 35 kV-os körvezetéket megbontva sugarasan üzemállapotban tartottuk. Csak
Zobák diagonális aknán üzemeltettünk 35/5,5 kV-os transzformátort a vasasi külfejtés ener-
giaellátása érdekében. Zobák aknát 5,5 kV-on láttuk el.

Zobák aknai 35/5,5 kV-os transzformátorállomás 5,5 kV-os kapcsolóterét megszüntet-
tük. Az értékesítés utáni villamos energia ellátás céljára a 35 kV-os alállomásban kialakítot-
tunk két 35/0,4 kV-os 630 kVA-es transzformátorból és 0,4 kV-os fõelosztóból álló transz-
formátorállomást.

Az altáró feltöltése idején, a tömedékeléshez szükséges villamos energiát a DÉDÁSZ
Rt. közcélú transzformátorállomásából vételeztük. A szénosztályozó 5,5/0,4 kV-os transz-
formátorállomását, valamint az osztályozó villamos berendezéseit 2001-ben lebontottuk. 

Zobák bányát 2001. évben értékesítettük, az adás-vétel tárgya lett a komlói  120/35/20
kV-os (Koszonya) DÉDÁSZ Rt. alállomás és Zobák akna közti 35 kV-os szabadvezeték és
a Zobák aknai 35/0,4 kV-os transzformátorállomás.

A Zobák akna – Diagonál közötti 35 kV-os szabadvezeték bontására a Pannopower Rt.
Bányászati Divízió (korábban PERt. Kõszénbánya) bontási tervet készített, majd 2002. ne-
gyedik negyedévben lebontotta. 

A Komló 120/35/20 kV-os (Koszonya) DÉDÁSZ Rt. alállomás és Diagonál - Vasas kül-
fejtés közti 35/5,5kV-os vezeték, valamint a rézsútos aknai 35/5,5kV-os transzformátorállo-
más és kiszolgáló berendezései adás-vétel útján a Pannonpower Rt. Bányászati Divízió tu-
lajdonából a Kõ-Szén Kft. tulajdonába került.

A komlói területen 2003. I. negyedévtõl a Pannopower Rt. Bányászati Divízió (PERt.)
villamos hálózattal, berendezéssel nem rendelkezik és nem üzemeltet.

CSICSÓK ISTVÁN okl. villamos üzemmérnök, 1962-tõl fennálló munkaviszonya mindvégig
a mecseki szénbányászathoz kötõdik. Villamos üzemviteli mûvezetõ, részlegvezetõ munkakö-
rökben részt vett a „Sújtólégbiztos-Robbanásbiztos felülvizsgálati, karbantartási, szerelési
irányelvek” kidolgozásában.  Az 1980-as évektõl a pécsi bányaelektronikai és hirközlési tevé-
kenységet irányította. Kidolgozta az elektromechanikus bányatachográfok kiváltását, az elekt-
ronikus, valamint az elektronikus részben gyújtószikramentes aknajelzõt. A Mecseki Szénbá-
nyák felszámolása idején a komlói terület villamos tevékenységét  irányította. A bánya-erõmû
integrációt követõen a PERt. Kõszénbánya villamos üzemvezetõje (villamos mûszaki vezetõ-
je) volt. Jelenleg a Kõ-Szén Kft. villamos üzemvezetõje.




