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Erőművi berendezések élettartam növelésének műszaki és
gazdasági aspektusai

2021. 11. 25.

Bevezetés
Napjainkban nagyon aktuális az energiatermelés jelenlegi és jövőbeli

trendjeivel foglalkozni, ugyanis az elmúlt háromnegyed évben olyannyira
elszabadultak az energiapiaci árak, amire senki nem számított. A versenyképes
energiatermelés érdekében egyre jobban felértékelődik az a műszaki tudás, amely
az erőművi berendezéseket hivatott a lehető legjobb állapotban megőrizni. A
meglévő technológia élettartamának növelése segít elkerülni a költséges új
szerkezetek megvásárlását és telepítését. Varga Viktor, az ALTEO Energiatermelésért
és Szolgáltatásokért felelős vezérigazgató – helyettese bemutatta ezek műszaki és
gazdasági hátterét az Energetikai Szakkollégium ’GPK 150’ emlékfélévének
kilencedik előadása során.

ALTEO
Az ALTEO fő feladata az ügyfelek igényeinek kielégítése, ami három fő

területből áll: megbízható energiaellátás, energiahatékonyság és klímatudatosság. A
megbízható energiaellátás magába foglalja az üzembiztonságot, a folyamatos
szolgáltatás fenntartását. Ezeknek nagy jelentősége van akár a távhő
szolgáltatásban, akár a MAVIR felé történő szabályozás fenntartásában vagy egy
ipari ügyfél folyamatos gőz és villamosenergia ellátása során. Az
energiahatékonyság keretein belül a lehető legmodernebb és leghatékonyabb
technológiákat próbálják használni. Törekszenek arra, hogy a hő és a villamosenergia
előállítás költsége a legolcsóbb legyen, mindezt úgy, hogy csak minimálisan terheljék
a környezetet.

A vállalat portfólióján belül több csomag van. Az egyik ilyen az ipari
Energiatermelés és Szabályozó Központ, melyen belül az ipari vevőknek nyújtanak
szolgáltatásokat. Főbb megrendelőik közé tartozik a Heineken, a BorsodChem és a
MOL Petrolkémia. Az ALTEO Szabályozó Központ által már 70 MW-nyi egység van
összefogva, amik főként távfűtő erőművek és gázmotoros egységek. Az egyre
jobban fejlődő megújuló portfólióban találhatók a szél -, nap - és vízerőművek. Az
ALTEO által üzemeltetett szélerőmű kapacitás jelenleg már közel 50 MW, ezzel
Magyarországon a második legnagyobb szélerőmű tulajdonosok. Ezenkívül
naperőmű létesítéseket is végeztek, így saját tulajdonú naperőművekkel is
rendelkeznek. Egy megújuló energiatermelő központban menetrendezési
szolgáltatást nyújtanak külső partnerek részére, ami több, mint 300 MW-os portfóliót
jelent. A vízerőműveket is felújították, rekonstrukciót hajtottak végre rajtuk.

A másik nagy csoport az energetikai szolgáltatások. Az üzemeltetésen és
karbantartáson kívül gyakorlatilag a teljes értéklánc mentén tudnak szolgáltatást
nyújtani az ügyfeleknek. Ez azt jelenti, hogy mérnöki szolgáltatásokat, a kivitelezésben
pedig segítséget biztosítanak. Nemrég két új üzletágat indítottak, ez a
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hulladékkereskedelem és az e – mobilitás. Az energiakereskedelem területén kis – és
nagykereskedelemben egyaránt kínálnak külsős partnereknek földgázt és villamos
energiát.

Az ALTEO 2010 óta jelen van a Budapesti Értéktőzsdén. A tőzsdei jelenlét a
forrásbevonás szempontjából nagyon fontos. Az elmúlt években dinamikus
növekedés figyelhető meg a részvényárfolyamukban, ami a sikeres üzleti modellnek
köszönhető. Az ALTEO a legaktívabb kötvénykibocsátó a nem-pénzügyi vállalatok
között.

