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Az USA-ban a villamos energia termelése szolgáltatási kötelezettséggel 

terhelt költségbázisú monopolhelyzetből versenyhelyzetbe kerül; kialakul az 
energiapiac, ahol az erőművek termékeiket eladhatják. Az energiatermelő lé-
tesítmények tulajdonjogát elkülönítik az átviteli és elosztási rendszerek tulaj-
donjogától. Így az erőművek fő célja most már nem a maximális teljesítmény 
elérése, hanem a beruházás lehetséges legjobb megtérülése. Az erőművek 
által termelt villamos energia eladható a független rendszerek üzemeltetőinek, 
brókereknek, nagykereskedőknek, elosztó vállalatoknak és kiskereskedőknek. 
Az értékesítés történhet napi aukciókon, ahol a vásárlók a legalacsonyabb ár 
elérésére törekednek, rövid vagy hosszú távú szerződések alapján. 

Kedvező versenyhelyzet elérése érdekében az erőművek gazdái arra 
törekednek, hogy a legjobb vevőket szolgálják ki, és minden erőművet a leg-
nagyobb nyereséget biztosító módon üzemeltessenek. Ennek érdekében a 
tervezett és üzemzavar miatti állásidőket a minimálisra csökkentik. A szabá-
lyozott monopolhelyzettel szemben, amikor a kiesett erőmű terhelését a válla-
latnak egy másik erőműve átvette, az új helyzetben a hiányt egy versenytárs 
pótolja. Az eredmény a bevétel elmaradása. A versenyhelyzetben igen fontos 
a maximális üzemképesség biztosítása a csúcsfogyasztás időszakában, ezért 
ebben az időszakban minimálisra kell csökkenteni a karbantartás miatti állás-
időt. 

Erőművek élettartamának 
meghosszabbítása 

Az 1970-es és 1980-as években kevesebb új erőmű épült, mint a korábbi 
időszakokban. Az atomerőművek építését visszafogták, kevesebb fosszilis 
tüzelőanyagot használó erőmű épült. Úgy látszott, hogy a régi hőerőműveket 

 



nem lehet olyan ütemben újakkal helyettesíteni, hogy el lehessen kerülni az 
energiahiányt, ami különösen az USA déli területeit érintené. Ezért arra töre-
kedtek, hogy a hőerőművek élettartamát az általánosan elfogadott 30–40 éven 
túl meghosszabbítsák. A kellő időben végzett hatékony karbantartás az erő-
művek üzleti eredményességének kulcskérdésévé lett. 

A 400 GW-nál nagyobb teljesítményű hőerőművek többsége még sok 
évig tovább fog működni, bár kisebb terheléssel. Fontos kérdéssé vált ezek- 
nek a régi erőműveknek a karbantartási stratégiája. A korszerű diagnosz- 
tikai eljárások, az anyagok tulajdonságainak mélyebb ismerete segítségé- 
vel megbízhatóan lehet becsülni a várható élettartamot, így a régi erőművek 
is biztonságosan üzemeltethetők, feltéve a rendszeres ellenőrzést és vizsgála-
tokat. 

Energiaárak változásai 
2000-től kezdődően az energiaárakban szokatlan ingadozás kezdődött, 

különösen a nyugati vidékeken. Kalifornia és Oregon határvidékén az áram 
ára a szokásos 500 USD/MWh körüli érték helyett felugrott 3000 USD/MWh 
szintre, amit a földgázhiány és a kereslet/kínálat egyensúlyban beállt zavarok 
okoztak. Bár az árak 2001-ben stabilizálódtak, lényegesen meghaladták az 
energiatermelés költségeit. 

A válság alapvető oka az állandóan növekvő igények és a termelő és 
szállító kapacitás korlátozott fejlődése közti egyensúlyzavar volt. 2000-ben a 
piaci helyzetet külső tényezők (pl. forró nyár, a vízerőművekben az alacsony 
vízszint) is befolyásolták, és a magas gázár, valamint a Szilíciumvölgy és hoz-
zá hasonló területek gyors fejlődése okozta a kaliforniai energiaválságot, ami 
az USA egész nyugati körzetét veszélyeztette.  

Kaliforniai energiaproblémák 
Kaliforniában az energiaproblémák gyakori áramszünetekben jelentkez-

tek, amelyeknek közvetlen és közvetett hatásuk volt az állam gazdaságára. A 
csúcstechnológiás vállalatok vesztesége percenként 1 M USD-re becsülhető, 
míg a közvetett hatások a kis vállalatoknál, a munkaerő mozgásában, a mun-
kabiztonságban és az egészségügyben jelentkeztek. 

