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1. fejezet - A vízenergia-hasznosítás 
általános kérdései 

A víz az élet elengedhetetlen feltétele, emellett az ipari és a mezőgazdasági termelésnek, a közlekedésnek, 

lakossági ellátásnak stb. is elengedhetetlen eleme. Az ipari jellegű hasznosítás egyik módja a vízerő-hasznosítás, 

ami az energiatermelés során a vizet felhasználja, de el nem fogyasztja, és a minőségét sem változtatja meg. 

1. A vízenergia-hasznosítás rövid története 

A vízenergia a legrégebbi erőforrás, amit arra használtak, hogy csökkentsék az emberi és állati munkát. A 

Semberi−Tóth, 2003-as irodalomban találhatók szerint a legrégebbi öntözőrendszerek kb. 5000 évesek, de egész 

pontos adatok nem állnak rendelkezésre a vízikerék feltalálásának idejéről. A vízikereket már az ókorban: 

Egyiptomban, Kínában és Indiában is használták, vízimalmok pedig az ókori Görögországban és Rómában is 

működtek. A legkorábbi vízimalmok talán a függőleges tengelyű kukoricaőrlő malmok voltak, amelyeket 

norvég, ill. görög típusú malom névvel illettek. Ezek valószínűleg a Kr. e. I., illetve II. században jelentek meg 

Közép-Keleten. Angliában már használtak mind vízszintes tengelyű, mind függőleges tengelyű vízimalmokat az 

angolszászok. A XI. század végén Anglia 3000 településén kb. 5500 vízimalom működött, Franciaország 

egyetlen megyéjében (Aube) pedig kétszáz. Magyarországi vízimalmokra utaló adat legkorábban a XI. 

századból ismert. „1061-ben egy nagybirtokon 320 mansio (kb. 1600 lélek) számára 6, 1124-ben egy másik 

nagybirtokon 120 mansio (1150 lélek) számára 7 lélekre esett egy malom.” Magyarországon is fontos volt a 

termények nagyobb hatékonyságú feldolgozása érdekében a korábban használt kézi malmok helyett a 

vízimalmok használata. Két ember kézi malommal 4,5−7 kg lisztet tudott őrölni óránként, míg egy átlagos 

teljesítményű vízimalom 150 kg-ot. 1568-ban a kincstári kezelés alá vont körmöci, úrvölgyi bányákban 

megépítettek egy 10 258 öl hosszúságú vízvezetéket. Ez a több mint 20 kilométeres vezetékrendszer látta el 

vízenergiával télen-nyáron a körmöci aknákat és zúzóműveket oly módon, hogy a segítségével vízikereket 

hajtottak. A vízikereket pedig közlőművek beiktatásával munkagépek meghajtására használták. A XVIII. század 

végére három vízikeréktípus volt használatban, amelyek a víz nyomómagasságában tértek el: 

Alulcsapott vízikerék: ennél a típusnál a lapátok belemerülnek az áramló folyóba, így szinte minden áramló 

vízben lehet használni. Sajnos azonban a hátránya az, hogy a folyóban rejlő energiának 15−20%-át képes csak 

kinyerni. Az áramló víz kikerüli a kereket, ha annak nagy az ellenállása. 

Felülcsapott vízikerék: zárt lappátokra felülről érkezik a víz, ezért maga a kerék sokkal masszívabb, mivel el 

kell bírnia a víz súlyát. Az áradások nem befolyásolják a működését, mivel a víz egy csatornán keresztül érkezik 

a kerékre, amelyen egy zsilipkapuval szabályozható a víz mennyisége. A rajta átáramló víz helyzeti 

energiájának 60−70%-át képes kinyerni. 

 

1.1.1. ábra Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADzker%C3%A9k 

Középen csapott vízikerék: a víz itt is egy csatornán keresztül érkezik, és kb. a keréktengelynél folyik a kerék 

lapátjaiba. Előnye, hogy nem szükséges olyan nagy esésmagasság, mint a felülcsapottnál, ahol a beáramló és 
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kiáramló víz magasságkülönbségének legalább akkorának kell lennie, mint a kerék átmérője. Ez a vízikerék is 

függőleges helyzetű, hozzávetőlegesen a kerék közepénél (a tengely magasságában vagy egy kicsivel feljebb) 

ömlik rá a víz a kerék lapátjaira. A középen csapott kerekek az Egyesült Államokban a leggyakoribb 

vízkerekek, azt mondják, hogy az amerikai ipari forradalmat ezek „hajtották”. A középen csapott kerekek 

kevésbé hatékonyak a felülcsapott kerekeknél, de jobb a hatásfokuk, mint az alulcsapott kerekeké. A lapátok 

oldalról is zártak, és így kanalat képeznek, mint a legtöbb felülcsapott vízkeréknél. A középen csapott 

vízkerekeket mindig ellátják terelőlapátozással, amelynek a kialakítása olyan, hogy megfelelő szögben téríti el a 

vízáramot a vízikerék lapátjaira, de védi is a kereket az esetleges hordalékfáktól vagy más vízen úszó tárgytól. A 

kerék általában falazott, és lehetőleg szűk csatornában forog. Ez a vízikerék már a vízturbinák előfutárának is 

tekinthető! 

 

1.1.2. ábra Forrás: http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/megujulo/vizenergia/Vizenergia.html 

A vízerő-hasznosítás feladata a vízben rejlő helyzeti energia hasznosítása azáltal, hogy azt villamos energiává 

alakítja át. A víz a Nap sugárzása által fenntartott földi körforgása révén soha ki nem merülő, mindig megújuló 

energiaforrás. Ezt az energiaforrást vízerőművek segítségével hasznosítják. A vízerőművek lehetnek kis- és 

nagyesésűek, tározásosak és tározás nélküliek. Különleges típusuk a szivattyús energiatározó. Ez nem is igazi 

vízerőmű, de igen fontos szerepe van a villamos energiatermelésben. Feladata, hogy az együttműködő 

villamosenergia-rendszerben „völgyidőszakban” fel nem használt energiája segítségével vizet szivattyúzzon egy 

magaslati tározóba, majd a „csúcsidőszakban” a vizet visszaengedve villamos energiát tápláljon a hálózatba. Ez 

végül is egyfajta villamosenergia-tározó, akkumulátor és viszonylag jó hatásfokú rendszer! 

A vízerő hasznosítása lehet önálló, de műszaki és gazdasági okok miatt egyre inkább összekapcsolják más 

vízhasznosításokkal. Az ilyen ún. többcélú vízgazdálkodási létesítményekkel a különböző igényeket 

gazdaságosabban lehet kielégíteni. 

A vízenergia további felhasználási lehetősége az árapályerőmű, amely a folyami tározós erőműhöz hasonlóan a 

víz helyzeti energiáját hasznosítja. Alkalmazási feltétele, hogy megfelelő árapály (min. 3−4 m) és alkalmas 

tengeröblözet álljon rendelkezésre. A hullámerőművek alkalmazása mint újabb lehetőség is születőben van. 

Ausztrália partjai mentén telepítettek úszó hullámerőmű-rendszert. Ez utóbbi energiatermelési mód igen 

költséges, ezért nem körben terjedt el széles. Fejezetünk főtémája a folyami erőművek köré csoportosul. A 

vízenergia hasznosításának áttekintését a hazai létesítményekre és lehetőségekre irányítjuk, de a világ egészének 

létesítményeit és lehetőségeit is tárgyaljuk. 

2. A vízenergia hasznosítása a nagyvilágban és 
környezetünkben 

2.1. A Föld vízkészlete 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Egyesült_Államok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ipari_forradalom
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1.2.1.1. ábra Forrás: http://mek.oszk.hu/01400/01452/html/hidroszfera/index.html 

A Földön a víz igen nagy mennyiségben van jelen. Ha egyenletesen volna elosztva, a Föld felszínén mintegy 

2700 méter vastag burkot lehetne belőle képezni. Ebből úgy tűnhet, hogy a vízkészletek kimeríthetetlenek, 

holott valójában a Föld ivóvíz- és iparivíz-készletei végesek. A Föld vízkészletének jelentős része, mintegy 

97%-a a tengerekben és óceánokban van jelen, amely magas sótartalma miatt közvetlenül nem alkalmas sem 

ivóvíz-, sem iparivíz-felhasználásra, még mezőgazdasági célokra sem. A fennmaradó 2−3% ugyan édesvíz, 
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amelynek azonban nagy része jég formájában található meg. Közvetlen ivóvíz-kitermelésre a Földön föllelhető 

összes víznek alig 0,307%-a alkalmas, és ebben a mennyiségben már benne vannak a kitermelhető felszíni 

vizek, a folyók, a tavak édesvizei, de még a felső rétegvizek is. A Föld vízkészletét az 1.2.1.1. ábra mutatja be 

részletesen. 

A lakosság életmódjának nagymértékű változása magával hozta a vízigény gyors ütemű növekedését is. Az 

embernek naponta átlagban 1,2−1,5 liter vízre van szüksége a szervezetében lezajló folyamatokhoz. 

Természetesen ennél lényegesen nagyobb a napi vízfogyasztás, amely jelenleg egy városi embernél 150−300 

liter vizet tesz ki naponta. 

A víz a termelés szempontjából is alapvető jelentőségű, abban alap- és segédanyagként, ill. szállítóközegként 

szerepelhet. A gazdaságon belül az ipar az egyik legnagyobb vízfelhasználó; az egyes iparágak közül a 

villamosenergia-iparnak van a legtöbb vízre szüksége, mindenekelőtt hűtési célokra. 

2.2. A víz körforgása 

Megjelenési formái folyó- és állóvizek, valamint szárazföldi jég. A különböző nagyságú folyóvizek, az 

állóvizekhez a tavak, mocsarak, lápok sorolhatók ide. A szárazföldi jég magában foglalja az Antarktiszt borító 

jeget és a gleccsereket. 

A mesterséges felszíni vizek közé sorolják az ember által létrehozott víztározókat, különböző célú csatornákat. 

A szárazföld 25%-a lefolyástalan terület, amelynek egy részén egyáltalán nincsenek vízfolyások, pl. sivatagok, 

Szahara, Kalahári, Góbi, Halál Völgye stb. 

Más részén vannak ugyan folyók, de azok nem érik el az óceánt, pl. a Colorado folyó. 

A felszín alatti vizek a földkéreg különböző méretű pórusaiban, hézagaiban, repedéseiben, üregeiben jelenlévő 

vizek. A szilárd réteg legfelső, a talajt is magában foglaló részében víz és részben levegő is található. 

 

1.2.2.1. ábra Forrás: http://ga.water.usgs.gov/edu/watercyclehungarianhi.html 

A Föld felszínéről elpárolgó víz helyzeti energiát nyer. Amikor kicsapódik és csapadék formájában a Föld 

felszínére visszahullik, a helyzeti energiájának nagy részét elveszti. A megmaradó energia nagysága attól függ, 

hogy a csapadék milyen tengerszint feletti magasságban ér földet. Ez a helyzeti energia a mederhez súrlódás és a 
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víz belső súrlódása következtében hőenergiává alakul át. Minthogy a víz a Nap sugárzása révén állandó 

körforgásban van, energiakészlete folyamatosan megújul, és így soha ki nem merülő: „megújuló energiaforrást” 

jelent. Az energiatermelés célja, hogy a lefolyó víz energiaveszteségét a lehetőségekhez mérten csökkentse, és 

az így felszabaduló energiát hasznosítsa. A vízenergia hasznosításával összefüggő kérdésekkel a 

vízgazdálkodásnak egy külön része, a vízenergia-hasznosítás, vagy rövidebben a vízerő-hasznosítás foglalkozik. 

Hozzávetőleges számítások alapján a Napból a Földre jutó energiamennyiségnek körülbelül 23%-a a víz 

körforgásának fenntartására fordítódik. Ennek az energiának mintegy 99%-a a párolgásra fordítódik, amely 

számunkra kihasználhatatlan. A megmaradó töredék a földfelszínen mozgó víz helyzeti és mozgási energiája. 

Az állóvizek csak helyzeti és belső energiával rendelkeznek, de az áramló vizeknél ezek mellett a mozgási 

energia is megjelenik. Vízenergiának ezek összegét értjük. A technikai megvalósítás részleteit egy későbbi 

fejezetben tárgyaljuk. Most nézzük a vízenergia készletet és felhasználását elsőként a kontinensekre megosztva. 

A következő táblázatban láthatjuk a 2008-as évre vonatkozóan és kontinensekre bontva a villamosenergia-

termelést és a vízenergia-termelést. Hogy összehasonlításunk legyen, a Paksi atomerőmű 2010-ben 15 761 

GWh-ot, ami körülbelül 16 TWh, villamos energiát termelt. Ez Magyarország egy éves villamosenergia-

fogyasztásának kb. 40%-a. 