Erőművi kapacitások
A MAVIR 2021 őszi adatai alapján közel 6500 MW volt az ország

villamosenergia felhasználása, ebből körülbelül 3700 MW volt a hazai termelés. Az
utóbbi években elmondható, hogy nagyságrendileg 30 % importtal működik az
ország. Erre a mennyiségű importra folyamatosan szükség van ahhoz, hogy
kiegyenlített legyen a termelés és a villamosenergia felhasználás.

1. ábra: Magyarország villamos energia termelése és fogyasztása (forrás: MAVIR)

A villamosenergia rendszerben különböző a bruttó rendszerterhelés télen,
valamint nyáron. Az már rég nem igaz, hogy télen a legmagasabb, hiszen a nyár
bizonyos szakaszaiban is csúcsokat dönt a villamosenergia felhasználás, az abszolút
csúcs már a 7000 MW-ot is meghaladja.

A MAVIR 2019-es elemzése alapján úgy látta, hogy a villamosenergia igény
folyamatosan emelkedni fog, viszont a rendelkezésre álló kapacitások nem fognak

2



Energetikai Szakkollégium | eszk.org

olyan szinten növekedni. Ez annak is köszönhető, hogy nem valósultak meg azok a
kapacitásnövelő beruházások, olyan szabályozó erőművek építése, amikre szükség
lenne a kieső kapacitások pótlásának érdekében. Jelen pillanatban nukleáris
erőműfejlesztés folyik, ami a tervek szerint 2030 után fog üzembe lépni. Emellett
szükség lenne még kombinált ciklusú gázturbinás erőmű kapacitásokra is.

A REKK erőműtípusok allokációja nagyon közel áll a valósághoz, azaz hogy
2020-ban, 2030-ban és 2040-ben hogyan alakul majd az erőművi összetétel. A 2. ábra
alapján látszik, hogy a szén gyakorlatilag eltűnik, a földgáz és a nukleáris energia
közel hasonló mértékben folyamatosan jelen lesz a portfólióban, a napenergia pedig
növekedésnek indul.

2. ábra: Erőműtípusok részaránya (forrás: REKK)

Közel 2000 MW kombinált ciklusú gázturbina kapacitás megépítését tervezi a
rendszerirányító. Jelenleg két projekt van Magyarországon, ahol ezzel foglalkoznak:
Tiszaújváros, illetve Mátra.

Az energiapiacon a földgáz árának növekedése figyelhető meg, 23 eurós
értékről 116 euróra emelkedett pár hónap alatt. Ennek több oka van. Az LNG nem
Európában, hanem a Távol-Keleten kerül eladásra, köszönhetően a magasabb
áraknak. Az orosz szállítások részben elmaradtak, amit valamilyen szinten kompenzált
a török áramlat működése. Az Azeri földgáz hálózaton is megindult a kereskedelem,
viszont az európai belső kitermelés visszaesett. A legjobban a gáztározók alacsony
töltöttsége befolyásolta az árakat, mivel körülbelül negyven milliárd köbméter gáz
tűnt el a piacról.
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3. ábra: A földgáz árának növekedése (forrás: ICE)

A villamosenergia árak növekedésének az egyik fő oka az, hogy már eleve
bizonyos típusú erőművekből kapacitáshiány van. A hiány okozta a magas árakat,
mivel a csökkenő kínálattal szemben álló kereslet ugyanakkora maradt. Részben a
covid miatt nem készültek el a beruházások az elmúlt időszakban. Emellett az
áramtermelésben használt nyersanyagok, a szén és a földgáz ára meredeken
emelkedett. Befolyásolta az árakat az is, hogy sztrájk volt a francia
atomerőművekben és a munkások sztrájkjai napokig 3,1 GW-tal csökkentették az
atomenergia termelést. A szén – dioxid – kibocsátási engedélyek ára is folyamatosan
növekszik. Ezenkívül a német gáztárolási szintek alacsonyak, ez pedig tartósan magas
gáz- és áram árat eredményez.

