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Mi az elmúlt száz esztendő legnagyobb technikai vívmánya? Ezt a 

kérdést tárgyalta az USA Mérnöki Tudományok Akadémiája (America’s 
National Academy of Engineering). Egyesek a villanykörtét, mások a te-
levíziót, a számítógépet vagy az internetet nevezték meg. Végül a szak-
értők az észak-amerikai villamos hálózat mellett döntöttek, e nélkül a 
fenti csodálatos alkotások hasznavehetetlenek lennének. 

De augusztus 14.-én a 20. század legnagyobb technikai vívmánya 
hirtelen felmondta a szolgálatot. 

Egy pillanat alatt az utcai fények kialudtak, a liftek és légkondicioná-
ló berendezések leálltak. A percek órákká váltak és nyilvánvalóvá vált, 
hogy nem rövid ideig tartó áramszünetről van szó. Clevelandban (Ohio) 
leálltak a szivattyúállomások, és sokan víz nélkül maradtak. Manhattan-
ben néhány millió ember számára órákat vett igénybe a hazamenetel a 
sötét utcákon és a zsúfolt hidakon. Ők voltak a szerencsésebbek: mások 
arra kényszerültek, hogy a pályaudvarokon, a hivatali székeken, vagy 
éppen a járdákon aludjanak. Az áramszünet Ontario 12 millió lakosának 
még nagyobb bajt okozott, a torontói metró az áramszünetet követő hét-
végén nem működött. 

Szerencse a bajban, hogy az áramszünet nagyon kevés sérülést 
vagy halálesetet okozott. Ha télen történik vagy egy sokkal melegebb 
nyári napon, rosszabbul alakulhatott volna. Az 1977-es New York-i 
áramszünettől eltérően nem idézett elő véres zavargásokat és fosztoga-
tásokat. A város lakói, hasonlóan, mint a 2001. szeptember 11-i támadá-
sok után, higgadtnak, leleményesnek, türelmesnek és esetenként önzet-
lennek bizonyultak. Most, hogy ismét van áram, ki kell deríteni, mi is ve-
zetett Észak-Amerika legnagyobb áramszünetéhez. 

 



A villamos hálózat bonyolultsága miatt ez nem egyszerű feladat. 
Más országoktól eltérően, amelyek sikeresen korszerűsítik áramszolgál-
tatásukat, Amerika hibásan kezeli az áramszolgáltatás reformját. A to-
vábbi áramszünetek elkerüléséhez e problémát gyorsan és határozottan 
meg kell oldani. 

Hogyan történt 
Meg kell érteni, hogyan jött létre az áramszünet Észak-Amerika vil-

lamos hálózatának ilyen hosszú sávjában. Közvetlenül az áramszünet 
után számos magyarázat született: villámcsapás, vezetékszakadás, tűz 
egy áramfejlesztő üzemben, az operátorok az irányítóteremben nem 
észlelték a vészjelzést, még számítógépvírus-támadás is szóba jött. 
Bush elnök és más hivatalos személyek siettek leszögezni, nem terroris-
ta akció történt, bár egyesek az északi szomszédot hibáztatták. 

Az USA és Kanada hálózatai között az együttműködés zavartalan. 
Ontario szerves része az észak-amerikai hálózatnak (amely két 
kvázifüggetlen főrészre oszlik, az egyik a kontinens keleti, másik a nyu-
gati részét látja el, ehhez járul egy harmadik rész, amely Texast látja el). 
Amikor az áramszünet bekövetkezett, az USA-beli áramfejlesztő állomá-
sok termelésük 7%-át Ontariónak szolgáltatták. Ez a barátságos szolgál-
tatás keserű vitákhoz vezetett: a kanadai tisztviselők USA-beli problé-
mákról beszéltek, az amerikaiak pedig Kanadát hibáztatták. 