 

1.2.2.2. ábra Forrás: http://www.brody-ajka.sulinet.hu/_er/vlepcsok/vlepcsok.htm 

Európa áll a legjobban a hasznosítás terén, mert itt átlagosan 32%-át hasznosítjuk a műszakilag hasznosítható 

vízenergiának. Ezt követi Észak-Amerika 21%-kal. Latin-Amerika ugyan csak 7%-át hasznosítja a műszakilag 

hasznosítható készletnek, de összes villamos energiájának ¾-ed részét vízerőművek állítják elő! 

Nézzük a következőkben a „legeket”, csak érdekességképpen! 

 

1.2.2.3. ábra Forrás: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/A_legnagyobb_v%C3%ADzer%C5%91m%C5%B1vek_list%C3%A1ja 

Ma a legnagyobb erőmű a kínai Három-szurdok-erőmű. A Három-szurdok (vagy Torok)-gát hossza 2309 m, 

magassága 185 m és felépítéséhez 16 millió m3 betont használtak fel. A munkálatok 1993-ban kezdődtek, és a 

tárolót 2003. június elsején kezdték feltölteni. A tervek szerint 2009-ig kell a turbinákat beindítani, de mivel már 

elkészült a betonfal, ez már 2008-ban megtörténhet. 
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1.2.2.4. ábra Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1rom-szurdok-g%C3%A1t 

A második legnagyobb az Itaipu vízerőmű, távlati képét, illetve a turbinák nyomócsöveit láthatjuk a következő 

képeken. A hatalmas duzzasztógát a 175 km hosszú, átlagosan 8 km széles tavat hoz létre, amelynek vízfelülete 

kb. kétszerese a Balaton vízfelületének. Az erőmű teljesítménye egész Magyarország villamosenergia-

szükségletét képes lenne fedezni. 

 

1.2.2.5. ábra 

 

1.2.2.6. ábra 

3. A vízenergia-hasznosítás elméleti kérdései 

3.1. A vízerő-hasznosítás alapelve 
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A vízerő-hasznosításkor a vízben rejlő helyzeti energiának az a része hasznosítható, amelyet nem a 

mederellenállás legyőzésére kell fordítani. Másik oldalról nézve: ha a mederellenállást csökkentjük, akkor a 

felszabaduló energiát hasznosíthatjuk energiatermelésre. A mederellenálláskor fellépő súrlódási 

energiaveszteség közelítőleg a víz sebességének köbével arányos, így a mederellenállás leghatékonyabban a 

vízsebesség csökkentésével érhető el. Az áramlási veszteségek,  a sebesség négyzetével változnak, de 

a sebesség csökkenésével a térfogatáram,  is csökken, ami a keresztmetszet és a sebesség szorzata, 

ezért az egységnyi idő alatt végzett, illetve a súrlódásra elvesztett teljesítmény . 

Ahol  a víz sűrűsége, t pedig az idő. 

A sebesség csökkenése a vízszállításhoz szükséges esésnek a csökkentésével és a meder keresztszelvényének 

növelésével érhető el. 

Az áramlási sebesség csökkenthető úgy, hogy megnöveljük a vízmélységet. Ez duzzasztómű vagy völgyzárógát 

segítségével valósítható meg, s az így nyert H esést hasznosítjuk. Az 1.3.1.1. ábra egy duzzasztáskor kialakuló 

H esés elvi hasznosítási módját mutatja. A vízmélység növelése után is fellép némi áramlási veszteség ( ), de 

ennek értéke töredéke a lassú áramlás miatt a duzzasztás előtti súrlódási veszteségeknek ( ). 

 

1.3.1.1. ábra 

A vízszállításhoz szükséges esés csökkenthető úgy is, hogy a természetes vízfolyás vizét az eredeti mederétől 

kedvezőbb hidraulikai és mederérdességi viszonyú oldalcsatornába vezetjük, így kisebb esésveszteség mellett 

ugyanannyi vízmennyiség folyhat le, mint az eredeti mederben. Az ennek következtében kialakuló 

vízszintkülönbség hasznosítható energiatermelésre. A bősi erőmű ilyen üzemvízcsatornával oldja meg a Duna 

vízenergiájának hasznosítását (ld. 1.3.1.2. ábra). Az energiatermelésre felhasznált hányad az eredeti meder és az 

üzemvízcsatorna közötti vízmegosztás arányától függ. Ez a megosztási arány hosszú ideig viták forrása (volt) 

Szlovákia és Magyarország között. A bősi erőmű névleges beépített teljesítménye 720 MW. 
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1.3.1.2. ábra Forrás: http://www.eduvizig.hu/nagymutargyak/dunakiliti_duzz/dunakiliti_duzz.htm 

A súrlódás legyőzésére fordított munka 60−70%-a megtakarítható az előbbi módszerek valamelyikével. Ahol a 

vízfolyás eredeti hidraulikai viszonyait megváltoztatjuk, azt a vízenergia szempontjából kihasznált 

folyószakasznak nevezzük. 

Adott „ ” esés és „ ” vízhozam esetén az elméletileg hasznosítható teljesítmény, „P”. 

 

ahol  és . 

Általában kW-ban szokásos az elméleti teljesítményt megadni, tehát 

 

A valóságban ennek az energiának csak 75−80%-a hasznosítható, az erőmű turbináinak, generátorainak és 

egyéb berendezéseinek veszteségei miatt. 

3.2. A vízerőkészlet 

A vízfolyásokban rejlő potenciális elméleti vízerőkészletnek a gyakorlatban csak egy része hasznosítható, 

részben gazdasági okok miatt. Ezért amikor valamely vízfolyás, ország vagy Föld vízerőkészletéről beszélünk, 

meg kell különböztetnünk elméleti, műszakilag hasznosítható és gazdaságosan hasznosítható vízerőkészletet. Az 

1.2.2.2. táblázatban szereplő kifejezések magyarázatát most kapja meg az olvasó. 

Elméleti vízerőkészleten valamely vízfolyás adott szakaszának egy évre vonatkozó energiáját (E) értjük, amely 

az 
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képlettel számítható. Nemzetközi megegyezés szerint a „Q” vízhozamot a közepes, az 50%-os és a 95%-os 

tartóssággal figyelembe véve beszélünk Pk, P50 és P95 teljesítményekről, illetve Ek, E50, E95 évi 

energiamennyiségekről. 

A teljes elméleti vízerőkészlet fogalma is használatos. Ez azzal a teljesítménnyel jellemezhető (Pk), amelyet egy 

hosszabb időszakra érvényes Qk középvízhozam-érték felvétele alapján számíthatunk ki. Az 1.2.2.2. táblázatban 

szerepelő, műszakilag hasznosítható vízerőkészlet nagy általánosságban az elméletileg számíthatónak mintegy 

60%-a, hiszen az energia átalakításához, a víznek a felhasználási helyhez és onnan történő elvezetéséhez is 

energiára van szükség. 

A gazdaságosan hasznosítható vízerőkészlet a műszakilag hasznosítható mindenkori energiaköltségek, más 

energiahordozó, pl. a nyersolaj ára, az építési költségek, állami támogatások stb. (Az Európai Unióhoz való 

csatlakozást követően ez a hányad lényegesen növekedett. A megújuló energiaforrások kihasználását az Európai 

Unió preferálja. A szél- és napenergia mellett az utóbbi években a vízenergia hasznosítása is támogatást élvez.) 

Kiépítési vízhozam: az a legnagyobb vízhozam, amelyet a vízerőtelep turbinái együttesen, teljes nyitás mellett 

nyelni tudnak. Amennyiben a pillanatnyi vízhozam értéke Q<Qt, akkor az érkező vízhozam teljes egészében 

hasznosítható, ha viszont Q˃Qt-nél, akkor a turbinák már nem képesek nyelni a teljes vízmennyiséget. Ebből 

következik, hogy a turbinák különböző vízhozamnál különböző esés mellett működnek (természetesen 

különböző hatásfokkal is). A számításokhoz kiválasztanak egy úgynevezett szerkesztési esést. 

A szerkesztési esés, Ht az a legkisebb esés, ahol a teljesen nyitott turbina az előírt fordulatszámmal éppen a 

kiépítési vízhozamot nyeli. 

A vízerőtelepek méretezéséhez vízerő-gazdálkodási terv készítése szükséges, amely felöleli az adatgyűjtés és a 

feldolgozás, a teljesítmény- és energiaszámítások, valamint a gazdaságossági vizsgálatok területét. A 

következőkben a teljesítmény- és energiaszámításokhoz nélkülözhetetlen teljesítménygörbék szerkesztésével, 

illetve a becslés-szerű vízerő-gazdálkodási terv ismertetésével foglalkozunk. 

Magyarország műszakilag hasznosítható vízerő-potenciálja kb. 1000 MW, amely természetesen több mint az 

optimálisan hasznosítható energia. A megoszlás a következő: 

4. A magyarországi vízerőkészlet 

 

1.4.1. ábra Forrás: mta.hu/data/cikk/12/90/28/cikk_129028/89MayerViz.pdf 

A vízerő: Duna 72%, Tisza 10%, Dráva 9%, Rába, Hernád 5%, egyéb 4%. 

A teljes hasznosítás esetén kinyerhető energia 7,0−7,5 TWh/év, azaz 7000−7500 millió kWh évente. A 

valóságban viszont: 

• a Dunán a bősi (Gabcsikovo) erőmű Szlovákiával közös 720 MW beépített teljesítmény, amit napi 5 óra 

csúcsüzemre terveztek. A meg nem épült Nagymarosi erőmű 160 MW teljesítményű lett volna; 

• a Tiszán a tiszalöki vízerőmű és a kiskörei vízerőmű található 12,5 MW és 28 MW teljesítménnyel; 

• a Rábán és a Hernádon, ill. mellékfolyóikon üzemel a hazai törpe vízművek többsége; 

• egyéb, kisebb folyókon is működnek törpe erőművek. Az utóbbi öt évben elég sok ilyen jellegű kis- és 

törpeerőmű létesült, főként uniós támogatással. A későbbiekben majd néhányat tárgyalunk részleteiben is. 
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4.1. A teljesítménygörbe szerkesztése egy adott folyószakaszon 

A folyók vízjárása majdnem mindenütt a világon valamilyen mértékben ingadozik. Magyarország ebből a 

szempontból nincs jó helyzetben, mert a vízjárás nagyon ingadozik. De vannak ennél rosszabb feltételekkel 

rendelkező helyek is a világban, ahol például a mederben csak az év egy adott időszakában van víz, máskor 

teljesen kiszárad. A folyók vízhozamának mérése már több mint száz éve megoldott feladat. 

4.1.1. Vízállásgörbe (adatsor) 

Napi rendszerességgel mérik szinte valamennyi lényeges vízfolyás vízállását. Az 1.4.1.1.1. ábra egy ilyen 

vízállásgörbét mutat a Dráván 2000 októberére vonatkozóan. 

 

1.4.1.1.1. ábra Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Dr%C3%A1va 

A naponta mért vízállásokból nagyon sokféle adatot lehet meghatározni egy adott folyószakaszra vonatkozóan. 

4.1.2. A vízhozamgörbe 

Vízhozamnak a folyó egy meghatározott keresztmetszetén 1 másodperc alatt keresztüláramló víz mennyiségét 

értjük m3-ben. Például a Duna közepes vízhozama Budapesten a Lánchídnál 2300 m3/s. Árvíz idején 8000 m3/s 

is lehet. A folyó vízhozama a vízgyűjtő terület nagyságától, annak földtani felépítésétől, domborzati 

viszonyaitól függ. A vízállás (a vízszint magassága cm-ben kifejezve) a vízhozam függvényében változik. A 

vízhozam vagy a vízállás egy éven belüli, többé-kevésbé szabályszerű változása a folyó vízjárását jelenti. 

Vannak szabályos vízjárású folyók (Temze) és szeszélyes vízjárásúak (pl. a Tisza). 