4. ábra: A villamos energia árának növekedése (forrás: ICE)

Az Európai Unió szigorít a károsanyag – kibocsátással kapcsolatos céljain,
aminek köszönhetően a jelenleginél is nagyobb mértékben kell csökkenteni a
károsanyag – kibocsátás mértékét, ami alacsonyabb éves szennyezést, kevesebb
elérhető kvótát, így magasabb árakat eredményez. Csak ebben az évben 25 euróról
60 euróra változott a szén-dioxid kvóta ára. Összehasonlításképpen, két évvel ezelőtt
viszont 5 euró körül mozgott ez az érték. Ez a hatás szintén beépül a villamosenergia
árába is.

A kiegyenlítő energia azt jelenti, hogy mindenki betermel a hálózatba, többek
között megújulók, rugalmatlan betáplálók, különböző erőművek. Emellett vannak a
szabályzó erőművek, akiknek a kiegyenlítés a feladata, hogy a
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frekvenciaszabályozás az egész országban teljesüljön és a fogyasztók ne érezzenek a
hektikus termelésből semmit.

Viszont a kiegyenlítő villamos energiának is ára van, sőt a piaci ár fölött van
jóval, mert azonnal kell, hogy rendelkezésre álljon. A MAVIR kapacitástendereket
tart, ahol leköti ezeket a mennyiségeket a jövőre vonatkozóan, mivel a
naperőművek dinamikus terjedése miatt egyre több szabályozó erőműre lesz
szükség. A jól szabályozható konvencionális erőművi kapacitás szűkössége és a
nagymértékű kereslet miatt ezen a piacon is áremelkedés lesz.

Feltehetően 2024-2025 körülre normalizálódik az energiapiaci helyzet,
ugyanakkor az várható, hogy az egyensúlyi árak egy magasabb szinten fognak
beállni.

Összességében az erőművi portfólió, a piaci átalakulások, a világban
bekövetkező változások miatt is kell több kapacitás. A most rendelkezésre állókat
meg kell tudni őrizni és birtokolni kell azt a tudást, amivel hosszú távon megbízhatóan
magas üzembiztonsággal tudjuk működtetni azokat. Háromféleképpen lehet
kapacitást pótolni: építéssel, kereskedelemmel és élettartam hosszabbítással. Az
építés előnye, hogy 15-20 év a várható üzemidő, majd később további élettartam
hosszabbítással is számolhatunk. A hátránya, hogy nagyon magas beruházási
költségek vannak. Egy beruházó rendkívül nehezen tud megtérülést számolni ezekre
a projektekre ebben a minden téren változékony időszakban. A kereskedelem
segítségével együttműködésekkel is ki lehet pótolni a hiányokat. Az európai
együttműködés egyre szélesebb körű, emiatt a magasabb szintű importarány
elfogadottá vált. A későbbiekben akár nemcsak zsinór villamos energia terméket
fogunk tudni importálni, hanem adott esetben szabályozási villamos energiát is, ha az
éppen olcsóbban elérhető valamelyik európai országban. A harmadik lehetőség az
élettartam hosszabbítás. Ez az építéshez képest mindenféleképpen olcsóbb. A
berendezéseket megfelelő körülmények esetén korszerűsíteni lehet. A gyártók
folyamatosan fejlesztik a termékeiket, így az új technológiák részben installálhatók.
Fontos szempont az élettartam hosszabbítása, a magasabb hatásfok, illetve az
alacsonyabb emisszió elérése. Hátránya, hogy a hatásfok nem lesz olyan szintű, mint
egy teljesen új technológia esetében.

