
ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 

 
1.3 
2.5 A villamosenergia-ellátás 

gazdasági problémái 
Tárgyszavak: piacliberalizáció; információtechnika; megújuló források. 
 
Az energiaigény a világon meredeken növekszik, és ezen a téren jelentős 

növekedés várható - főleg a fejlődő országokban, elsősorban Kínában. Az 
utóbbi években a liberalizáció és privatizáció miatt mélyreható változások kö-
vetkeztek be a villamosenergia-termelés terén. Versenyhelyzet állt elő, amely-
ben a résztvevők igyekeznek minél megbízhatóbbá, gazdaságosabbá és kör-
nyezetkímélőbbé tenni az erőművek működését és a fogyasztók ellátását. Az 
iparilag fejlett országokban a verseny az automatizálás fokozását, az energia-
termelés és az információtechnika szorosabb kapcsolatát eredményezi, de ez 
a folyamat kikerülhetetlen a jövőben a fejlődő országokban is. A kiadások túl-
nyomó részét ma is a kezdeti beruházás jelenti, de a működés biztonságára 
és a fogyasztók zavartalan, egyenletes ellátására is sok pénzt kell fordítani a 
vállalatoknak. 

A várható negatív éghajlatváltozástól és a környezetszennyezéstől való 
félelem miatt a megújuló források, elsősorban a szélenergia, a biomassza és 
biogáz iránt egyre nagyobb az érdeklődés. Ezen a téren még a legnagyobb 
vállalatok is, például a svájci ABB is, igyekeznek az új kihívásoknak eleget 
tenni. A legfőbb törekvés az, hogy kielégítsék a technikai fejlődés keltette új 
igényeket, amelyben nagy szerepe van a tudományos kutatási és fejlesztési 
munkának. 

Ma már a szakemberek fejében és a dokumentumokban felhalmozott tu-
dás az erőmű gazdasági értékének szerves részét képezi. Az információhal-
maz az üzem építésétől kezdve állandóan bővül, és tovább gazdagodik az 
üzemeltetés során. Fontos ennek állandó felhasználása főleg akkor, amikor új 
feladatok vagy váratlan nehézségek jelentkeznek. Különösen lényeges, hogy 
az újonnan belépő munkatársak ezt a tudásanyagot megismerjék.  

Az elemzők a tudáshalmazt implicit és explicit tudásra osztják fel. Az imp-
licit tudás a szakemberek fejében van, szorosan kapcsolódik az üzem min-
dennapi feladataihoz. Az explicit tudás a rajzokban, leírásokban, jegyzőköny-
vekben, számítógépes programokban és adathordozókon van rögzítve, és a 
vállalat vezetőségének kötelessége, hogy bárki számára hozzáférhetővé te-
gye. Az implicit tudást ajánlatos minél előbb írásban vagy elektronikusan rög-
zíteni, azaz explicitté tenni, például azért, hogy egy munkatárs kiválásával (ki-
lépés, nyugdíj) a tapasztalatok ne vesszenek kárba. 

 



A rögzített információk elérhetőségét biztosíthatja az internet, vagy a 
csak az üzemen belül elérhető saját hálózat, az ún. intranet. Így az explicit tu-
dás más üzemek tapasztalataival fog bővülni. Ez a fejlődés az energiaiparban 
most nagy lépésekben halad előre, ezt kívánja a piaci versenyképesség, a 
fogyasztók jó tájékoztatása. 

Nagyberendezések vagy egész erőműegységek építése jelentős beruhá-
zási költségekkel jár, érthető tehát, hogy a befektetők igyekeznek takarékos-
kodni, aminek egyik módja, hogy a beruházó minden részegységet attól a 
cégtől vásárol, amelyik a legkedvezőbb áron kínálja. Az elemzők szerint ez a 
módszer alapvetően hibás, mert ha nem veszik számításba az üzemeltetés, a 
karbantartás költségeit, a teljes költséget (total cost), akkor az alacsony indu-
lási, beruházási ár ellenére az üzem működése gazdaságtalanná válik. Egy 
nemrégiben kelt tanulmány szerint egy üzem indításánál és működtetésénél öt 
szállító esetén a többletköltség mintegy 250 000 eurót tesz ki. Ezzel kapcso-
latban több hátrányos tényezőt sorolnak fel. 