Amennyiben ismerjük a vízmérés helyén a folyó szelvényét, illetve a vízsebességet, akkor meg tudjuk határozni 

egy aktuális vízszintből a folyó aktuális vízhozamát. Ezt mérésekkel és számításokkal lehet elvégezni. Az adott 

mérési szelvényben rendelkezésünkre áll a vízhozamgörbe, amelyet az 1.4.1.2.1. ábrán láthatunk. A 

vízhozamgörbe általában jellemzően enyhén parabola alakú, a vízszintváltozás felől nézve. Ennek oka a felfelé 

táguló meder és a magasabb víznél a fenéksúrlódás relatív csökkenése. A vízhozamgörbe és a vízállás-

gyakorisági görbékből megszerkeszthetjük a vízhozam-tartóssági görbét is. Az vízállás-gyakorisági értékeket a 

vízhozamgörbe megfelelő pontjaival, a függvénykapcsolaton keresztül kiszámíthatjuk. (Másodfokú függvényt 

fektetve a vízhozamgörbére, a 

 

függvénykapcsolatot kapjuk. 

http://erettsegizz.com/biologia/a-viz/
http://erettsegizz.com/tag/vizjaras/
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1.4.1.2.1. ábra Forrás: Kozák; 1997 nyomán 

A vízállás- és a vízhozamgörbe ismeretében egy folyószakaszon meg tudjuk adni a folyó vízhozamának 

változását akár hosszabb időre vonatkozóan is. Az 1.4.1.2.2. ábrán a Dunára vonatkozóan, annak Szigetközi 

szakaszán látható a vízjárás alakulása a XX. században, egészen a fent említett bősi erőmű üzembe helyezéséig. 

Ott láthatóan drasztikusan lecsökkent az Öreg-Dunába engedett vízmennyiség 1992-ben! A 2000-es évekre 

kicsit visszanőtt a vízmegosztási egyezmény felülvizsgálata után. 

 

1.4.1.2.2. ábra 

4.1.3. A vízmagasság tartóssági görbéje 

Példaként nézzük a Dunaújvárosnál mért adatokból szerkesztett (vízmagasság) gyakorisági tartóssági görbét Az 

ábra függőleges tengelyén az év (1972) során a vízmércéről leolvasott vízmagasság van feltüntetve cm-ben. A 

vízszintes tengelyen a „0”-tól jobbra az évben lévő napok száma (365) és % van feltüntetve. A „0”-tól balra 

pedig szintén napokban megadott gyakoriság van feltüntetve. Az ábra szerkesztése a következő elvek alapján 

történik: 

Az év minden napján feljegyzett vízállás adatsorát ismerjük. A legnagyobb Hmax=420cm és a legkisebb 

Hmin=40cm közötti távolságot felosztjuk egyenlő részekre (jelen esetben 19 részre, így az osztályköz 20 cm), egy 

osztás nagysága az osztályköz. Ezt követően megszámoljuk, hogy 40 cm és 40+20 (osztályköz) cm 
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tartományban hány nap tartózkodott a vízszint. Jelen esetben 7 nap. Eztán 60 cm és 60+20 cm között, ami 10 

nap. És így haladunk a 420 cm-ig. Ezt megrajzolva az ábra bal oldalára, megkapjuk a vízmagasság-gyakorisági 

ábrát. Látható, hogy a leggyakoribb vízszint a 100 és 120 cm közötti tartomány évi 50 nappal. 

Azt a számot, amely megadja, hogy egy bizonyos vízállás és annál nagyobb vízállás hány napon fordult elő az 

évben (vízállás-) tartóssági görbének nevezzük. Szerkesztését a gyakorisági görbéből állíthatjuk elő. Induljuk el 

a legnagyobb vízállásból. Ez a tartóssági görbe kezdőpontja (420 cm). A 420−400 cm tartomány 3 nap fordult 

elő, így a görbe következő pontját a 3 nap és a 400 cm koordinátájú pontba rajzoljuk. A 380−400 cm 

intervallumon 1 nap tartózkodott a vízszint, így a 4+1 nap és a 380 koordinátájú pont lesz a következő pont. És 

így haladunk egészen a 365 napig. A tartóssági görbe tulajdonképpen a gyakorisági görbe integrálja: 

. 

Ez numerikus integrálással, összegzéssel számítható ki. A görbék között felfedezhetők a derivált függvényre 

jellemző tulajdonságok. Például, ahol a tartóssági görbének inflexiója van, ott a gyakorisági görbének 

maximuma vagy minimuma van. (100−120 cm, 140−160 cm, 260−280 cm). Az ábrában fel van tüntetve az 

50%-ban valószínű vízszint, itt 139 cm, és az átlagos vízszint, amely a görbe alatti terület integrál középértéke: 

KÖV=169 cm (közepes vízállás). Az ábrán még az ÁTV=139 cm (átlagos vízszint), ez az érték az 50%-os 

valószínűséghez tartózó vízmélység. 

 

1.4.1.3.1. ábra Forrás: Kozák; 1997 

4.1.4. A vízhozam-tartóssági görbe 

Amennyiben vízhozamgörbét, amelyet az 1.4.1.2.1. ábrán láthatunk, akkor a vízhozamgörbe és a vízállás 

gyakorisági görbékből megszerkeszthetjük a vízhozam-tartóssági görbét is. A vízállás gyakorisági értékeket a 

vízhozamgörbe megfelelő pontjaival a függvénykapcsolaton keresztül kiszámíthatjuk. (Másodfokú függvényt 

fektetve a vízhozamgörbére, a  függvénykapcsolatot kapjuk. Az 1.4.1.3.1. görbe 

értékeit pontonként behelyettesítve megkapjuk az 1.4.1.3.2. ábrán látható vízhozam-tartóssági görbét. 
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1.4.1.4.1. ábra Forrás: Kozák; 1997 

A most megrajzolt görbéket több évre elkészítve, illetve azok átlagát képezve, határozhatjuk meg egy 

telepítendő vízerőmű tervezési paramétereit. 

A becslésszerű vízerő-gazdálkodási terv készítéséhez szükséges: hosszabb időszak (legalább 10 év), átlagos 

vízállás- és vízhozam-tartóssági görbéje, a jellemző vízszegény, vízbő és átlagos vízjárású évek kiválasztása, és 

ezek alapján a vízállás- és vízhozam-tartóssági görbe megszerkesztése, valamint a hosszabb időszak 

teljesítményábrái. 

4.1.5. A teljesítménygörbe 

A teljesítményábra (1.4.1.5.1. ábra) szerkesztésekor az év napjainak függvényében megszerkesztjük a 

vízhozam-tartóssági és a hasznos esés tartóssági görbéket. A hasznos esés számításakor legegyszerűbb esetben a 

duzzasztási vízszintből levonni a mindenkor időszerű vízszintet, ami jelen esetben mindenkori alvízszintet 

határozza meg. Nagy víznél tehát a hasznos esés kisebb, mivel az alvízszint ilyenkor magasabb. Kis víznél pedig 

a hasznos esés nagyobb lesz. A duzzasztási vízszint meghatározása igen bonyolult mérnöki és gazdaságossági 

szempont alapján határozható meg. Ezzel részleteiben itt nem foglalkozunk. A fenti dunaújvárosi vízálláshoz 

önkényesen hozzárendeltünk Hduzz=4,5m=450cm. A teljesítménygörbét ezek alapján határoztuk meg. (Itt 

hangsúlyozni kell, hogy a felvetett példa a teljesítménygörbe számítása tekintetében csak egy elméleti példa, 

realitása a valóságban elég csekély.) 
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1.4.1.5.1. ábra 

Az összetartozó értékpárok segítségével, a közelítő  képlettel kiszámítjuk a teljesítménygörbe 

pontjait. A közelítésben a turbina és a generátor hatásfokát a következőképpen szokás figyelembe venni: 

. 

A Qt értékét kiválasztjuk (25−40%-os tartósságú vízhozamhoz választhatjuk tározó nélküli, vagy kis tározó 

esetén, mint most ). Általában célszerű a vízhozam-tartóssági görbe hirtelen emelkedése 

környékén felvenni. A szerkesztési esést a vízhozam tartósságával azonos tartóssághoz választjuk ki (az ehhez 

tartozó tervezési esés Ht=210cm). 

A szerkesztési esésnél kisebb eséseket Ludin (Kozák; 1997) szerint redukált (Hr) eséssel kell figyelembe venni, 

itt ugyanis a turbinák hatásfoka romlik. A szerkesztési esésnél a Qt vízhozammal számolva mindenütt 

kiszámíthatjuk a teljesítménygörbe értékeit. 

 

A vizsgált időszakban termelhető energia a teljesítménygörbe alatti területtel arányos, annak integrálja egy adott 

időszakra. A ténylegesen termelhető energia kiszámításánál közelítésként figyelembe vesszük a turbinák, a 

generátorok és egyéb berendezések hatásfogát is. Tehát 

 

Ez jelen esetben teljes 359 napos (6 nap üzemszünet az árvíz miatt) kihasználtságot feltételezve: 57 GWh. 

(Magyarország éves energiaigénye kb. 36 TWh =36000 GWh, ennek 0,15%-a ez az energia.) A valóságban 

természetesen ekkora kihasználtsággal nem lehet számolni, mert karbantartásra is kell időt számítani. Továbbá a 

példában csak egy adott év értékeivel számoltunk, a valóságban legalább 10 év átlagos értékeit kell alapul 

vennünk! 

5. A vízerőművek csoportosítása 

A vízerő-hasznosítást különböző erőművekkel lehet megvalósítani. 
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Ezek a következő csoportokra oszthatók: 

• folyami vízerőművek, 

• tározós erőművek, 

• szivattyús energiatározók, 

• árapályerőművek, 

• hullámerőművek, 

• tengeráramlás-erőművek. 

Az energiatermelésben legnagyobb szerepet betöltő erőműfajta a folyóvízre telepített erőmű. Ezzel foglalkozunk 

részletesen. A vízerőművön legtöbbször ezt a típust értjük. 

A vízi erőműveket többféle szempont szerint csoportosíthatjuk. 

A vízerőművek általános elrendezése, az egyes részék szerkezeti kialakítása, berendezésük és más jellemzőik 

elsősorban az esés szerint alakulnak. A tervezőmérnök szempontjából ez a leglényegesebb osztályozás. 

5.1. A vízerőművek csoportosítása esés szerint 

A hasznosítható esés szempontjából a kis-, közepes és nagyesésű vízi erőműveket különböztethetünk meg. Ha a 

 kisesésű; 

 közepes esésű; 

 nagyesésű erőműnek nevezzük. 

 

1.5.1.1. ábra Forrás: Semberi−Tóth; 2003 

Az erőműfajták főbb jellemzőit az 1.5.1.1. ábra mutatja. A három típusnál a nyomócsatorna hossza, valamint az 

alkalmazott turbinatípus alapvetően eltérő. Az esés növekedtével a nyomócsatorna hossza és meredeksége 

jellegzetesen nő az eséssel. Az alkalmazott turbinatípusokra a következőkben térünk rá. A megadott 

határértékek csak tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek éles elkülönítést. A 15 m-nél nagyobb esésű vízerőmű 

is lehet jellegzetesen kisesésű, és az 50 m-t meghaladó esésű vízerőmű sem feltétlenül nagyesésű. A vízerőmű 

jellegének megállapításához a vízerőmű minden jellemző tulajdonságát számba kell venni, így a kisesésű 

vízerőműveket általában a következők jellemzik: 

• vízfolyás síkvidéki szakaszán, rendszerint laza üledékes talajon létesül; 

• a medret duzzasztóművel zárják el; 

• viszonylag nagy vízhozamot hasznosít; 

• szárnylapátos, Kaplan- vagy csőturbinával van ellátva; 

• csak kismértékű tározással kapcsolatos, ezért az energiatermelés ingadozó vagy szakaszos; 
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• a termelési önköltség viszonylag nagy, mert a költségek elsősorban a hasznosított vízhozamoktól függenek. 

A nagyesésű vízerőmű: 

• a vízfolyás hegyvidéki szakaszán, rendszerint szilárd kőzeten épül; 

• völgyzáró gáttal vagy alacsony fix, esetleg vegyes gáttal végzik a duzzasztást; 

• viszonylag kis vízhozamot hasznosít; 

• Francis- vagy Pelton-turbinával működik; 

• rendszerint jelentős vízmennyiséget tároz; 

• a termelési önköltség viszonylag kicsi. 

A közepes esésű vízerőmű átmenetet képez a kis- és nagyesésű vízerőművek között, és jellemzői is ennek 

megfelelően alakulnak. 

Magyarországon csak kisesésű vízerőművek létesítésére van lehetőség. 

A kisesésű vízerőműveknek két főtípusa van: 

• A folyami (a vízfolyás medrében vagy átvágásában elhelyezett) vízerőmű, amely a duzzasztással előállított 

esést hasznosítja. 

• Az üzemvízcsatornás vízerőmű, amely a duzzasztómű duzzasztásán kívül a vízelvezetéssel nyert esést is 

hasznosítja: lényege, hogy a természetes folyómederből a vizet egy mesterségesen épített elméletben esés 

nélküli üzemvízcsatornában vezetik az erőműhöz. Ennek következtében a vízszintesés a csatorna végén 

nagyobb lesz, mint a természetes folyómederben. A vizet energiájának hasznosítása után visszavezetik a 

természetes mederbe. Ilyen megoldás a bősi erőmű, amit az 1.3.1.2. ábrán látunk. 