Az ALTEO több különböző típusú berendezésnél hajtott végre élettartam
hosszabbítást célzó felújítást. Többek között gázmotorok, ipari gőzkazánok,
gőzturbina, gázturbina, illetve komplett erőmű élettartam hosszabbító projekteket
valósított meg. Tulajdonképpen egy új erőmű költségének a töredékéért
modernizálták a berendezéseket.

Élettartamvizsgálatok: gépészet, kazánok
Gépészet, kazánok

Ahhoz, hogy felelősen tudjunk dönteni egy adott berendezés felújításával,
alkatrészeinek cseréjével kapcsolatban, alapos vizsgálatok kellenek. Mindemellett,
szükség van egy karbantartási stratégiaváltásra is. A korábban megszokott és
alkalmazott, merev ciklusú karbantartás üzemóra függő volt. Amennyiben egy
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berendezés, alkatrész elérte a gyártó által előírt üzemóra számot, akkor a megadott
karbantartási lépéseket el kellett végezni, legyen szó felújításról vagy akár cseréről.
Manapság viszont ennek a tervnek a felülvizsgálata javallott. Meg kell vizsgálni, hogy
a berendezéseink milyen állapotban vannak. Diagnosztikai eljárások segítségével
monitorozható az alkatrészek állapota, ami a későbbiekben bekövetkező hibák
előrejelzésében is hasznos. Kiemelten fontos az üzembiztonság megőrzése, emiatt is
elengedhetetlen a tervezhetőség.

Az előadás során két vizsgálati módszer került bemutatásra. A Risk Based
Inspection (RBI) a nyomástartó edényekre (kazánok, tartályok) használható. A
Reliability Centered Maintenance (RCM) pedig a megbízhatóság alapú
karbantartás, melynek során egy esetleges alkatrész vagy berendezés
meghibásodásának következményeit vizsgálják, azt, hogy ez milyen hatással van az
egész technológiai folyamatra, a hiba hogyan befolyásolja a felújítási programot.

A meleg-forróvíz, illetve a gőzkazánok tervezett élettartama húsz év, mely
további tíz évvel még meghosszabbítható. Az üzemidő hosszabbításhoz átfogó
anyagszerkezeti vizsgálatok szükségek. A kapott eredmények tükrében lehet
megállapításokat tenni a berendezés állapotáról, a esetlegesen cserére szoruló
alkatrészek számáról. Ennek a felújításnak a mértéke, illetve költsége határozza meg,
hogy megéri-e az adott berendezés korszerűsítése. Ez járhat fő, valamint alegységek,
csövek, kamrák, dobok cseréjével. Ugyanakkor az is lehetséges, hogy az adott
állapotban is folytatódhat a további üzemelés, állapotfelügyelet mellett, illetve akár
anélkül is.

A főbb vizsgálandó elemek közé tartozik a kazándob, frissgőz-főgőz vezeték,
tűztéri forrcsövek, tűlhevítők, ejtőcsövek, ECO, összekötő vezetékek, valamint a tápvíz
vezeték.

Vizsgálati eszközök

A szemrevételezéses vizsgálat a legalapvetőbb mód, ugyanakkor nem
lebecsülendő, hiszen az anyagvizsgáló szakemberek elsőfokú végzettsége erre a
típusra terjed ki. Továbbá egy-egy ilyen vizsgálat során sok problémát lehet kiszűrni,
mint például a korróziót, túlhevülésre utaló elszíneződést, lerakódásokat vagy
hegesztési varrathibákat, repedéseket.

A következő szint, a berendezések belső szerkezetének vizsgálata, amire az
ultrahangos falvastagság mérés alkalmas. Egy térkép alapján kijelölt pontoknál
hajtják végre adott időközönként a falvastagság méréseket, amiből trend szerűen
látható az alkatrészek állapota. Ahol van lokális anyagfogyás, lyukadás, varrathiba,
ott a megfelelő időben be lehet avatkozni.