Valójában az ismert tények alapján nem lehet meggyőző következ-
tetésre jutni. A jelenleg legelfogadottabb elmélet szerint az áramszünet a 
First Energy társaság felügyelete alá tartozó néhány ohiói fővezeték 
meghibásodásával kezdődött. Egyelőre ismeretlen okokból a társaság 
nem volt képes kezelni a zavart, vagy időben értesíteni a szomszédos 
hálózatoperátorokat, hogy azok megelőző intézkedéseket tehessenek. 
Egy kis helyi zavar regionális problémává, végül országos válsággá szé-
lesedett, a hálózat egyes részei egymást követve automatikusan kikap-
csolódtak, hogy egy nagyobb maradandó kárt elhárítsanak, amit a nagy 
és váratlan feszültséglökések előidézhetnek. 

Miért következett be ez az eseményláncolat? Egy lehetséges ma-
gyarázat, hogy az áramszünetet a véletlenek szeszélyes összjátéka 
idézte elő. Ha ez így lenne, senki sem hibáztatható, és nincs értelme új-
ragondolni a hálózatok biztonságos működésére vonatkozó alapvető fel-
tevéseket. 

Sajnos a jelek arra utalnak, hogy az amerikai hálózatban az áram-
szünet bekövetkezése várható volt. Egyes hálózati szakemberek szerint 
ez nem volt annyira kivételes esemény. Véleményük szerint az amerikai 

 



hálózatban az utóbbi években kisebb áramszünetek voltak, amelyek 
Németországban nem fordulnak elő. Az USA Energiaügyi Minisztériuma 
és más szervezetek szakértői által végzett tanulmányok rámutattak az 
amerikai hálózat sérülékenységére.  

A szakértők azért nincsenek meglepve, mert látták, hogy a hálózattal 
szembeni követelmények gyorsan növekedtek, ugyanakkor az infrastruk-
túra megfelelő fejlesztése elmaradt (1. ábra). A pénzhiányt lehet okolni? 
Az áramszünet után néhány szakértő azt állította, hogy az amerikai háló-
zat rendbetétele 50 Mrd USD-t igényelne. Bár ez nagyon soknak tűnik, 
tulajdonképpen arányos összeg 30 éves távlatban egy olyan iparág szá-
mára, amelynek évi jövedelme csak az USA-ban 300 Mrd USD. A szolgál-
tatott áram árából 7%-ot tesz ki a továbbítás, az áramfejlesztés pedig kb. 
az ár háromnegyedét teszi ki. A pénzhiány nem lehet valódi ok. 

 

220 240 260 280 300 320

1990

92

94

96

98

2000

csúcsigény, GW hálózatfejlesztés (*)

 
(*) Az egyes években létrehozott nagyfeszültségű vezetékek hossza mérföldben. (1 mérföld = 1,609 km) 

 

1. ábra A villamos hálózat fejlesztése az USA-ban 
 
Egy másik kézenfekvő magyarázat az lehet, hogy a szükséges 

technika még nem áll rendelkezésre. Egy pillantás a megbízhatóbb eu-
rópai hálózatokra meggyőz arról, hogy ez nincs így. Az amerikai hálózat 
nagy része az 1950-es és 1960-as években tervezett technikát használ-
ja. Ma már számos új technikai eljárás van, amelyek nagyban javítanák 
az amerikai hálózat megbízhatóságát. Így pl. a nagyfeszültségű egyen-
áramot továbbító kábelek (HVDC) újdonságot jelentenek az áram nagy 
távolságokra való továbbításában. Kína ezt a technikát alkalmazza a 
Jangce folyón lévő Három Torok vízi erőműben nyert áram Sanghajba 

 



szállítására és Brazília az Amazonason lévő vízi erőműben nyert áram 
São Paulóba való továbbításához. 