5.2. A vízerőművek csoportosítása teljesítmény alapján 

A teljesítmény (P) szerint is osztályozhatjuk az erőműveket: 

 törpe; 

 kis; 

 közepes és 

 nagy teljesítményű vízerőműről beszélünk. 

A tiszalöki és a kiskörei vízerőműveink a 12−27 MW teljesítőképességükkel a közepes kategóriába tartoznak. 

Egyéb szempontok szerint is csoportosíthatók az erőművek: 

• Energiagazdálkodás szempontjából lehetnek alap- és csúcserőművek. A nagy vízhozamú folyókra 

telepítetteket célszerű alaperőműként üzemeltetni, a berendezések jobb kihasználása és az állandó 

vízszinttartás miatt. A kis vízhozamú folyók energiája csak tárolóval nyerhető ki gazdaságosan, így ezeket 

csúcsra kell járatni. 

• Szivattyús: ebben az esetben a vízszintkülönbséget szivattyúkkal hozzák létre. Feladatuk, hogy a más 

erőművekben megtermelt energiát a csúcsfogyasztás idejére tartalékolják. A beépített gépek két üzemmódban 

képesek működni. Éjjel motorszivattyúként, nappal turbinagenerátorként. 

• Vízgazdálkodási szempontból lehetnek tározós és tározó nélküliek. A szezonális tárolók az egy éven belüli 

ingadozásokat csökkenti. A nagy víztározóval többéves ingadozásokat is lehet csökkenteni. 

5.3. A vízerőművek csoportosítása elrendezésük szerint 
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A vízfolyás medrében vagy átvágásában épült vízlépcsőt − ha kizárólag vagy elsősorban az energiatermelés 

céljára épült − összes műtárgyaival együtt folyami vízerőműnek nevezzük. 

A folyami vízerőmű főműtárgyai: a duzzasztómű és a vízerőtelep. A vízerőmű szoros tartozékainak tekintjük 

még az ún. járulékos létesítményeket is, pl. azokat a műveket, amelyek a kihasznált folyószakaszt az elfajulástól 

megvédik. Szükség szerint a vízerőmű része lehet még: vízkivételi mű, hajózsilip, csónakzsilip, tutajáteresztő, 

szálfasurrantó, hallépcső. A vízerőműnek kapcsolódó létesítményei is lehetnek, de ezeket már nem sorolhatjuk a 

vízerőmű részei vagy tartozékai közé. 

A folyami vízerőmű típusait az általános elrendezés alapján határozhatjuk meg. Általános elrendezésen a 

vízerőmű műtárgyainak egymáshoz viszonyított elhelyezését értjük. A folyami vízerőművek általános 

elrendezésének főtípusait az 1.5.3.1. ábra mutatja. 

Egységes elrendezésű vízerőtelepet látunk, amely épülhet mederszélesítés nélkül (l. az 1.5.3.1.a ábrán!) és 

mederszélesítéssel, öblözetben épített a (1.5.3.1.b ábra). 

Az egységes elrendezésű, öblözetbe épített folyami vízerőmű a legelterjedtebb elrendezésű változatnak számít. 

Igen lényeges, hogy a felső és alsó öblözet áramlástanilag helyesen legyen kialakítva. A duzzasztómű és a 

vízerőtelep közé elválasztó pillért építenek. Erre részben az alapozási mélység eltérő volta miatt van szükség, 

részben pedig áramlási okokból a víz helyes terelése miatt. Gyakori hiba, hogy költségkímélés miatt a felvíz 

oldali elválasztó pillért rövidre méretezik. Ennek következtében a vízerőtelep üzemekor, árvízkor nagy 

sebességű vízáramlás alakul ki a pillér orránál. Kellő védelem híján előfordulhat, hogy az alapozási mélységet 

elérő kimosás keletkezett. Alvíz oldali elválasztó pillérnek is fontos áramlástani szerep jut. A keletkező 

hullámzásnak és a lökésnek a vízerőtelep teljesítményére gyakorolt kedvezőtlen hatását hivatott minimálisra 

csökkenteni, a víz helyes elvezetése révén. Gyakran felhasználják hallépcsők elhelyezésére is. 

Sziget-vízerőmű látható az 1.5.3.1.c ábrán. Itt a vízerőtelepet fogja közre a két egyenlő nyílású duzzasztómű. Ez 

az elrendezés kedvező áramlási viszonyokat és energetikai feltételeket biztosít. 

Pillér-vízerőmű vázlatát az 1.5.3.1.d és h ábrán láthatjuk. 

Ez az elrendezés a rááramlást segíti. Megosztott vízerőműnek is nevezik. Üzemviteli szempontból a 

megosztottság előnyei közé sorolható‚ hogy a mederbe építéskor egy-egy pillér megépítését követően üzembe 

helyezhető. 

Iker-vízerőtelep (1.5.3.1.e és f ábra). Ez a megoldás a vízerőtelepet két egyenlő teljesítményű részre bontja a 

duzzasztómű középen, a hajózsilip a vízfolyás két partja közelében nyert elhelyezést. Ilyen elrendezést áramlási 

okokból vagy határerőművek esetében választanak. 

Gáterőmű (1.5.3.1.g ábra) esetében a gépegységek a duzzasztást létrehozó gáttest belsejében helyezkednek el. A 

turbinák a vízfolyás teljes szélességében egyenletesen vannak megosztva, ami kedvező áramlási viszonyokat 

teremt. A turbinák víznyelőképességét meghaladó vizet vagy a turbinák közötti gátrészben, vagy a gátkorona 

alatti árapasztón engedik le. A turbinák rendszerint vízszintes tengelyelrendezésűek. A pillér- és gáterőmű 

kedvező tulajdonságai egyesíthetők, ha a pillérekbe vízszintes tengelyelrendezésű turbinát (ún. csőturbinát) 

építenek be. 
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1.5.3.1. ábra 

6. A folyami duzzasztóművek 

A folyami vízerőművek duzzasztógátja és zsiliprendszere sokféle kialakítású lehet. A felsorolásban messze nem 

törekszünk teljességre, csak néhány fontos tényre mutatunk rá. 

Egy duzzasztómű létesítését igen körültekintően kell elvégezni, és azt sok éves előkészítő munka előzi meg. A 

duzzasztómű főcéljait kell elsőként meghatározni. Ezek például hazánkban nem elsődlegesen energetikai 

szempontok: nagyon fontos az árvízvédelem, a hajózhatóság, az öntözés stb., és csak későbbi szempont az 

energiatermelés. 

Nézzünk néhány már megvalósult duzzasztóművet! Az egyik legelső és talán ezért az egyik legismertebb is a 

Colorado folyón épült Hoover-gát. 

A Hoover-gát egy nagy teljesítményű vízerőműArizona és Nevada államok határán, a Coloradofolyón, az 

Amerikai Egyesült Államok területén. Építése 1931-től 1936-ig tartott, elkészültekor ez volt a világ legnagyobb 

gátja. Az elnevezés sok vitát kavart a közvéleményben, végül a korábbi elnökről, Herbert Hooverről nevezték el. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Vízerőmű
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vízerőmű
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nevada
http://hu.wikipedia.org/wiki/Országhatár
http://hu.wikipedia.org/wiki/Colorado_%28folyó%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Colorado_%28folyó%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_Egyesült_Államok
http://hu.wikipedia.org/wiki/1931
http://hu.wikipedia.org/wiki/1936
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gát_%28építészet%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Az_Amerikai_Egyesült_Államok_elnöke
http://hu.wikipedia.org/wiki/Herbert_Hoover
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1.6.1. ábra Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Hoover-g%C3%A1t 

A cél a folyó medrének és vízellátásának szabályozása volt, és persze az áramtermelés. A munkálatok 1931. 

június 6-án kezdődtek, az akkori elnök Herbert Hoover komoly érdeklődése mellett. A gát a tervezettnél 

korábban és olcsóbban készült el 1936-ban. Építéséhez 35 millió köbméter betont használtak fel, ez a mennyiség 

egyben kiöntve 100 év alatt kötött volna meg, így a gátat egymásba ékelődő tömbökből építették. Átadásakor ez 

volt a világ legnagyobb és legdrágább gátja: 201 méter magas, a felső része 380 méter hosszú és 14 méter 

széles. A ’80-as években új turbinákat építettek be, ezek közel kétmillió háztartásnak elegendő áramot 

termelnek. (http://www.hotdog.hu/tenyek-erdekessegek/epuletek-epitmenyek/amerika-egyik-buszkesege-a-

hoover-gat) 

A duzzasztógátakra nagyon nagy erők hatnak. Megépítésük különleges mérnöki és kivitelezési munkát igényel, 

ráadásul több száz éves időtartamra tervezik. A gátra ható erő kiszámítására több példát is megoldunk a modul 

végén. 

Vannak olyan duzzasztógátak, ahol a többletvíz elvezetését egy „egyszerű” túlfolyóval oldották meg. Példa erre 

az 1.2.2.5. ábrán látható Itaipu erőmű gátja, ahol a kép bal oldalán látható habzó víz a túlfolyón áramlik le. 

A hazánkban létesített − és általában a síkvidéki − duzzasztóknál fontos alkotórész a nyitható-zárható 

zsiliprendszer, valamint a hajózást biztosító hajózsilip. A nyitható zsilipekre azért van szükség, hogy árvizek 

idején szabadon áramolhasson a folyó vize. 
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1.6.2. ábra Forrás: http://hu.wikipedia.org 

7. A vízerőtelep elemei 

Vízerőtelepnek nevezzük a vízerőmű építményeit magában foglaló építményeket, műtárgyakat (1.7.1. ábra). A 

tiszalöki vízerőtelep áramlás irányú metszetén vizsgáljuk az egyes részek elnevezését és főfunkcióit: 

• előcsatorna, 

• csigaház, 

• turbina, 

• szívócső vagy szívócsatorna 

• villamos és egyéb berendezések. 
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1.7.1. ábra Forrás: http://hu.wikipedia.org 

Az előcsatorna feladata a víznek a csigaházba vagy a csőturbinára vezetése. Itt helyezik el továbbá a víz 

elzárására szolgáló szerkezeteket is. Az előcsatorna a belépési szelvénytől a csigaházig, illetve a turbinakamráig 

terjed. Főrészei a következők: a küszöb, a gereb, a turbinazsilip. 

A küszöb feladata, hogy a fenék közeli hordalékot visszatartsa. A gereb a jég, az uszadék bejutását akadályozza 

meg. A gerebmezőt alkotó gerebpálcák távolsága általában 15−100 mm. A gerebpálcákat a vízerőtelepre való 

vízáramláshoz igazodó áramvonalas kialakítású vízszintes tartók tartják össze. A gerebpálcák is lekerekítéssel 

készülnek. A gerebmező hidraulikai ellenállását gerebveszteségnek nevezzük. A gerebek között megengedhető 

sebesség általában 1 m/s körüli érték. A gerebnyílások tisztítására szolgál a gerebtisztító gép. Hatékony 

működéséhez szükséges, hogy a gerebmező vízszintessel bezárt szöge 65°~85° közötti legyen. Ettől eltérő 

hajlásnál a szerkezet esetleg egyáltalán nem tisztítható. Tisztításkor a gépi gereblyét leengedik, a leszedett 

uszadékkal együtt felvontatják, ami kiemelés után csillébe ejti a rakományt. Ezután elszállítják. Ahol sűrűbb 

gerebre van szükség, az elég sok problémát okoz, mert a kásajég ráfagyhat, eltömheti azt. Ez ellen többek között 

fűtéssel lehet védekezni. Megemlíthető, hogy nagyesésű vízerőműveknél, ahol az előcsatorna mélyebben van, 

esetleg gerebre egyáltalán nincs szükség. 

A turbinazsilippel zárható le az előcsatorna üzemzavarkor vagy javításkor. A lezárás sebességétől függően lehet 

egyszerű és gyorsan záró turbinazsilip. A gyorsan záró turbinazsilipre azért van szükség, mert a terhelés hirtelen 

megszakadásakor a turbina megfut, és ha nem lehet elég gyorsan (60−80 másodperc) lezárni az előcsatornát, a 

gép súlyosan megrongálódhat. A hirtelen zárás következtében a felvíz felőli oldalon lökéshullám keletkezik, a 

műtárgyat pedig dinamikus terhelés, vízütés éri. A méretezésnél erre is tekintettel kell lenni! 