A helyszíni metallográfia is az anyagszerkezeti vizsgálatok közé tartozik, a
helyszínen elvégezhető, nem szükséges hozzá laboratóriumi környezet. A felület
előkészítése után mikroszkóp alatt keménységmérés történik, amiből megállapítható
az anyagszerkezet összetétele az adott pontban.

Doboknál kiemelt vizsgálati módszer a geometriai méretellenőrzés és
feszültség analízis, melyet öt évente szükséges elvégezni. A kazán dob ovalitásának
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és középpont eltolódásának meghatározására alkalmas. Amennyiben van eltérés,
feszültség lép fel akár a dob anyagszerkezetében, akár az ejtőcsövekben,
gőzvezetékekben. Egy kazán anyagszerkezeti meghibásodása többféle indokra
vezethető vissza. Előfordulhat kúszás, korróziós fáradás, rugalmas és képlékeny
alakváltozás. Ugyanakkor az is lehetséges, hogy tervezési hiba van, ami nem
megfelelő dilatációhoz vezethet. Továbbá, amennyiben nem megfelelő a közeg
áramlási sebessége, az súlyos problémákhoz vezethet.

Az előadás során több gyakorlati példa is bemutatásra került, többek között
egy hőhasznosító kazán kisnyomású részének meghibásodása. A gyűjtőkamra
gyakorlatilag felismerhetetlenné vált a folyamatos meghibásodások következtében.
A probléma egy tervezési hibára vezethető vissza. Belső erózió lépett fel a csöveknél,
köszönhetően a nem megfelelő áramlási sebességnek a vízgőz fázisnál, ami
eredendően egy agresszív közeg és elfogyasztotta az anyagokat. Az egész modul
áttervezésre szorult, ki kellett emelni a kazánból és újra le kellett gyártani a megfelelő
anyagok felhasználásával.

Az ALTEO termográfiával is foglalkozik és széles körben alkalmazzák ezt az
eljárást. Legelőször termográfiának vetik alá a berendezést. Ahol hibát tárnak fel, ott
más diagnosztikai módszer alkalmazása is szükséges. Kazánoknál, füstgáz
csatornáknál kitűnően alkalmazható szigetelési problémák megállapítására. A
szigetelés hiányossága az acél szerkezeti elemre is hatással lehet és roncsolhatja azt.

Villamos diagnosztika

A villamos diagnosztika is kiemelt szerepet tölt be a cég portfóliójában. Nem
csak a transzformátorokra, generátorokra terjed ki, hanem túlfeszültség levezetők,
közép és kisfeszültségű berendezések vizsgálatát is magában foglalja. Nagyon
sokféle módszer van, amikhez megfelelő műszerekkel rendelkeznek. A legfontosabb
cél a lehető legtöbb üzemzavar elkerülése, a fennmaradóknak pedig a
tervezhetősége. Példaként bemutatásra került egy generátor vizsgálata, melyben
már részleges kisülések voltak fellelhetőek. Készült egy mérési terv és a diagnosztika
eredményeként kiderült, hogy a következő bekapcsolásnál már tönkrement volna a
berendezés. A méréssorozat rámutatott arra a tényre, hogy a berendezést azonnal
le kell állítani. A helyes kontroll segítségével időben be lehetett avatkozni és a
szükséges alkatrészeket ki lehetett cserélni, így biztosítva a további működést.

Nagy forgógépek, gázturbina, gázmotor
A nagy forgógépek, turbinák, gázmotorok esetében a legindokoltabb az

üzemidő hosszabbítás. A legtöbb ilyen berendezés egy merev ciklusú karbantartással
rendelkezik. Alkatrészeik egy része a gyártó által megadott élettartamra vannak
tervezve, adott időszakonként cserére szorulnak, még akkor is, ha nincs szemmel
látható sérülés, anyagfáradás.