Lehetséges, hogy Kalifornia a következő években még sok esetben 
fog áramkimaradástól szenvedni, különösen ha az erőműveket üzemzavar 
miatt kell leállítani és csökken az áramimport az észak-nyugati területekről. 
Ki kellene dolgozni olyan átfogó energiastratégiát, amely kielégíti a körzet 
gazdasági és szociális igényeit most és a jövőben is. Olyan megoldásra van 
szükség, amely megszabadítja a lakosságot az áramkimaradás fenyegeté-
sétől, hogy élvezhesse a villamos szolgáltatások előnyeit és stabil árakon 
jusson hozzá a villamos energiához. Technológiai szempontból ez olyan 

 



villamosenergia-rendszert követel, amely kombinálja a központi erőművek és 
helyi áramtermelő egységek tevékenységét, hozzáférést biztosít a nyilvános 
szállítási rendszerhez, nagyfokú üzembiztonságot és sokféle szolgáltatást 
nyújt. 

Javasolt intézkedések 
Egy tanulmány szerint egy sor azonnali intézkedésre van szükség, hogy 

mérsékeljék az áramszünetek hatását és csökkentsék a nagy területekre kiter-
jedő áramkimaradások előfordulását a következő évek nyarán. A legfontosabb 
intézkedések a következők: 

• Rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó átfogó tervet kell kidolgozni 
a nagyobb áramkimaradások, erőművek kiesésének esetére. A ter-
veknek ki kell terjedniük oktatásra és az előzetes jelzésekre is. 

• Az áramkimaradásoknak és erőművek kiesésének hatását elemez- 
ni kell különösen az egészségügy, a biztonság területén, becslést kell 
végezni a közvetlen és közvetett gazdasági veszteségekre vonatko-
zóan. 

• Az energiagazdálkodási rendszer keretében programot kell kidolgozni 
az igények korlátozására rendkívüli helyzetekben. 

• Be kell vezetni minden fogyasztóra kiterjedő időszaktól függő árrend-
szert, kezdve az olyan fogyasztóknál, amelyeknek teljesítményigénye 
meghaladja a 200 kW-ot. 

• Enyhíteni kell a tartalék áramforrások használatának korlátozását, 
hogy azokkal csökkenteni lehessen a hálózat terhelését rendkívüli kö-
rülmények között. 

A meglevő erőművek fejlesztése 
Új technológiai megoldásokkal növelni lehet a meglevő erőművek áram-

termelési kapacitását. Néhány intézkedés a javasoltak közül növeli az emisz-
sziókat, ami miatt új környezetvédelmi vizsgálatokra és új engedélyezési eljá-
rásra lesz szükség. A lehetséges intézkedések a következők: 

Régi erőművek korszerűsítése 

18 hónap alatt a régi fosszilis tüzelésű erőművek úgy korszerűsíthetők, 
hogy több áramot termeljenek kisebb költség mellett. Ez elérhető pl. a gőztur-
binák burkolatának és lapátjainak átalakításával, a tápvíz-előmelegítők kor-
szerűsítésével, a kazánokban és túlhevítőkben megbízhatóbb szerkezeti 
anyagok alkalmazásával. Ezekkel az intézkedésekkel számos erőmű kapaci-

 



tása 5%-kal volna növelhető, ami Kalifornia részére kb. 500 MW többlettelje-
sítményt jelentene. 

Gázturbinák és kombinált ciklusú berendezések kapacitása lényegesen 
növelhető volna a bemenő és kimenő légáram közötti hőmérséklet-különbség 
növelésével. A gázturbinák névleges teljesítményéből 1% elvész a külső hő-
mérséklet 1°C-kal való emelkedése esetében. Az így elveszett kapacitás visz-
szanyerhető volna a bemenő légáram hűtésével víz beporlasztása útján. A 
kombinált ciklusú egységek hőmérséklete is növelhető volna a levegővezeté-
kekbe helyezett égőkkel. Ezeket a megoldásokat széles körben alkalmazzák 
új erőműveknél. Ha Kaliforniában a meglevő erőműveknél is alkalmaznák, 
200-500 MW-tal növelhető volna az áramtermelő kapacitás. 