A csigaház feladata az előcsatornán át érkező víz szétosztása és egyenletes rávezetése a turbinára. Nagyobb 

vízerőművekben vízszintes metszetében logaritmikus spirális alakú csigaházat készítenek, alakjuk teljesen 

hasonló a szivattyúk csigaházához. A csigaház lehet állandó és változó magasságú. Alakját közelítő számítással, 

illetve kisminta-kísérletekkel határozzák meg. A csigaház felső részét acélból készült, áramvonalasan kialakított 

támlapátok támasztják meg. 

A szívócsatorna célja, hogy a turbinából kilépő vizet az alvíz felé vezesse, továbbá hasznosítsa a kilépő víz 

sebességében rejlő energiát. A dinamikus szívómagasság hasznosítása azt jelenti, hogy a szívócsatorna 
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megfelelő kialakítása révén a kilépő vízsebesség nagy részét vissza lehet nyerni. A szívócsatorna méretezésére 

csak irányelvek vannak, lényegében modellkísérlettel határozzák meg a formáját. A szívócsatorna a járókeréktől 

kezdődően fokozatosan bővül. Kezdeti szakaszán metszete kör, a könyök környezetében átmeneti felület, majd a 

szívócsatorna végén lesarkított négyszögszelvénybe megy át. A szívócsatorna, ill. a turbina magasságának 

helyes meghatározásával megfelelően kell védekezni a kavitáció jelensége ellen. 

A generátor alakítja át a turbina tengelyén érkező mechanikai energiát elektromos árammá. A vízerőművekben 

alkalmazott generátorok általában nagy pólusszámmal rendelkeznek, így a fordulatszámuk relatíve kicsi lehet a 

szinkrón fordulatszámhoz képest. 

A felsorolásból kimaradtak a turbinák, amelyeknek külön fejezetet szentelünk. 
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A. függelék - Fogalomtár 

Bánki -turbina: keresztáramú akciós turbina 

elméleti vízerőkészlet: egy adott területen az átlagos évi vízenergia (helyzeti energia) teljes összege 

Francis -turbina: radiális és félaxiális turbina 

műszakilag hasznosítható vízerőkészlet: egy adott területen az átlagos évi vízenergia(helyzeti energia) 

műszakilag hasznosítható összege 

Kaplan -turbina: csigaházzal ellátott axiális turbina 

Pelton-turbina: szabadsugaras akciós turbina 

propellerturbina: csőben elhelyezett axiális turbina 

szívócső: a turbina utáni bővülő (diffúzor) csőszakasz a mozgási energia visszanyerésére szolgál 

teljesítménygörbe: egy adott folyószakaszon, egy adott eséshez (H) tartózó teljesítménytartalom. A 

 kifejezéssel számítható. 

üzemvízcsatorna: a régi folyómederrel párhuzamos, a turbinához vezető új meder 

vízállás-tartóssági görbe: egy adott folyószakaszon éves (többéves) vízállás valószínűsége 

vízállás-gyakorisági görbe: egy adott folyószakaszon éves (többéves) vízállás gyakorisága, a vízállás-tartóssági 

görbe deriváltja 

vízerőkészlet: egy adott területen az átlagos évi vízenergia (helyzeti energia) összege 

vízhozam-tartóssági görbe: egy adott folyószakaszon az éves (többéves) vízhozam (Q) valószínűsége 

vízhozamgörbe: agy adott folyószakaszon a vízmélység és a vízhozam közti függvénykapcsolat 



   

 24  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Javasolt szakirodalom a modulhoz 

Áramlástechnikai gépek és rendszerek. Füzy, O.. Tankönyvkiadó, Budapest. 1991. 

Vízépítés. Hamvas, Ferenc. Tankönyvkiadó, Budapest. 1997. 

Vízfolyások III.. Kertai, Ede. Tankönyvkiadó, Budapest. 1968. 

Vízfolyások rendezése és hasznosítása. Kozák, Miklós. Műegyetemi Kiadó, Budapest. 1997. 

Áramlástechnikai gépek elektronikus jegyzet. Kullmann, László. Tankönyvkiadó, Budapest. 2012. 

Alternatív energiák. Semberi, P. és Tóth, L. I.. Tankönyvkiadó, Budapest. 2003. 

Áramlástan példatár. Dr. Szlivka, Ferenc és Dr. Bencze, Ferenc. Tankönyvkiadó, Budapest. 1998. 

Áramlástan. Dr. Szlivka, Ferenc. GATE, Gödöllő. 1999. 

Vízgazdálkodás gépei (szakmérnöki jegyzet). Dr. Szlivka, Ferenc. 2003. 

Áramlástani Gépek. Dr. Szlivka, Ferenc. 2008. 

Vízgazdálkodás. Vermes, László. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest. 1997. 

http://www.nyf.hu/karok/ttfk/kornyezet/megujulo/vizenergia/Vizenergia.html. 

http://www.nyf.hu/karok/ttfk/kornyezet/megujulo/vizenergia/Vizenergia.html. 

http://waterpower.1-deals.com/waterwheels.shtml. http://waterpower.1-deals.com/waterwheels.shtml. 

http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=13612&DocID=15166#15166. 

http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=13612&DocID=15166#15166. 

http://www.brody-ajka.sulinet.hu/_er/vlepcsok/vlepcsok.htm. http://www.brody-

ajka.sulinet.hu/_er/vlepcsok/vlepcsok.htm. 

http://www.eduvizig.hu/nagymutargyak/dunakiliti_duzz/dunakiliti_duzz.htm. 

http://www.eduvizig.hu/nagymutargyak/dunakiliti_duzz/dunakiliti_duzz.htm. 

http://www.brody-ajka.sulinet.hu/_er/vlepcsok/vlepcsok.htm. http://www.brody-

ajka.sulinet.hu/_er/vlepcsok/vlepcsok.htm. 

http://is1.eng.ku.ac.th/~irre/E10LARGE.HTM. http://is1.eng.ku.ac.th/~irre/E10LARGE.HTM. 

http://www.brody-ajka.sulinet.hu/_er/vlepcsok/vlepcsok.htm. http://www.brody-

ajka.sulinet.hu/_er/vlepcsok/vlepcsok.htm. 

http://www.ibela.sulinet.hu/termtud/energia/ar-apaly%20energia.htm. 

http://www.ibela.sulinet.hu/termtud/energia/ar-apaly%20energia.htm. 



   

 25  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2. fejezet - Vízturbinák, hazai vízerő-
hasznosítás 

A vízturbináknak két nagy csoportját különböztethetjük meg. Az első csoportba az akciós vagy szabadsugaras 

turbinák tartoznak (Pelton- és a Bánki-turbina). A szabadsugaras turbinák közé sorolhatjuk a bevezetőben 

említett vízikerekeket is. Az akciós megjelölés azt mutatja, hogy a forgó lapátsoron nincsen nyomásváltozás. 

Gőzturbináknál hasonló a jelentése a reakciófoknak. Akciós gőzturbina járókerekén nincs (vagy nagyon kicsi a) 

nyomáscsökkenés. 

A vízturbinák másik csoportjába a reakciós turbinák tartoznak (Francis-, Kaplan-, propellerturbinák). Ez 

utóbbiak forgó lapátjai között nyomáscsökkenés megy végbe. Alapvetően az Euler-elven működnek. Ezt a 

következő fejezetben tárgyaljuk. Ebben a fejezetben a hazai vízerő-hasznosítás jelenlegi helyzetét és fejlesztési 

lehetőségeit vesszük sorra. 

1. A vízturbinák elméleti kérdései 

1.1. A reakciós vízturbinák működésének elmélete (Euler-
turbinaegyenlet) 

A vízenergia átalakítása forgássá, mechanikai munkává a vízturbinákban történik. A vízturbinák különböző 

típusait, felosztásukat a 2.1.1.1. ábrákon láthatjuk. Az energiaátalakulás elméleti hátterét előzetesen 

tanulmányozzuk. Az előző fejezetekben meghatározott vízhozam-tartóssági és eséstartóssági görbékből egy 

adott folyószakaszon kiszámítható az elméletileg kinyerhető teljesítmény. Egy jellemző esésre (H t) és 

vízhozamra (Qt) szokták tervezni a beépítendő vízturbinát (turbinákat), figyelembe véve természetesen, hogy 

kisebb és nagyobb vízhozamoknál is használható legyen. Az energiaátalakulás főként a turbina járókerekében 

megy végbe. 

 

2.1.1.1. ábra 

Vizsgáljuk meg közelebbről egy Francis-turbina (szerkezeti kialakítását ld. 2.1.1.1. ábra) járókerekét. Sémáját a 

2.1.1.1. ábrán láthatjuk. Az „1” pont a lapátok előtt, a belépésnél a „2” pont a lapátok után a kilépésnél található. 

A „v”az abszolút, „w” a relatív és „u” a szállító (kerületi) sebességvektorokat felrajzoltuk egy lapát belépő és 

kilépő élénél. Az abszolút sebességeket (v) az álló rendszerből látjuk, a relatív sebességeket pedig akkor, ha a 

kerékkel együtt forgunk (w) szögsebességgel. Egy pontban a sebességek között fennáll, hogy az abszolút 

sebesség a kerületi sebesség és a relatív sebesség vektori összege. 
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A belépésnél figyelembe vettük, hogy a járókerék előtt a csigaházból érkező vizet a vezetőkerekek megfelelő 

„perdülettel” látják el. A felrajzoláskor ügyelni kell arra, hogy fennálljon a következő összefüggés a kerületi 

sebességek között 

, 

amely a szilárd testként történő forgás feltétele, valamint arra is kell ügyelni, hogy a megfelelő kerületi 

sebességek merőlegesek legyenek az adott ponthoz tartozó sugárra. Az energetikai vizsgálatunkat először álló 

rendszerben végezzük el. A Francis-turbina felvizéről érkező vízrészecske az előcsatornán, a vezetőkeréken 

eljutva a turbina kerületére, egy adott sebességgel ( ), adott magassággal (h1) (valamilyen alapszinttől mérve) 

és (p1) nyomással rendelkezik. Ezekből egységnyi tömegre számítható mozgási ( ); helyzeti ( ) és 

nyomásban tárolt energia ( ) összege hajtja meg a járókereket: . A vízzel foglalkozó 

szakemberek szívesebben használják ennek a kifejezésnek azt a formáját, amikor az egyenletben magasság 

dimenziójú tagok szerepelnek. . A tagok elnevezése sebességmagasság, geodetikus magasság, 

nyomásmagasság. A járókeréken keresztül haladó víz átadja energiájának egy részét a keréknek, és a kilépéskor 

rendelkező  energiamennyiség marad benne. Amennyiben a járókerékben az energiaátalakulás 

tökéletes, nincs energiaveszteség, akkor a két energia különbsége hasznosul. Ezt szokás elméleti esésnek is 

nevezni. 

 

Amennyiben a turbinán Q térfogatáram halad át időegység alatt, akkor a turbina ideális teljesítménye a 

vízhozamgörbéknél használt kifejezés szerint: 

 

Az elméleti esésmagasságot más közelítéssel is meg lehet határozni, ami által a kerékben lejátszódó 

folyamatokra is bizonyos fény derül. E gondolatmenet Eulertől származik. 

Az energetikai vizsgálatainkat most a forgó rendszerben is végezzük el. Ennek során az előbb felírt mozgási, 

helyzeti és nyomásban tárolt energiákat a kerékkel együtt forgó koordináta-rendszerben írjuk fel a belépésnél 

lévő „1” és a kilépésnél lévő „2” pontok között. Válasszunk ki egy lapátot a járókerékből! Tételezzük fel, hogy a 

járókerékbe olyan sok lapátot építettek be, hogy az áramlás teljesen hengerszimmetrikusnak vehető. A 

lapátokkal párhuzamosan tud a közeg áramlani, így a lapát is egy áramvonalnak tekinthető. (Az ábrán csak 

nyolc lapátot tüntettünk fel.) 

Ebben az esetben a kerékbe történő belépésnél  teljesen hasonló az álló rendszerhez, csak 

itt a relatív sebesség (w1), valamint a centrifugális erőtérből adódó többlettag, forgó térpotenciál  

szerepel benne. (Ennek részletes magyarázatát ld. Szlivka; 2001!) A járókeréken keresztül haladó víz megtartja 

összes energiáját, és megegyezik a kilépésnél szereplő  energiák összegével, feltéve, hogy 

nincs súrlódási és egyéb veszteség. Egyenlővé téve a két pontban az összes energiákat, megkapjuk a 
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kifejezést. 

Íjuk fel a relatív sebességet az abszolút- és a szállítósebesség-vektorok különbségeként ! Ebből 

négyzetre emelés után következik, hogy 

. 