A gyártók már rendelkeznek egy Life Time Assesment programmal, ami
megbecsüli a megmaradó élettartamot és meghatározza a hosszabbításhoz
szükséges intézkedéseket, karbantartásokat. Ezek után a Life Time Extension
keretében elvégzik a meghatározott tevékenységeket. Ennek a módszernek is
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köszönhető, hogy például egy Siemes gázturbina már jóval meghaladta a tervezett
üzemóra számát, ugyanakkor még mindig megbízhatóan működik.

5. ábra: A meghibásodás kockázata a turbina élettartama alatt

Két évvel azelőtt, hogy egy berendezés elérné a tervezett üzemóra számát,
egy vizsgálati csomag keretében lezajlik a főbb alkatrészek vizsgálata, majd
ugyanezt elvégzik az élettartam végén is. A mérések által egy javaslatcsomag
készíthető és a szükséges karbantartási lépések elvégezhetőek.

A folyamat az üzemeltetőnél kezdődik, hiszen döntést kell hoznia a
berendezés jövőjével kapcsolatban. Amennyiben az üzemidő hosszabbítás mellett
dönt, akkor elsőként be kell azonosítani a kritikus alkatrészeket, ami a korábban
felsorolt diagnosztikai módszerek segítségével végezhető el. Az átfogó diagnosztika
után következik az élettartam hosszabbítás kivitelezése, előbb a javaslattétellel, majd
magával a munkálatokkal.
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6. ábra: Élettartam megbecsülésen alapuló üzemeltetési ciklus hosszabbítás

Egy gázturbina példáján bemutatásra került a kritikus komponensek
vizsgálata. Vannak olyan lapátsorok, amelyek meghatározott üzemórával
rendelkeznek, ugyanakkor elengedhetetlen minden komponens alapos
felülvizsgálata. A turbina egyik, ha nem a legfontosabb része a rotor, melyet egy
átfogó vizsgálatnak vetnek alá. Anyagszerkezeti vizsgálatokat, replikatesztet,
repedésvizsgálatokat, örvényáramos méréseket végeznek annak megállapítására,
hogy vannak-e olyan repedések a rotoron, amik lehetetlenné teszik az üzemidő
hosszabbítást. Összességében megvizsgálják a diffúzor házat, az égőteret, az
olajrendszert, valamint a villamos erőátviteli rendszereket. Vannak olyan
segédberendezések, melyek már nem támogatottak a gyártó által, azaz obsolete
fázisban vannak. Ezen részek helyettesítésére alternatív megoldásokat kell keresni. A
folyamat végén pedig a költséganalízis következik.

Üzleti modellezés
Elengedhetetlen valamilyen gazdasági számítás elvégzése, hogy a felújítás

rentábilisan elvégezhető-e vagy sem. Fontos megvizsgálni a legjelentősebb
költségeket, illetve árbevételeket egy erőmű esetében, hiszen ezek szabják meg a
felújítás korlátait és anyagi hátterét.

A CAPEX - Capital Expenditure fejezi ki a beruházási költséget, ami magában
foglalja a műszaki felülvizsgálat költségeit is. A beruházási költség többféle lehet a
döntés függvényében. Zöldmezős beruházás esetén a régit kidobjuk és egy teljesen
újat építünk be. Akár felújított régit is be lehet építeni, valamint az élettartam
hosszabbítás vagy akár a funkció bővítés is lehetséges.
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A beruházási költség több elemből épül fel. Egyrészt tartalmazza a tervezések,
engedélyek költségeit, a finanszírozási költségeket, valamint a biztosítások díjait. A
műszaki scope kiemelt szerepet tölt be, hisz ez foglalja magában a gépészet,
segédrendszer, villamos irányítástechnika, valamint az építészet ajánlati árait.