Leállított erőművek üzembe helyezése 

Ismét üzembe lehetne helyezni leállított erőműveket. Kaliforniában több 
mint 2000 MW összes teljesítménnyel rendelkeznek a leállított 50 MW-nál na-
gyobb erőművek. Ezek közül több egész jó állapotban van, és 6-18 hónap 
alatt korszerűsíteni lehetne az irányítástechnikai rendszert és ki lehetne elégí-
teni a környezetvédelmi előírásokat. Bár ezek az erőművek nem működnének 
olyan hatásfokkal, mint a korszerű egységek, de versenyképesek lennének a 
csúcsüzemben működő gázturbinákkal. 

Vízerőművek 

Az USA-ban 95 000 MW kapacitású vízerőmű van, ezekből 61 000 MW a 
nyugati államokban és 9200 MW Kaliforniában működik. Bár a nyári száraz-
ság erősen korlátozza ezek áramtermelését, több lehetőség van a kapacitás 
növelésére és a veszteségek csökkentésére: 

• Alacsony vízállás mellett gyakrabban kell indítani és leállítani a turbi-
nákat, ami fokozza az anyagok kifáradását, öregedését. Megbízható-
ságra irányuló karbantartással elkerülhető a hibák kialakulása és fel-
halmozódása, és a tervszerű karbantartás jobban összehangolható a 
vízállás miatti állásidővel. 

• A következő 3–4 évben Kaliforniában 500–1000 MW-nyi kapacitású 
vízerőmű engedélye lejár. Ha nem hosszabbítják meg az engedélyek 
érvényességét, ez a kapacitás elveszik. Ez bizonytalanságot okoz az 
üzemeltetőknél. Az engedélyek automatikus meghosszabbítása öt év-
vel biztosítaná ezt a kapacitást a következő időszakra. 

Atomerőművek 

Az utóbbi években az USA-ban javították a meglevő atomerőművek 
névleges kapacitását. Ennek több módja van. Például újra elemezték a 

 



nukleáris gőzellátó rendszert, javították a tápvíz hőmérsékletének és hoza-
mának szabályozását, új konstrukciójú gőzturbinákat építettek be, a régi (sok 
eldugult csővel működő) gőzfejlesztőket újakkal cserélték ki. Ezekkel az in-
tézkedésekkel a kaliforniai atomerőművek kapacitása 100 MW-tal volna nö-
velhető. 

Megújuló energiaforrások 
és kapcsolt energiatermelés 

Az USA-ban és különösen annak nyugati körzeteiben jelentős tartalék 
energiaforrásokat jelent a megújuló energiaforrások hasznosítása és a hő és 
villamos energia együttes termelésére alkalmas eljárások (kapcsolt termelés) 
alkalmazása.  

A szélerőművek csúcstermelési időszaka nem esik egybe a villamos 
energia iránti csúcsigény időszakaival. Bár a napenergia nagy termelésű idő-
szaka jobb összhangban van a dél-kaliforniai igényekkel, ahol a csúcsfo-
gyasztásban nagy szerepet játszik a légkondicionálás, a megújuló erőforrások 

néhány lehetőség, amellyel növelni lehetne a megújuló energiaforrások sze-
repét. Így pl. a tároló kapacitások növelésével 20-40%-kal fokozható volna a 
szélerőművek részvétele a csúcsigények fedezésében. A fakitermelési szabá-
lyok ésszerűsítésével biztosítani lehetne a 700 MW összes teljesítményű kali-
forniai biomassza-erőművek rendelkezésre állását.  

nem jelentenek nagy segítséget az energiahiány megoldásában. Van azonban 

A kapcsolt termelésű erőművek hatásfoka ugyanazokkal a módszerekkel 
növelhető, mint a hagyományos fosszilis erőműveké. Ezzel a következő 24 
hónapban a teljesítmény 3–4%-kal nőhetne. 

Az erőművek karbantartásának korszerűsítése 
Az erőművek üzembiztonsága alapvető fontosságú az energiaellátás biz-

tonságában. Ennek ellenére az erőművek karbantartása az energiaellátási 
problémák idején sem tartozott az elsőrendű feladatok közé. Mivel a verseny-
helyzetben az energiatermelés költségeinek csökkentése volt az elsőrendű 
cél, a karbantartást több erőműben visszafogták.  

A karbantartás csökkentése növelte a gépek meghibásodásának kocká-
zatát, aminek eredménye a több hiba és a fokozódó következménykárok. A 
korszerű diagnosztikai és megfigyelési rendszerek alkalmasak a berendezé-

ra nagyobb károk elkerülése érdekében. 
sek állapotának meghatározására működés közben és a gépegység leállításá-

A hatóságok kidolgoztak olyan eljárást, amellyel szabályozzák, hogy mi-
kor állítsanak le valamely egységet karbantartás céljából. Megállapították, 
hogy 2000 és 2001 őszén és telén az energiakrízishez hozzájárult a tervszerű 

 



és váratlan leállások egybeesése. Tény, hogy 2001 áprilisában 15 000 MW 
erőművi kapacitás üzemen kívül volt. 