Helyettesítsük ezt a kifejezést „1” és „2” indexekkel a fenti egyenletbe! 

. 

 

Az egyenlet szerint a bal oldal az elméleti esés, He. Továbbá vezessük be a következő jelölést: , 

ahol  vektornak a kerületi sebesség irányába eső vetülete. Beírva az egyenletbe 

 

kifejezést kapjuk. 

Ekkor az Euler-turbinaegyenlet ventilátorokra a következő alakban írható fel: 

 

kifejezést kapjuk. 

ahol „G” a járókerék által keltett cirkuláció, vagy más néven örvényesség, „n” pedig a kerék fordulatszáma. A 

járókerék a cirkuláció növelése révén hoz létre nyomásnövekedést. A  a járókerék külső kerületén 

elvégzett cirkulációszámítás eredménye. A belépésnél célszerű akkora előperdületet létrehozni a vezető kerék 

lapátjaival, ami a keréken áthaladás után zérussá válik. Ekkor lesz ugyanis a lehető legnagyobb az elméleti 

esésmagasság. Az Euler-turbinaegyenlet nem csak radiális, de axiális átömlésű áramlástechnikai gépekre is 

érvényes. Az egyenletben szereplő örvény adja a turbinák (és a szivattyúk) esetében is az örvénygép elnevezést. 

1.2. Szabadsugaras (akciós) turbinák: a Bánki- és a Pelton-
turbina 

Báni Donát turbinája kis- és közepes esésű, valamint térfogatáramú folyóvizekre készült, egyes országokban 

jelenleg is használják. Bánki előbb találta ki a turbináját, mint a Kaplan-turbinát. A kis esésekre manapság a 

Kaplan- vagy csőturbinát alkalmazzák többségében. 

A berendezés jó hatásfokának igazolását halála előtt tette közzé. Ezt a hidraulikus erőgépet az jellemzi, hogy az 

áramló víz a lapátcsatornákat teljesen kitölti, de nem keletkezik „vízduzzadás”, nem csökken a nyomás a turbina 

járókerekén. Különlegessége, hogy a víz az energiáját úgy adja át a keréknek, hogy közben kétszer halad át 

azon. Dob alakú járókerekében két tárcsa között köríves (henger felületű) lapátok vannak. A vízsugár a 

szabályozó nyelvvel ellátott vezetőcsatornából vagy vízszintesen, vagy függőlegesen a járókerék külső palástján 

lép be a lapátok közé, majd a lapátokon túljutva belülről újból átömlik a lapátkoszorún. Elsősorban törpe 

vízerőművekben alkalmazták Magyarországon, akkortájt több mint húszezer ipari létesítmény működött 

vízkerekes energiatermelésre alapozva. Ennek kiváltására szereltek be sok helyen Bánki-turbinát, amelynek 

segítségével lényegesen megnövekedett a vízimalmok és más üzemek teljesítménye. 

A turbina eredeti példányát a müncheni Deutsches Museum őrzi. 
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2.1.2.1. ábra 

Másik, és elterjedtebb akciós turbinatípus a Pelton-turbina. 1880-ban az egyesült államokbeli mérnök, Lester 

Pelton találta fel az akciós, vagy szabadsugár-rendszerű vízturbinát, amely Pelton-turbina néven vált ismertté. 

Különösen a nagy magasságból alázuhanó víz energiájának felhasználására alkalmas. 

 

2.1.2.2. ábra 

A 2.1.2.2. ábrán egy Pelton-turbinát látunk. A Pelton-turbina a nagy sebességgel rálövellt vízsugár mozgási 

energiáját alakítja mechanikai teljesítménnyé. A vízsugár sebessége több száz m/s is lehet. Ezeknél a 

turbináknál a „H” esés több száz méter nagyságrendű. Nyomásváltozás a lapát előtt és után nincs a sugárban 

(akciós vízturbina). Viszonylag egyszerű számítással igazolható, hogy megfelelő fordulatszámmal járatva a 

turbina kerekét a fúvókákon kilépő vízsugár majdnem teljes mozgási energiáját át lehet alakítani a turbina 

hasznos teljesítményévé. A következő gondolatmenettel megérthetjük a Pelton-turbinán létrejövő 

impulzusátadást. A vízben rejlő mozgásmennyiség (impulzus) erőt fejt ki a járókerékre. Ez az erő 

forgatónyomatékot hoz létre a keréken. A forgó kerékre ható erő pedig teljesítményt ad át a vízsugárból a 

keréknek. Ez a teljesítményátadás olyan tökéletes lehet a Pelton-turbina esetén, hogy a víz a benne rejlő energia 

90%-át átadja a járókeréknek. 

A kerékre ható erő nagyságának kiszámításához azt az egyszerű fizikai törvényt használjuk fel, hogy az 

impulzus megváltozása valamilyen erő hatására történik (Newton II. törvénye). Az impulzusváltozást a kerékre 
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érkező vízsugár szenvedi el, mégpedig a kerék lapátjai által a vízsugárra kifejtett erő révén. A felmerülő 

problémát úgy kezelhetjük, hogy a belépő és kilépő vízsugár impulzusának különbségét vizsgáljuk adott 

időegység alatt, és a kerékre ható erő e két impulzus eltérésének eredőjével egyenlő. Hogy érthetőbb legyen, 

vizsgáljuk meg a 2.1.2.3. ábrát! A kerékre érkező vízsugár (nagy) ( ) sebességgel, (A1) relatív (kicsi) 

keresztmetszettel és ( ) sűrűséggel jellemezhető. A kerékről lelépő vízsugár (kis) ( ) sebességgel, relatív 

nagy (A2) keresztmetszettel és változatlan ( ) sűrűséggel jellemezhető. A kerékre érkező sugár nagy sebességű, 

nagy mozgási energiájú, míg a lelépő vízsugár kis sebességű, kis energiájú, ezért nagy keresztmetszetű. (Ha 

gőzgépről beszélnénk, akkor a lelépő sugár megfelelne a fáradt gőznek.) A lelépő sugárnak csak a vízszintes 

irányú sebességkomponensét vettük be a gondolatmenetbe, a függőleges sebességkomponens általában 

elhagyható. 

 

2.1.2.3. ábra 

Nyomásváltozás a lapát előtt és után nincs a sugárban (akciós vízturbina). A számítás során közelítésként 

feltesszük, hogy azok a lapátok, amelyek a vízsugárral érintkeznek, mindig merőlegesen állnak a vízsugárral 

szemben. (A valóságban a lapátok elfordulása kissé csökkenti a kerületi erőt.) A turbina „D” átmérőjű 

járókereke „ ” szögsebességgel forog. 

A járókerékre ható átlagos erő kiszámításához az egész kereket foglaljuk be egy ellenőrző felületbe! Az 

ellenőrző felületbe nagy sebességgel belépő vízsugár sebessége, keresztmetszete ugyanakkora, mint az egy lapát 

számításánál használt adatok. A lapátokról lelépő vízsugár sebessége időben és térben kissé változik, attól 

függően, hogy a lapátot éppen milyen pozícióban hagyta el. Az ingadozás a lápátok váltásának idejével 

periodikusan változik. A 2.1.2.3. ábrába az ellenőrző felületből kilépő vízsugár átlagos „x” irányú sebességét és 

az ebből számítható átlagos impulzust rajzoltuk be. A kilépő vízsugár abszolút sebessége jóval kisebb, mint a 

belépő sebesség, így viszont a vízsugár keresztmetszete sokkal nagyobb a belépő keresztmetszetnél. (A 

gravitáció által okozott sugárelhajlástól eltekintettünk.) 

Az impulzustétel „x” irányú egyenlete nagyon egyszerűen adódik, ha az impulzusvektorokat már ismerjük: 

 

A belépő vízsugár impulzusvektora:  A zárójelben lévő mennyiség az egységnyi idő alatt a 

kerékre áramló tömeg mennyisége. A kilépő impulzus „x” irányú komponensét úgy kaphatjuk meg, hogy az 

időegység alatt kilépő tömeg mennyiségét (ami ugyanannyi, mint a belépő tömeg) megszorozzuk a kilépő sugár 

abszolút sebességével, pontosabban annak „x” irányú komponensével „ ” -szel. Tehát 

 

A kerékre ható erő nagyságának kiszámításához minden adat ismert, kivéve a  sebességet. 

A „ ” sebesség meghatározásához rajzoljuk fel a turbina forgástengelye alatt tartózkodó lapátra érkező és a 

lapátot elhagyó folyadéksugarak sebességi háromszögeit (ld. 9.19. ábra)! 
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Az ábrán szereplő jelölések: 

 a kerékre lépő vízsugár abszolút sebessége, 

u a kerék kerületi sebessége, 

 a kerékre lépő vízsugár lapáthoz képesti relatív sebessége, 

 a kerékről lelépő vízsugár abszolút sebessége, 

 a kerékről lelépő vízsugár lapáthoz képesti relatív sebessége. 

Az abszolút és relatív sebességek között a következő vektorazonosságokat használjuk fel: a belépésnél: 

 és a kilépésnél: . A kilépő sebességi háromszög alapján a kilépő abszolút sebesség „x” 

irányú vetülete az ábra alapján kiolvasható: 

 

(A levezetés további részletei megtalálhatók a Szlivka 2003-as szakirodalomban.) Feltételezzük, hogy az egy 

lapátról lelépő abszolút sebesség nem különbözik nagymértékben a kerékből kilépő átlagos abszolút sebesség 

„x” irányú komponensétől. Amennyiben a különbség számottevő, akkor egy csökkentő faktorral lehet ezt 

figyelembe venni a következő egyenlet szerint. 

Behelyettesítve a  egyenletbe, megkapjuk az eredményt: 

. 

 

 

2.1.2.4. ábra 

A teljesítmény függését a kerületi sebességtől felírhatjuk a kerületi erő és az aktuális kerületi sebesség 

szorzataként: 

. 

A kapott kifejezésből könnyen belátható, hogy ha  és ha , akkor a teljesítmény zérus. A teljesítmény 

parabolikusan változik és a maximuma  értéknél adódik. A maximális teljesítmény pedig: 

. 
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A maximális teljesítménynél a vízben rejlő összes mozgási energiát felhasználja a turbina. Ekkor a lapátról 

lelépő abszolút vízsebességre elméletileg a  értéket kapjuk. Tehát a vízben lévő 

összes mozgási energiát kinyertük! 

A valóságban természetesen valamennyi mozgási energiát kell hagyni a vízben, hogy el tudjon távozni a kerék 

környezetéből. Ezt a függőleges sebességkomponens tudja biztosítani. Ha a fúvókákon kilépő víz sebességnek 

éppen a fele a járókerék kerületi sebessége, akkor a kanalakról lelépő vízsugárnak gyakorlatilag nem marad 

mozgási energiája. Ekkor maximális a turbina teljesítmény-leadása. Egy jó Pelton-turbina hatásfoka ebben az 

üzemállapotban 90%-nál is nagyobb lehet. A Pelton-turbina nagy magasságból érkező víz energiájának 

átalakítására szolgál, elsősorban magas hegyek vízenergiájának hasznosítására alkalmas. Hazánkban 

energiatermelésre ennek következtében nem használják. 

Érdekességként megemlítjük, hogy a kerékre ható átlagos erő nem egyezik meg az egy lapátra ható erővel, 

ugyanis a vízsugár egyidejűleg több lapátra is hathat. Az egy időben működő lapátok száma több mint egy. Ez 

azt jelenti például, hogy hol egy, hol két db lapátra hat erő. Azokban a pillanatokban, amikor egy újabb lapát 

bemetsz a vízsugárba, akkor a vízsugarat kettémetszi a lapát és a bemetsző lapát mögötti vízsugár-darabka is, és 

a fővízsugár is hat a kerékre, így a működő lapátok száma eggyel megnő 1-ről 2-re. Két lapát egyidejű 

működésének időtartamát jelöljük „t2-vel”, egy lapát tartózkodási ideje „t1”. Az egy lapátra ható erő és az átlagos 

kerületi erő közti kapcsolatot a következő kifejezés adja meg (ld. 2.1.2.4. ábra): 

. 

A Pelton-turbináknál több vízsugarat is szoktak használni járókerekenként, hogy a fajlagos fordulatszám 

növelhető legyen, és a forgórészre ható impulzuserőket ki lehessen egyenlíteni. 

Egy ilyen turbina szerelését mutatja a régi, nagyhírű Ganz-MÁVAG gyárban a következő ábra. 