Az ABB (Asea Brown Boveri) számára sok gondot okozott e techni-
ka alkalmazása az USA-ban. A cég egy évvel ezelőtt fejezte be nagyfe-
szültségű vezeték építését Connecticut és az energiára éhes Long 
Island (New York) között, de a zöldek tiltakozása és a bürokratikus hu-
zavona miatt nem lehetett működtetni. Az augusztus 14-i áramszünet 
idején az energiaügyi miniszter elrendelte e vezeték azonnali üzembe 
helyezését. Ha ez nem történik meg, Long Islanden augusztus 15-én 
nem lett volna áram. A történet arra utal, hogy az USA árammal kapcso-
latos problémáinak nyitja a politikában keresendő. 

A dereguláció démonizálása  
A dereguláció módja nem ösztönözte a befektetőket és a szolgálta-

tókat a hálózat korszerűsítésére; az áramszolgáltatás rendszere megra-
gadt félúton a régi szabályozott, monopóliumon alapuló rendszer és az 
új, a versenyre épülő rendszer között. Ha ez így marad, további bajokra 
lehet számítani. 

Halaszthatatlanul ki kell dolgozni a választ arra a kérdésre, hogy ho-
gyan lehet elkerülni a jövőben az áramszüneteket. Az észak-amerikai vil-
lamos hálózat biztonságáért felelős tanács vizsgálata folyamatban van.  

Végül, a hálózat problémáinak kezelése megköveteli, hogy a Kong-
resszus az energiatörvényeket több vonatkozásban módosítsa. A legfon-
tosabb a Szövetségi Energiaszabályozási Hivatal (Federal Energy Regu-
latory Commission – FERC) szerepének növelése. A szövetségi kormány 
hatáskörének ki kell terjednie a magán, községi, vagy szövetkezeti tulaj-
donban lévő nagyfeszültségű távvezetékek felügyeletére. Szükséges to-
vábbá a hálózatot működtető operátorok munkájának központosítása. 

A FERC új vezetője javaslatokat dolgozott ki, amelyek elősegítik a 
kisebb társaságok egyesülését és lehetővé teszik a jobb ellenőrzést. 

Ha a fejlesztéseket akadályozó tényezők megszűnnek, ugyanolyan 
gyors fejlődés várható a villamos hálózatoknál, mint amilyen bekövetke-
zett a távközlésben az AT&T részekre bomlása után. Így várható a háló-
zatok korszerűsítése, teljesítményük növelése és új mikroerőművek 
megjelenése a fogyasztók közelében. 

A hálózatok teljesítménynövelése, a szupravezető kábeleknek kö-
szönhetően, nem jár a hálózati vonalak számának növekedésével. 
Ugyancsak fontos az új kommunikációs és felügyeleti hardver, illetve 
szoftver létrehozása a hálózatirányítók munkájának támogatására. 

 



Texasban a szakértők egy „öngyógyító, intelligens hálózat” létreho-
zásán dolgoznak. 

Az E2I (Electricity Innovation Institute), az EPRI (Electric Power 
Research Institute) és a United Technologies egy olyan szoftver létreho-
zásán dolgozik, amely lehetővé teszi, hogy egy mikroerőmű bekapcsolá-
sa a hálózatba ugyanolyan egyszerű legyen, mint pl. egy nyomtatóé. Ez 
fellendítené a kis, tiszta üzemű generátorok (tüzelőanyag-elemek és 
mikroturbinák) alkalmazását. A Carnegie Mellon Egyetem kutatói arra a 
következtetésre jutottak, hogy az elosztott áramfejlesztőkből álló rend-
szerek stabilabbak a jelenlegi rendszereknél. 

Végül, felvethető a kérdés, hogy melyik volt New York legbiztonsá-
gosabb helye a legnagyobb amerikai áramszünet idején – a válasz: a 
Central Park közepe. Itt ui. egy rendőrőrs működik, amely az áram előál-
lítására tüzelőanyag-elemet használ. 

A hálózat biztonsága más országokban. 
Megtörténhet ez máshol is? 