Ugyanakkor az árbevétel is fontos szempont. Számolnunk kell azzal, hogy az
üzemidő hosszabbítás milyen bevételeket termel. Ebből még levonásra kerülnek a
különböző jellegű, üzemeltetéshez, karbantartásokhoz kapcsolódó költségek, az
anyagszükséglet és további egyéb költségek. A teljes gazdasági analízis végén
vonhatjuk le a következtetést, hogy egy műszakilag kivitelezhető felújítás
gazdaságilag rentábilis-e.

A következők befolyásolják a döntéshozást: az időzítés, az érdekcsoportok
érdekellentéte, valamint a modell bemenő paramétereinek validálása. Az időzítésbe
beletartozik, hogy a berendezés túlfut üzemórában, élettartamban,
projekt-futamidőben, esetlegesen a szerződések lejárnak, vagy a gyártói támogatás,
a kedvező piaci helyzet megszűnik. Lehetséges, hogy a döntéselőkészítés, a projekt,
a döntés vagy a megvalósítás csúszik. A különböző területek máshogy ítélik meg a
kockázatok nagyságát, ezáltal érdekellentét alakul ki. A döntéselőkészítés során a
tényszámok, gyártói garantált paraméterek, ajánlatok, teljeskörű
költségmeghatározása és különböző vizsgálatok (pl. érzékenységvizsgálat) szerepe is
meghatározó. Minden belső és külső egyeztetés végén megszületik a döntés, hogy
az adott projektet megvalósítják-e vagy sem.

Az előadó a Füredi utcai Gázmotoros Erőmű gyakorlati példáját mutatta be,
mely esetében egy gázmotor teljesítményének növelése történt meg, ami
funkcióbővítéssel is járt. Van egy Capex része, valamint egy beruházási költsége is. Az
árbevétel során a szabályzó központ portfóliómenedzsere a paraméterváltozások
alapján értékeli a villamosenergia kereskedelmi upside-okat. Ez alapján kalkuláció
készül, hogy milyen plusz árbevétel realizálható. Az időzítés során láthatjuk, hogy
időben hogyan alakul a projekt, hogyan fut át a döntéshozókon. Ebben az esetben,
ha a műszaki és gazdasági oldal időigényét összegezzük, akkor 1,5 évet kapunk.

A másik gyakorlati példa során egy erőmű transzformátor meghibásodást
láthattunk. A teljes erőmű üzemképtelenné vált a probléma miatt. Kétféle megoldás
kerülhetett szóba. Az egyik, hogy megrendelik a transzformátor felújítását, ami idő- és
üzemeltetéskiesést jelentett volna. Egy másik alternatíva az volt, hogy szereznek egy
transzformátort. Ezeket a lehetőségeket a döntés előtt elemezték. A számítás
összetettségét több tényező is fokozta. A bizonytalan piaci trendek ellenére a
kockázatosabb megoldást választották a kisebb költség szempontjából. 3 hónap
üzemidőt nyertek azzal, hogy szereztek átmenetileg egy transzformátort, ugyanis a
Covid miatt még jobban elcsúszott a hibás tekercs javítása.

Összefoglalás
Az előadás során megvizsgáltuk a tágabb működési környezetet, elemeztük,

hogy mi várható az energiapiacon. Az erőforrások, kapacitások korlátosak, így hiány
alakult ki többek között a földgázból, ami a villamosenergia árának növekedéséhez
vezetett. A bizonytalan piaci helyzet és a további egyéb tényezők miatt (pl. a Covid)
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plusz kockázat lépett fel, ezáltal nehezebb az üzleti döntéshozatal. Emiatt új
kapacitások telepítése sem történt meg az elmúlt időszakban. Ebből adódóan egy
választható megoldás az élettartam hosszabbítás és a berendezések felújítása,
aminek a gazdasági és műszaki hátterét az előadó részletesen bemutatta.

Szakmai források
https://alteo.hu/

https://www.mavir.hu/web/mavir/home

https://new.siemens.com/hu/hu.html

https://rekk.hu/

https://www.theice.com/index

Soós Viktória
Az Energetikai Szakkollégium tagja
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