 

2.1.2.5. ábra Forrás: Kullmann; 2012 

2. A vízturbinák csoportosítása 

A különböző típusú turbinák csoportosításához, akárcsak a szivattyúknál, a jellemző fordulatszámot hívhatjuk 

segítségül. Míg a szivattyúknál a jellemző fordulatszám az 

 

kifejezést használtuk, ahol a fordulatszámot (n) [1/pec]-ben, a (Q) térfogatáramot [m3/s]-ben és az 

emelőmagasságot (H) [m]-ben kell behelyettesíteni, mivel nem dimenziótlan a kifejezés. 

A turbináknál a térfogatáram helyett a teljesítményt szokás használni: 
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Amelyből kifejezve a térfogatáramot,  és behelyettesítve az  képletébe a következőt kapjuk: 

 

Elhagyva a  értékét, megkapjuk a turbinákra jellemző típusjellemzőt, ns-t. 

 

ahol a fordulatszám, (n) [1/min]-ban a turbina hasznos teljesítménye, Ph [LE]-ben (itt még tartja magát a 

teljesítmény régi egysége a lóerő, , de ha kW-ot használunk LE helyett, akkor sem sokat 

tévedünk, mert kb 13%-al kapunk csak kisebb értéket, mint az eredeti, klasszikus felírásban) és a magasság, (H) 

[m]-ben adott mennyiségek. A turbinák jellemző fordulatszámon alapuló csoportosítását a 2.2.1. ábra mutatja. 

Használatos még az  kifejezés is a szakirodalomban. Itt a fordulatszám helyett a szögsebességet 

szokták használni (1/s) mértékegységben. 

 

2.2.1. ábra 

2.1. Francis-turbinák 
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A kisebb esések hasznosítására a reakciós vagy réstúlnyomásos turbinák alkalmasak. Ezek egyik csoportja a 

Francis-turbina, amely többféle kialakítású lehet: lassú, normál és gyors járású. A 2.2.1. ábra mutatja az egyes 

típusok közötti alapvető különbséget. A víz rávezetése a járókerékre más és más. Míg a lassú járású Francis-

turbinánál a víz tiszta radiális irányú belépésű, addig, ahogy növekszik a kerék jellemző fordulatszáma, úgy 

egyre inkább axiális irányban hajlik el a víz belépésének iránya is. A Francis-turbina szerkezetileg úgy van 

kialakítva, hogy a lapátokból kialakított lapátrácsot zárt kerékben fogták össze. A lapátok hajlásszöge tehát nem 

állítható. A kedvezőbb hatásfok elérésére lassan, közepesen és gyorsan futó turbinatípusokat fejlesztettek ki. A 

járókerekek kialakítása a tiszta radiális kerék irányából fokozatosan átmegy a félaxiális kialakításba, ugyanúgy, 

ahogy az örvényszivattyúk esetében ezt láttuk. Ezzel a megoldással jobban lehet alkalmazkodni a vízerőtelep 

eséséhez. A Francis-turbinát közepes esésű, kiegyenlítettebb vízjárású vízfolyásokon építik. 

 

2.2.1.1. ábra Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Francis_Runner_grandcoulee.jpg 

 

2.2.1.2. ábra Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Francis_Runner_grandcoulee.jpg 

A 2.2.1.1. ábrán láthatjuk a főbb részeit. Kialakítása teljesen hasonló, mint egy radiális szivattyúé. A különbség 

az áramlás irányában és az energia átalakításban van. Míg a szivattyút hajtjuk, és az energiát közöl a vízzel, 
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addig a turbina energiát nyer a vízből. Az áramlás iránya itt a következő: a csigaházba belép a víz, majd a 

vezetőlapátok ráterelik a járókerék külső kerületére perdülettel a vizet;az megforgatja a kereket és a tengely 

irányában távozik a víz. A szívócső vagy diffúzor arra szolgál, hogy a turbinából kilépő víz mozgási 

energiájából minél többet vissza tudjon nyerni a turbina. 

Közben elveszti a perdületét, amit átad a lapátkeréknek, ami meghajtja a tengelyt és végül az áramtermelő 

generátort. A 2.2.1.3. ábrán egy számítógépes szimulációját látjuk az áramlásnak. Felismerhetők a Francis-

turbina egyes elemei is. 

 

2.2.1.3. ábra Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/File:WaterTurbineExt.jpg 

 

2.2.1.4. ábra Forrás: http://www1.eafit.edu.co/phdingenieria/D_Archivos_Html/Home_PhD_Ing.html 

2.2. A Kaplan- és csőturbina 

A legnagyobb jellemző fordulatszámú turbinák a propellerturbinák, amelyeknél a víz axiális irányból érkezik és 

távozik is. A propellerturbinák egy különleges fajtája a Kaplan-turbina. 
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2.2.2.1. ábra 

A Kaplan-turbina a változó esésű és vízhozamú vízfolyásokon épült vízerőtelepeknél előnyösen használható. A 

tiszalöki vízlépcsőbe ilyen turbinákat építettek be (ld. 1.7.1. ábra). A sugárirányban érkező vizet a vezetőlapátok 

(9) terelik a turbina (10) felé. A turbina töltését az állítható vezetőlapátokkal lehet szabályozni. A 

vezetőlapátokat rendszerint közös szabályozógyűrűbe (7) fogják, és a gyűrűhöz kapcsolt hidraulikus mozgató 

berendezéssel szabályozzák. A víz ezután a járókerék lapátjaira (10) áramlik, amelyek a turbinaagyba vannak 

fogva. A szárnylapátok vagy járókerék-lapátok, vagy mindkettő állíthatók. A járókerék-lapátok és a 

vezetőlapátok megfelelő állításával lehet alkalmazkodni mind a vízhozam, mind az esés változásaihoz, így a 

turbinák mindig optimális hatásfokkal működhetnek. A tiszalöki erőműben ilyen turbinákat építettek be (ld. 

1.7.1. ábra). Ott még a hozzáfolyást biztosító csigaház és az elfolyást biztosító szívócső is fel van tüntetve. 

A csőturbinás vízerőműveket a vízszintes tengelyelrendezésű turbinák közé sorolhatjuk. A kiskörei 

vízlépcsőben ilyen turbinákat építettek be (ld. 2.4.2. ábra). Előnyei között említhetjük, hogy a turbina 

járókerekére áramló víz csaknem egyenes, kisebb alapozási mélységgel épülhet, sőt a műtárgy magassága is 

csökkenthető, a kisebb szerelőtér-szükséglet miatt. Maga a turbina, illetve a hozzá kapcsolódó generátorok sok 

vonatkozásban hasonlóak vagy egyezőek a Kaplan-turbináéhoz. Vezetőlapátjai és járókerék-lapátjai egyaránt 

állíthatók. A Kaplan- és a csőturbinát a változó vízjárású, a kisesésű vízfolyásokban építik. 

A propeller rögzített lapátozású, míg a Kaplan állítható lapátozású turbina. A járókerék és a vezetőkerék 

lapátozásának menet közbeni állítása lehetővé teszi, hogy a turbina mindig a lehetőségekhez képesti legjobb 

hatásfokkal működjön. 



 Vízturbinák, hazai vízerő-

hasznosítás 
 

 36  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

2.2.2.2. ábra Forrás: http://yejianmeng.en.made-in-china.com/product/GotmcfJrTIVq/China-Medium-Water-

Head-Hydro-Turbine.html 

 

2.2.2.3. ábra Forrás: http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Fájl:Kraftwerk_Ottensheim-

Wilhering_Querschnitt_Krafthaus.jpg&filetimestamp=200511302 

Körte- vagy csőturbina olyan konstrukciójú, hogy a turbina a szívócsőben helyezkedik el. Egy nagy körte alakú 

házban kap helyet a generátor, a terelőlapátok és a forgórész is. A csőturbinák teljesen axiális kivitelűek. 

Készítenek körteturbinákat mechanikus hajtóművel is. Ezeknél a generátor és a körte alakú ház lényegesen 

kisebb lehet. Itt problémát jelenthet, hogy a feszültség alatt lévő generátor a víz alatt helyezkedik el. Megfelelő 

szigeteléséről gondoskodni kell! 

Ilyen körteturbinák vannak beépítve a kiskörei vízerőműben is (ld. 2.4.2. ábra!). 

3. A vízturbinák fontosabb üzemi jellemzői és azok 
változása 

3.1. A turbinák esés („H”) és vízhozam („Q”) szerinti besorolása 

http://www.tic.toshiba.com.au/website/newtic/hyd_tbtu.htm
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Egy adott feladatra alkalmas turbina kiválasztása főképpen a rendelkezésre álló „H” esése alapján történik meg. 

A vízmennyiség is fontos, de kevésbé határozza meg a turbina típusát. Ha túl nagy a vízmennyiség, akkor több 

turbinát építenek be párhuzamosan. A Pelton-turbinákat nagy esésre, a reakciós turbinákat pedig kisebb esésre 

használják. A Kaplan- és a Francis-turbinák a vízmennyiség és esés széles tartományában használhatók. 

Kis turbinákat (10 MW alatt) gyakran építenek vízszintes tengellyel, sőt még meglehetősen nagy körte 

elrendezésű turbinák is készülnek 100 MW-ig vízszintes tengellyel. A nagyon nagy Francis- és Káplán-turbinák 

általában függőleges tengelyűek, mert így használható ki legjobban az esés, és sokkal kényelmesebben lehet a 

generátort szerelni. A generátor szárazon tartható, lásd pl. tiszalöki erőmű (2.3.2.5. ábra). A Pelton-turbinákat 

vízszintes és függőleges elrendezésben készítik, mivel a gép mérete a rendelkezésre álló eséshez képest kicsi. 

 

2.3.1.1. ábra 

A turbinák üzemi jellemzésére a szivattyúkhoz hasonlóan a jelleggörbék adnak megfelelő tájékoztatást. A 

turbinák üzemi jellemzőinek változását az „n” fordulatszám függvényében szokás ábrázolni. Az egyik 

legfontosabb jelleggörbe a H=áll. esés mellett felrajzolt Q=f(n) jelleggörbe, amely tájékoztatást ad arról, hogy a 

„H” esésre méretezett turbina az adott fordulatszámon mennyi vízmennyiséget nyel. 

3.2. A Kaplan-, propeller- és csőturbinák paramétereinek 
változása 

Másik fontos jellemző a turbinák hatásfoka, ami nagy teljesítményű gépeknél 1−2% hatásfokváltozás, abszolút 

értékben nagy teljesítményveszteséget vagy -nyereséget jelent. A gépek működési tartományában minél jobb 

hatásfokú működés elérése a cél. A 2.3.2.1. ábra egy propeller- és egy Kaplan-turbina kagylódiagramját 

hasonlítja össze. Az ábra jól mutatja, hogy a Kaplan-turbina sokkal tágabb határok között tartja meg jó 

hatásfokát, mint a propellerturbina. Ez a jó tulajdonsága az állítható vezetőlapát és az állítható járókerék 

lapátozásnak köszönhető. 
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2.3.2.1. ábra Forrás: Füzy; 1991 nyomán 

A mondottak még fokozottabban érvényesek a nagy, jellemző fordulatszámú propellerturbinára. Ennek 

hatásfokgörbéje már egészen csúcsos, a gép tehát már csak egészen szűk terhelési határok között dolgozik jó 

hatásfokkal, ugyanakkor már az üresjárati víznyelés is tetemes értékre nőtt fel. A propellerturbinák legnagyobb 

hatásfoka 87−90% értékek között mozog. 

 

2.3.2.2. ábra Forrás: http://www.renewablesfirst.co.uk/kaplan-turbines.html 

A Kaplan-turbina hatásfokgörbéje, mint látható, igen lapos lefolyású. E turbinatípus járókerekének lapátszögei, 

mint tudjuk, üzem közben változtathatók, és ezáltal a perdületmentes kilépés változó víznyelésnél is 

biztosítható. Ennek természetes következményeként jelentkezik a lapos hatásfokgörbe. E görbe úgy is 

felfogható, mint azonos nagyságú és méretarányú, de különböző víznyeléseknek megfelelően különböző 

lapátszögű propellerturbinák hatásfokgörbéinek burkológörbéje. 
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Készítenek különböző lapátállítással turbinákat. Itt a beruházási és üzemeltetési költségek szabják meg, hogy 

érdemes-e mind a járókerék-lapátot, mind a vezetőlapátokat állíthatóra elkészíteni. A 2.3.2.2. ábrán a különböző 

módon állítható lapátozású axiális turbinák (Kaplan és propeller) hatásfokváltozása látszik a víznyelés 

százalékában. Ezen kívül még a Pelton-turbinát is feltüntettük, amely láthatóan az egész tartományban igen jó 

hatásfokú. 

