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1.1 Hálózatok háborúja 
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2003 egymást követő válságai – a földgázellátás zavarai, a nyári sú-

lyos áramszünet az USA keleti részén – intézkedéseket tett szükséges-
sé az USA energiaellátásának biztonságosabbá tétele érdekében.  Eb-
ben ki is merült az egyetértés a politikusok, a műszaki irányítók, az ér-
dekképviseletek és az iparcsoportok között. 

A 2003. augusztusi áramszünet 50 millió embert érintett New Jer-
seytől Michiganig, északon Ontarióban és Quebecben; feltárta az orszá-
gos villamos hálózat infrastruktúrájának és irányításának régóta meglévő 
gyenge pontjait. A legtöbb politikai megfigyelő biztos volt benne, hogy az 
áramszünet megnöveli a Kongresszus előtt lévő energiatörvények gyors 
elfogadásának esélyeit. 

Az energiatörvény gyors elfogadása erőfeszítéseket igényel a Kong-
resszustól, amelynek munkáját a múltban regionális jellegű viták lassítot-
ták. Az elmúlt hónapok egyik legvitatottabb kérdése a villamos hálózatok 
felügyelete és működtetése – ez szorosan összefügg az áramszünettel. 

Számos déli és nyugati törvényhozó ellenezte a hálózat centralizált 
felügyeletét és a még mindig regionális árampiac nagyobb integrációját. 
Féltik az egyes államok jogait, félnek, hogy ha az általuk termelt olcsóbb 
áram máshova megy, ez csökkenteni fogja fontos versenyelőnyüket. 

Ugyanakkor a Szövetségi Energiaszabályozási Bizottság (Federal 
Energy Regulatory Commission – FERC) szerint az egész országra ki-
terjedő koordináció és felügyelet életbevágóan fontos az ország jövője 
és gazdasági jóléte szempontjából.   

A pennsylvaniai PennFuture közhasznú szervezet hasonlóan véle-
kedik. A Pennsylvania–New Jersey–Maryland államközi hálózat (PJM) 
által felügyelt területet alig érintette az áramszünet. Véleményük szerint 
szükséges, hogy az egyes államok vezetése támogassa, hogy a PJM-
hez hasonló nagyobb regionális szervezetek működtessék az elektro-
mos hálózatot. A PJM falként állította meg az áramszünet további terüle-

 



tekre, talán Floridáig történő kiterjedését. Ha az összes információ egy 
helyen rendelkezésre áll, ez növeli a hálózat biztonságát. Áramszünet 
ellen magában egy állam sem védekezhet. 

A jövő tendenciái 

Az Amerikai Szélenergia Társaság (American Wind Energy 
Association – AWEA) számára a jövő irányzatának kiválasztása egyér-
telmű: folytathatják a haladást a korszerűsített, egységes nemzeti áram-
piac felé, amelynek keretében a szélerőművek igénybe vehetik a hálóza-
tokat, és terméküket könnyen eljuttathatják a piacra, vagy megkísérelhe-
tik visszafordítani az óramutató járását – ez egy provinciális rendszerhez 
vezetne, ahol minden helyi áramtermelő és -szolgáltató csak a saját ér-
dekét nézi. Az utóbbi megközelítés óriási gazdasági hátránnyal jár.  Ez 
nemcsak az olyan helyfüggő energiaforrások piaci térnyerését nehezíti 
meg, mint amilyen a szél, de lényegesen drágábbá is teszi az áramot, 
így az amerikai áruk versenyképességét csökkenti. 

A szélenergia térnyerését elősegíti a vezérlés nagyobb területekre 
történő kiterjesztése. Minél nagyobb a rendelkezésre álló áramfejlesztő 
források száma, annál könnyebb a különböző típusú energiaforrásokat, 
így a szelet is a napi működésbe bevonni. 

Az „intelligens” hálózatirányítás kifejlesztése alapvető fontosságú, 
erre határozottan törekedni kell. Az ipari szakértők szerint az áramterme-
lők közötti verseny háttérbe szorította és akadályozta az olyan irányítási 
rendszer kifejlesztését, amely a hálózatban felmerülő problémákra elekt-
ronikus sebességgel tud reagálni. Egyesek szerint, a hálózatok teljesít-
ményének növelése több távvezeték létesítésével jár. Erre azonban 
nincs szükség. Az anyagtudományok fejlődésének és a szupravezető 
kábeleknek köszönhetően, több energia továbbítható a régi, több évtize-
des kábelek lecserélésével. Ugyanilyen fontos a fejlett kommunikációs 
és monitoring szoftver és hardver, amely lehetővé teszi, hogy a hálózat-
irányítók könnyebben kövessék a rendszer állapotát. 

A sajtó hírei, amelyek szerint a hálózatok ilyen fejlesztése több tíz-
milliárd dollárt igényel, valószínűleg helytállóak. Ez az összeg azonban 
viszonylag csekély az áramszünet okozta károkhoz és azokhoz a meg-
takarításokhoz képest, amelyeket a korszerűsített hálózat lehetővé tesz 
a sokkal nagyobb áramfejlesztési szektorban. A felmerülő probléma: ki 
használhatja majd a megnövelt teljesítményű hálózatot, és ki fizesse a 
biztosítási díjat a ritkán előforduló, de katasztrofális következményekkel 
járó helyi áramszünetek ellen. 

 



 

A 2003-as nyári áramszünet azonkívül, hogy a figyelmet a hálózati 
reformra és az „intelligens hálózat” kifejlesztésére irányította, gyorsítani 
fogja a hálózat megbízhatóságát növelő szélturbinák kifejlesztését is. A 
modern turbinák vezérlése fejlett, a hatásfokot maximalizáló elektroniká-
val történik. Az érzékelő egységek jelzik a turbina elektronikus egységé-
nek és a hálózatnak a szél sebességét és irányát. Jelenleg a közüzemi 
méretű szélturbinák áramszünet esetében más áramfejlesztőkhöz ha-
sonlóan leállnak. Így New York állam északi részén lévő Weatherfield-
telep generátorai az augusztusi áramszünet idején félórára leálltak és 
akkor indultak újra, amikor a hálózat ismét működővé vált. A szélturbinák 
újraindítása, ha a hálózat működik, a szén- és nukleáris erőművektől el-
térően nem igényel hosszú indítási időt, megfelelő szél esetén, azonnal 
működőképessé válnak. 

Mindeddig a szélturbinák programozásuknak megfelelően, hálózati 
zavarok esetén akkor is leálltak, ha további működésük technikailag 
megvalósítható volt. A jövőben, a szélturbinákat úgy lehet tervezni, hogy 
észleljék az „intelligens hálózat” feszültségingadozásait és azokra ki-
egyenlítő hatással legyenek. 
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