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Erőművek, villamosenergia-termelő 
egységek rendszerirányítás 
szempontjából releváns jellemzői 
 

Figyelembe véve a rendszerszintű szabályozás 

és tartaléktartás szempontjait, a rendszerirányí-

tó számára az egyes erőművek alábbi műszaki 

jellemzői, meghatározottságai relevánsak. Az 

áttekinthetőség szempontjából először csak 

felsoroljuk e szempontokat.  

 

1. Részvétel a rendszerirányítási feladatok 

ellátásában; 

2. A villamosenergia-termelés ütemezhető-

sége; 

3. Terhelésváltoztatási képesség, felterhelé-

si és visszaterhelési sebesség; 

4. Minimumterhelés; 

5. Indítási időtartam;  

6. Újraindítási időköz; 

7. Részvétel a primer szabályozásban és 

primer tartaléktartásban; 

8. Részvétel a szekunder szabályozásban és 

tartaléktartásban; 

9. Részvétel a tercier tartaléktartásban; 

10. Kiszabályozási teljesítményszükséglet; 

11. Rendszerszintű tartaléktartási szükséglet; 

12. Szerepvállalás a meddőgazdálkodásban.  

 

Egy kicsit részletesebben kifejtve a fenti 

szempontokat, az alábbiakról van szó. 

 

1. Részvétel a rendszerirányítási feladatok 

ellátásában 

Alapkérdés az, hogy az adott erőműegység 

részt vesz-e a rendszerirányítási feladatok meg-

oldásában, azaz a rendszerirányító számolhat-e 

vele ebből a szempontból. Nem szorul magya-
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rázatra, hogy ez egyrészt technológiai, műszaki 

kérdés, másrészt megállapodás (az erőműegy-

ség tulajdonosa és a rendszerirányító közötti 

megállapodás) kérdése. Az első feltétel szüksé-

ges, de nem elégséges feltétel, hiszen nem min-

den (műszaki szempontból egyébként arra al-

kalmas) erőműegység vesz részt a rendszerszin-

tű szabályozási feladatok megoldásában. 

 

2. A villamosenergia-termelés ütemezhető-

sége 

A kérdés itt az a rendszerirányító számára, 

hogy ütemezhető-e az erőműegység termelése 

időben és intenzitásban. Az első követelmény 

azt jelenti, hogy az egység rendszerbe lépteté-

se, illetve kiléptetése lokális kötöttségek által 

meghatározott-e, vagy alárendelhető-e a rend-

szerszintű teljesítményegyensúly által diktált 

érdekeknek. Az intenzitásbeli ütemezés azt 

jelenti, hogy a hálózatra csatlakoztatott erőmű-

egység milyen teljesítményen üzemel, s az 

változtatható-e a rendszerérdekeknek megfele-

lően. Vannak olyan villamosenergia-termelési 

technológiák, ahol maga a termelési technoló-

gia nem teszi lehetővé az e követelményeknek 

való megfelelést. Klasszikus példa erre a 

gőzerőművi ellennyomásos villamosenergia-

termelés vagy a szélerőművi villamosenergia-

termelés stb. A rendszerirányító szempontjából 

az időbeli és intenzitásbeli ütemezhetetlenség-

nek persze lehetnek nem műszaki okai is. Ez a 

helyzet például a villamos energia kötelező 

átvétele esetében stb. 

3. Terhelésváltoztatási képesség, felterhelé-

si és visszaterhelési sebesség 

Fontos műszaki szempont a rendszerirányítás 

számára az adott erőműegység terhelésváltoz-

tatási képessége, pontosabban terhelésváltozta-

tási sebessége, mindkét irányban. Ezt általában 

a teljes teljesítőképesség időegységre vonat-

koztatott százalékos arányában adják meg. 

  

4. Minimumterhelés 

Lényeges az, hogy a teljesítményváltoztatási 

képesség milyen tartományban adott. Itt is 

elsősorban a minimumértéknek van jelentősé-

ge, vagyis annak, hogy milyen minimális telje-

sítményen tartható üzemben az adott villamos-

energia-termelő egység.  

 

5. Indítási időtartam 

Indítási időtartamon az értendő, hogy az adott 

erőműegység hideg állapotból mennyi idő alatt 

terhelhető fel maximális teljesítményre. 

 

6. Újraindítási időköz 

A teljes leállás után az újraindításig szükséges 

minimális időtartam.   

 

7. Részvétel a rendszer primer szabályozá-

sában és tartaléktartásában. 

A forgótartalék tartásban való részvétel is e 

kérdéskörhöz tartozik.  

 

8. Részvétel a szekunder szabályozásban és 

tartaléktartásban. 
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9. Részvétel a tercier tartaléktartásban. 

 

10. Kiszabályozási teljesítményszükséglet 

Lényeges kérdés, hogy az adott villamos-

energia-termelő a rendszer egésze számára 

okoz-e szabályozási többletfeladatot, mint 

amit példának okáért egy szélerőművi egység 

okoz. 

 

11. Rendszerszintű tartaléktartási szükséglet 

A 10. pontbeli kérdés másik oldala a tartalék-

tartásra vonatkozik. Kérdés, hogy milyen 

rendszerszintű tartaléktartási feladatot jelent az 

adott energiatermelő egység a rendszer egésze 

számára. Ebben az esetben – elviekben – kü-

lönbséget kell tenni a véletlenszerű meghibá-

sodás miatt szükséges tartaléktartás és az adott 

termelőegység villamosenergia-termelésének 

ütemezhetetlensége miatti tartaléktartási szük-

séglet között. A villamosenergia-termelő egy-

ségek előbbi meghatározottsága jellemezhető 

az ún. kényszerkiesési aránnyal (forced 

outage), míg az utóbbira egyelőre nincs muta-

tószám. 

 

12. Részvétel a meddőgazdálkodásban 

Adott erőműegység tulajdonságai meddőgaz-

dálkodás szempontjából. 
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