Egyik ilyen hátrány, hogy legtöbbször olyan részegységeket vásárolnak, 
amelyek járulékos részei nem választhatók le, így annyi ilyen egység szerepel 
a teljes összeállításkor, ahány cégtől szerezték be a részeket. Hátrány lehet, 
hogy a különböző cégek által gyártott részegységek nem illeszthetők közvet-
lenül egymáshoz, csatolási elemeket (interface, Schnittstelle) kell közbeiktatni, 
ami szintén többletköltséggel jár. 

Hátrány jelentkezhet a karbantartásnál. A szervizelésre, garanciális javí-
tásokra szerződéseket kell kötni, így több beszerzési forrás esetén ez nehéz-
kessé teszi az ügymenetet. Ugyanez vonatkozik a meghibásodott részegysé-
gek pótlására a garanciális idő letelte után.  

Az üzemeltetés alapelve, „filozófiája” általában nem azonos az egyes 
gyártóknál, a kezelőszemélyzetnek tehát többféle gondolkodásmódot kell is-
mernie a működtetéshez. Számításba kell venni az állandó, gyors technikai 
fejlődést is. Egy adott üzem modernizálása sokkal nehezebb, ha ezt különbö-
ző cégekkel végeztetik. Amennyiben egy cégtől történt a beszerzés, könnyebb 
olyan szerződést kötni, hogy a cég a gyártmányára vonatkozó technikai újítá-
sokat folyamatosan közöljék az üzemeltetővel.  

A fejlődés fontos motorja ma az információtechnika alkalmazása. Koráb-
ban a számítástechnikát, információtechnikát segédfeladatokra: adatfeldolgo-
zásra, számlakészítésre, stb. használták. Eljött az idő, hogy az információ-
technika az üzem felépítésének és vezetésének integráns részévé váljon. 
Megköveteli ezt a piaci verseny, és az üzemek állandó modernizálásának igé-
nye. Az internet segítségével a gyártók, üzemeltetők és fogyasztók között ál-
landó kapcsolat jöhet létre. Ez kihat a fogyasztók igényeinek visszajelzésére, 
vagy az egyes üzemek közötti munkamegosztásra. 

Az energiapiac a korábbi monopolhelyzet megszűnése után sokszerep-
lőssé vált, ezek között nagyon lényeges az állandó kapcsolat fenntartása. 
 

 



 

Az energiaiparban a jelentős fejlődés ellenére az információtechnika felhasz-
nálása még kezdeti stádiumban van, ezért a fejlesztők modelleket keres- 
nek. Jó modell az autógyártás, ahol már régen létrejött és jó az együttműkö-
dés a különböző gyártó cégek és a viszonteladók, illetve a fogyasztók között.  

 
(Menczel György) 
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Röviden… 

Szélenergia „előrejelzés” 
A megújuló energiaforrások kedvezőek az energiaipar számára, különö-

sen akkor, ha megfelelő helyen és megfelelő módon hasznosítják. Ilyen érte-
lemben igen jó hatásfokkal működhet olyan kombinált erőmű, amely megújuló 
energiaforrást és fosszilis tüzelőanyagot egyaránt alkalmaz. Ennek racionali-
tását azon körülmény támasztja alá, hogy a legtöbb megújuló energiaforrás 
teljesítménye a körülményektől függően ingadozó, és előre nem számítható. 
Például az önállóan alkalmazott szélerőműveknél a teljesítményt az időjárási 
és környezeti viszonyok jelentősen befolyásolják. 

Jelentős fejlődést hozott a hálózatra kapcsolt szélerőműfarmok energia-
hasznosításában az Európa Tanács által létesített JOULE 2 program. Ezzel a 
módszerrel és technikával 32 órás előrejelzés alapján a szélenergia-termelést 
becsülni tudják, és a kapcsolt fosszilis tüzelésű energiatermelést ehhez igazítják. 

A működtetett előszámítási módszerek háttér-információja kétfelől bizto-
sított; egyrészt a regionális megfigyelések adatai által, másrészt a hosszú távú 
időjárás-megfigyelések statisztikai elemzése révén. 

A projekt vizsgálatát jelenleg két széltípussal végzik; az észak-európai 
országokban jellemző erős szélre, és az egyes mediterrán országokra jellem-
ző kis szélre. Remélhetőleg az összegyűjtött adatok lehetővé teszik az euró-
pai szélerőműipar számára, hogy pontosabban vegye számításba a „zord” 
szelek kapacitását. 
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