Az áramszünetek gyakoriak a szegény országokban. A gazdag or-
szágok részben kárörömmel reagáltak az amerikai áramszünetre, és 
megállapították, hogy ez náluk nem történhet meg. Bár olyan méretű 
áramszünet, amilyen Amerikában bekövetkezett, nem valószínű, az elbi-
zakodottság káros lehet. Az áramszünetek elkerülése jelentős tartalék 
teljesítményt igényel, a vevőknek kell a számlát fizetniük. Az áram ol-
csóbb Amerikában, mint más gazdag országokban (2. ábra). 
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2. ábra Az áram Amerikában olcsóbb 
 

 



Németországban a hálózat jobban működik, mint Amerikában és 
részét képezi több európai országból álló hálózatnak: ha egy távvezeték 
felmondja a szolgálatot, más vezetékek átveszik a szerepét. A német 
társaságok tartalék teljesítménnyel rendelkeznek, ezek másodpercek 
alatt rendelkezésre állnak. A piac liberalizálása, ami végül most van fo-
lyamatban, azt jelenti, hogy ez a tartalékteljesítmény nem marad meg; 
ez azoknak az időknek az öröksége, amikor az áramszolgáltatást helyi 
monopóliumok uralták. 

Franciaországban, ahol a nukleáris erőművek az Electricité de 
France birtokában vannak, a mostani hőhullám felvetette az áramszüne-
tek lehetőségét, mert a reaktorok vízhűtése sokkal nehezebbé vált. 
Franciaország általában áramexportőr, most importra kényszerült. Az 
áramliberalizáció feltárhatja az EdF magas költségeit. 

Nagy-Britanniában a rendszer a nagybani árampiacon alapul, ezt az 
Ofgem (The Office of Gas and Electricity Markets – A gáz- és árampiacot 
irányító hivatal) szabályozza, a hálózatot a National Grid (Nemzeti Hálózat) 
működteti, ez a szervezet viszonylag többet fektetett az áramtovábbításba, 
mint a megfelelő amerikai társaságok. A National Grid közli az áramterme-
lőkkel, mikor tekinti a tartalék teljesítményt túl kevésnek: az ország a nor-
mális fogyasztáson felül 20% tartalékteljesítménnyel rendelkezik. Az ipar 
mégis bajban van: a nagybani árak 1999 óta 40%-kal estek, néhány társa-
ság, így a British Energy nem nyereséges. A legnagyobb széntüzelésű 
erőmű, a Drax gondnokság alá került. Egyes társaságok azt fontolgatják, 
hogy a nagyobb fogyasztóknak olcsóbban adják az áramot, ha azok vállal-
ják az áramszünetek nagyobb kockázatát, ugyanakkor a háztartások szá-
mára biztosítják a folyamatos áramszolgáltatást. 

Japánban áramszünetek a múltban ritkán adódtak. Még akkor is, 
amikor 1999-ben egy katonai repülő tönkretett egy nagyfeszültségű ve-
zetéket, a Tepco (Tokiói Villamos Művek) a szolgáltatást 30 percen belül 
a legtöbb felhasználó számára helyreállította. A jelen évre azonban 
áramszüneteket jósoltak, mert a Tepco, a világ legnagyobb magántulaj-
donban lévő áramszolgáltatója, biztonsági megfontolásokból kiindulva, 
17 nukleáris erőművet leállított. A Tepco szerencséjére ez a nyár hűvös 
volt, és öt nukleáris erőmű újraindítását engedélyezték. Mégis, Tokió 
körzetében fennáll az áramszünet veszélye. 

Az energiaellátásért felelős szervek nem zárják ki áramszünetek le-
hetőségét, ösztönzik az áramtermelés és továbbítás teljesítőképesség-
ének vizsgálatát. 

(Schultz György) 
 

 



 

Bring me your powerless masses. = The Economist, 368. k. 8338. sz. 2003. p. 18–20. 

We know what happened, but not why. = Modern Power Systems 23. k. 9. sz. 2003. p. 
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