Az erőművek szemszögéből a tervszerű karbantartásokat hosszú távra 
kell megtervezni, hogy be lehessen szerezni a szükséges alkatrészeket, biz-
tosítani lehessen a berendezéseket és a munkaerőt. A karbantartásokat úgy 
kell koordinálni, hogy azok egy erőműben se essenek a csúcsfogyasztási idő-
szakokra.  

Régebben Kaliforniában a csúcsterhelést 15%-kal meghaladó erőművi 
kapacitás állt rendelkezésre. Ez a tartalék azonban mára elfogyott. Fontos 
volna ezt a tartalékot helyreállítani, mivel az erőművek 60%-a 30 évnél régeb-
bi, így fokozott karbantartásra lesz szükségük a jövőben. 

A hatóságok három intézkedést javasolnak az energiaellátás biztonsága 
érdekében: 

• Minden erőműblokk számára optimális működési szintet kell meghatá-
rozni. 

• Ki kell dolgozni szabványos karbantartási előírásokat (protokollt). 
• Állandó megfigyelés és ellenőrzés alatt kell tartani az erőművek beren-

dezéseit. 

Új erőművek 
Elkerülhetetlen, hogy Kaliforniában és az USA más kapacitáshiányos te-

rületein új erőművek épüljenek. A Szilíciumvölgyben pl. a helyi terhelés évente 
10%-kal nő, sokkal gyorsabban, mint azt korábban gondolták. A kereslet és 
kínálat közötti egyensúly megbomlása a fő oka a magas energiaáraknak és 
áramkimaradásoknak, amelyek 2000-ben és 2001-ben gyakran előfordultak. 
Kaliforniában bejelentették 14 000 MW-nyi új teljesítmény építését, egyedül 
2001-ben 3000 MW-nyi teljesítmény építését tervezték. Az Energiaügyi Mi-
nisztérium előrejelzése szerint 2020-ig 305 000 MW együttes teljesítményű 
erőművek kezdenek energiát termelni. 

Az új erőművek többsége gázturbinás és kombinált ciklusú berendezés 
lesz. A csúcsigények kielégítésére egyszerű ciklusú berendezéseket tervez-
nek, amelyeket 6–18 hónap alatt fel lehet építeni. Ezek teljesítménye 50 MW 
körül van és jellemzően ipari telepeken létesülnek. Beruházási költségük kb. 
400 USD/kW. 

Erőművek karbantartásának 
optimálása 

A kaliforniai energiaválság leküzdésének lényeges eleme a karbantartás 
fejlesztése. Ennek kulcskérdései a karbantartási folyamatok menedzselése, a 
legjobb módszerek átvétele (benchmarking), a megbízhatóságra irányuló kar-

 



 

bantartási filozófia és a hibák alapvető okainak elemzése. A teljes karbantar-
tási folyamat öt elemből áll: 

• A karbantartás menedzselése, amelyhez a célok meghatározása, tel-
jesítménymutatók képzése, megbízhatósági vizsgálatok, szervezet- és 
munkakultúra, a munkatársak képzése tartozik. 

• Karbantartási stratégia, amelynek elemei a megbízhatóságra irányuló 
karbantartás, az állapottól függő karbantartás, ok-okozati elemzés, be-
rendezések tökéletesítése a karbantartási igények csökkentése érde-
kében. 

• Munkamegrendelések kezelése megelőző, állapottól függő, átalakító 
munkákra, valamint meghibásodott berendezések javítására. 

• Munkaszervezés: ütemtervek készítése, erőforrás-szükséglet becslé-
se, anyaggazdálkodás. 

• Munkavégzés és utólagos ellenőrzés, tesztelés. 
Az új karbantartási program jelentős eredményeket hozott. Például a 

Coronado erőműben sikerült a szokásos 42 napos általános javítási időtarta-
mot 10 nappal lerövidíteni és 2 M USD megtakarítást elérni. 

A karbantartás színvonalának megítélésére hasznos eszköz a legjobbal 
való összehasonlítás. Ez megmutatja, milyen területen kell fokozni az erőfe-
szítéseket. Az összes tényező közül azonban a legfontosabb a munkakultúra, 
amely a munkatársakat összetartja és a kiváló minőség elérését kötelessé-
gükké teszi. 

 
(Dr. Garai Tamás) 
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