 

2.3.2.3. ábra 

Érdemes összehasonlítani a különböző turbinák hatásfokgörbéinek alakulását a víznyelés függvényében, abból a 

szempontból, hogy a hatásfokgörbe mennyire lapos a terhelési tartományban. A 2.3.2.3. ábra a különböző 

turbinák hatásfoklefutását mutatja. A kis jellemző fordulatszámú Pelton-turbina hatásfokgörbéje igen lapos, így 

ez a turbina igen tág terhelési határok között jár jó hatásfokkal. A legjobb hatásfok pedig 85−93%. A Francis-

turbinák hatásfokgörbéje már kedvezőtlenebb, és az ábra szerint e görbék a jellemző fordulatszám 

növekedésével egyre csúcsosabbak lesznek. Ez azt jelenti, hogy e gépek egyre szűkebb terhelési határok között 

dolgoznak jó hatásfokkal. Megfigyelhető továbbá az is, hogy a jellemző fordulatszám-növekedésével az 

üresjárati víznyelés is növekszik. 

Ez a gondolat arra késztette a tervezőket, hogy a Francis-turbina esetében is keressenek olyan megoldást, 

amellyel a lapos, magasan futó hatásfokgörbét meg lehet valósítani a járókerék lapátozásának állításával. Ennek 

az elvnek a megvalósulása öltött testet a Dériaz-turbina megvalósításakor. A szerkezeti kialakítást a 2.3.2.4. ábra 

mutatja. Lényegében a Kaplan-elvet alkalmazta a félaxiális gépeknél. Az ábra a Niagara-erőmű gépéről készült 

(Hamvas; 1997). A Dériaz-turbina 1. csigaháza, 2. támlapátjai és 3. vezetőlapátjai megegyeznek a Francis-

turbinák szokásos szerkezeti részeivel. A különbség a 4-es jelű járókerék-lapátokban található, amelyeket 

mindig üzem közben lehet elforgatni az éppen aktuális terhelésnek megfelelően. 
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2.3.2.4. ábra 

 

2.3.2.5. ábra 

 

2.3.2.6. ábra 
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A kialakuló hatásfokgörbéket a 2.3.2.6. ábra mutatja. A Francis-turbina csak 0,65−0,98 terhelési tartományban 

képes 90%-ot vagy afölötti hatásfokot produkálni, míg a Dériáz-gép 0,3−1,3 tartományban képes ugyanezt a jó 

hatásfokot produkálni. A Dériaz-gép kialakítható úgy, hogy turbinaként is és szivattyúként is használható. A 

reverzibilis gépeknél a turbina- és a szivattyúüzem forgásiránya ellentétes. A turbinás üzemről a 

szivattyúüzemre átálláskor a gépet lefékezik, majd ellentétes forgásirányban felgyorsítják. Merev lapátok 

esetében az átállási idő lerövidítése érdekében víztelenítik. A Dériaz-gépeket a lapátok beforgatásával le lehet 

zárni (nincs vízátáramlás, vagy csak minimális), így víztelenítésre nincsen szükség. Az állítható lapátok 

szivattyúüzemben is igen hasznosnak bizonyulnak. 

3.3. A turbinák változtatható fordulatszámmal 

Egészen az utóbbi évtizedekig a vízturbinákat állandó fordulatszámura tervezték. (ld. Tiszalök n= 75 [1/perc] és 

Kisköre n=107 [1/perc] adatai). Ennek fő oka az volt, hogy a váltóáramú hálózatra dolgozó generátornak a 

hálózat frekvenciáját kellet követni. Legtöbbször a turbina és a generátor egy közös tengelyen foglal helyet (ld. 

pl. 2.2.2.1. ábra!). Ez a kötött fordulatszám ismert a legnépszerűbb aszinkronmotoroknál és a szinkrón 

motoroknál is. Az aszinkronmotorok fordulatszáma kismértékben változtatható egyszerű eszközökkel. 

Manapság az elektronika fejlődésével a kisebb teljesítményű motoroknál már régebben ismertek a 

frekvenciaváltók, amelyekkel a motorok fordulatszáma igen tág határok között változtatható. Manapság a 

nagyobb teljesítményekre is viszonylag olcsón lehet alkalmazni frekvenciaváltót. Így a generátoroknál is, pl. 

szélerőműveknél gyakran alkalmazott módszer a szélgenerátor fordulatszámának változtatása. Ennek 

részleteiről a szélerőművek hálózatra kapcsolásánál beszélünk. 

3.3.1. Változtatható fordulatszám, fix járókerék-lapátozás 

A vízerőműveknél is alkalmazza néhány cég a turbina fordulatszámának változtatását a terhelés függvényében. 

A szivattyús energiatározók jó alkalmazhatóságának is egyik fontos eleme a turbina, illetve a generátor széles 

tartományban történő változtathatósága. 

A következőkben nézzünk meg egy ilyen újabb fejlesztésű turbinát! 

A Dive-turbina elvi elrendezését a 2.3.3.1.1. ábra mutatja. A kialakított felső medencében helyezkedik el a 

turbina. Majd a turbina után a betonból épített szívócsövön keresztül jut a víz az alvízi oldalra. Felvízi 

medencéből a szabályozható, álló lapátsoron keresztül jut a víz a forgó lapátsorra. A forgó lapátok szöge nem 

állítható, fix lapátozású turbina. (Egyszerűbb, olcsóbb műszaki megoldás, mint a menet közben változtatható 

lapátszögű forgó lapátsor.) 
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2.3.3.1.1. ábra Forrás: http://www.dive-turbine.de/pages/en/start.php 

A turbinához felülről csatlakozik az állandó mágnesekkel ellátott szinkrongenerátor. A generátor fordulatszáma 

változtatható. A változó generátor-fordulatszámnál keletkező váltóáramot egyenirányítja a külön konténerben 

elhelyezett szabályzó egység. Majd az egyenáramot ismételten váltóárammá alakítják, amely most már megfelel 

a hálózat feszültségének és frekvenciájának, és a termelt elektromos energiát a hálózatba táplálják. 

A szabályzóegység el van látva a megfelelő védelemmel és mérőrendszerrel is. 

 

2.3.3.1.2. ábra 

A Dive-turbina a névleges víznyelésnél kisebb értékeknél is viszonylag jó hatásfokkal üzemel, és már 10%-os 

vízhozamnál is képes energiát termelni. Az esésmagasságot az álló lapátsor zárásával és nyitásával állítja be a 

rendszer, az esésmagasságot közel állandó értéken tartva. A vezérlésnek köszönhetően az aktuális hatásfok még 

kis vízmennyiségnél is viszonylag jó értéket mutat. A hatásfok görbéit a 2.3.3.1.3. ábra mutatja. A vízszintes 

tengelyen a víznyelés van feltüntetve százalékban. A függőleges tengelyen pedig a hatásfok szintén százalékban. 

Az egyes fordulatszámokhoz viszonylag csúcsos hatásfokgörbe tartozik, akárcsak a propellerturbina esetében. 

De az egyes csúcsokat összekötő burkológörbe itt is jó hatásfokot eredményez szinte az egész működési 

tartományban. Egyelőre ezeket a turbinákat még viszonylag kis teljesítményekre, 1−2 MW alatt gyártják 

sorozatban. (A szélerőműveknél is kb. ez a teljesítménytartomány a felső határ.) 

 

2.3.3.1.3. ábra Forrás: http://www.dive-turbine.de/pages/en/start.php 

3.3.2. Változtatható fordulatszám szabályozható lapátozással 

A fordulatszám-változtatást és a „hagyományos” szabályozást: az állítható vezetőlapátozást és az állítható 

járókerék-lapátozást is megvalósították. Ennek a megoldásnak a főcélja, hogy nagyon kis esést is lehessen 

viszonylag jó hatásfokkal hasznosítani. A VLH (Very Low Head) rövidítés „nagyon kis esést” jelent magyarra 

fordítva. 

A VLH rendelkezik azzal a képességgel, hogy a zöldenergia hasznosítása közben minimális hatást gyakorol a 

környezetre, és ez az egyik legjobb lehetőség a decentralizál energia-termelésre. A „hagyományos” 

turbinagyártók általában az átmérő csökkenésre helyezik a hangsúlyt, az olcsóbb gyártmány érdekében. Az 
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átmérő csökkentése általában a vízsebesség növekedésével jár együtt. A kis turbinának a víz rávezetése és 

elvezetése (szívócső) miatt viszonylag nagy a hely- és beruházásigénye. 

A VLH-turbina olyan fejlesztés, ahol a turbinához kapcsolódó egyéb beruházások, a duzzasztómű, a vízrávezető 

és szívócsatorna költségei csökkennek egy hagyományosnak számító erőmű-beruházáshoz képest. 

Elrendezését a 2.3.3.2.1. és 2.3.3.2.2. ábrákon láthatjuk. A víz a turbina előtti csatornában felgyorsul és a turbina 

előterelő lapátjaira jut. Az előterelőket egy automatika nyitja, illetve zárja. Nagy vízmennyiségnél nyit, ekkor 

sok víz áramlik át a turbinán, kis vízhozamnál összezáródnak az előterelők és kevesebb vizet engednek a 

forgórészre. Az álló lapátsor másik fontos feladata, hogy a megfelelő előperdülettel juttassa a vizet a 

járókerékre. A járókerék forgó lapátjainak szöge a bizonyos típustól függően lehet változtatható szögű és fix 

elrendezésű. (A fix elrendezésű egyszerűbb, olcsóbb műszaki megoldás, mint a menet közben változtatható 

lapátszögű forgó lapátsor, viszont rosszabb hatásfokkal rendelkezi a részleges terhelésnél.) 

A turbinához felülről csatlakozik az állandó mágnesekkel ellátott szinkrongenerátor. A generátor fordulatszáma 

változtatható. A változó generátor-fordulatszámnál keletkező váltóáramot egyenirányítja a külön épületben 

(konténerben) elhelyezett szabályzó egység. Majd az egyenáramot ismételten váltóárammá alakítják, amely 

most már megfelel a hálózat feszültségének és frekvenciájának. Ezután a termelt elektromos energiát a 

hálózatba táplálják. A szabályzóegység el van látva a megfelelő védelemmel és mérőrendszerrel is. 

 

2.3.3.2.1. ábra 

 

2.3.3.2.2. ábra 

A turbina környezetvédelmi szempontokat is teljesít, alacsony zaj- és rezgésszintű. A halak vándorlását sem 

akadályozza lényegesen, mert a forgórész kis kerületi sebessége miatt a kisebb halak képesek rajta sérülések 

nélkül átjutni. Az első ipari prototípus sikeres telepítése és üzembe helyezése 2007 márciusában volt Millauban 

(Dél-Franciaország). 

4. A hazai vízenergia-hasznosítás és jövője 

A hazai vízenergia-hasznosítás az 1900-as évek elején Bánki Donát idejében fejlődött első alkalommal. Az 

1950-es és 1970-es években szintén volt egy fejlődési szakasza. Azután a 70-es és 80-as években inkább 

visszafejlődött, az olaj és a földgáz visszaszorította. A régebbi kis vízerőművekből nagyon sok tönkrement, 
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elhasználódott, gépészeti berendezéseit széthordták. A vízerő-hasznosítás nagy lépése lett volna a 

bős−nagymarosi vízlépcsőrendszer, amelyet el is kezdtek építeni, magyar−cseh államközi egyezmény alapján. 

De a „zöld” mozgalmak hatására hazánk a szerződéstől visszalépett. A félig elkészült nagymarosi gátat 

visszatemették. A gát alapja a mai napig megvan a Duna medre alatt. Az erőműrendszer a szlovák (a korábbi 

csehszlovák) oldalon megépült, ma is működik. A két ország között rengeteg problémát, pereskedést okozott a 

szerződés felmondása, és óriási gazdasági veszteséget okozott hazánknak. Ha megépült volna, mind 

vízgazdálkodási, mind energetikai, valamint hajózási szempontból is sokat nyert volna az ország. Ehhez a 

beruházáshoz a Dunakanyarban a Prédikálószéken egy kb. 300 MW teljesítményű szivattyús energiatározó is 

épült volna. A paksi atomerőmű bővítése kapcsán a hazai villamosenergia-rendszer gazdaságos és stabil 

működése szempontjából újra felmerül szivattyús energiatározó vagy -tározók építése. A szivattyús 

energiatározó a megújuló energiák szélesebb körű megjelenésével szintén égető igényként merül fel a 

villamosenergia-rendszer stabilitása érdekében. A 1990-es években a korábbi vízimalmok, erőművek 

hasznosítása indult el. A meglévő műtárgyak felhasználásával kis erőművek telepítése indult meg. Ez főként az 

EU-beli támogatások megjelenésének és a „zöldenergia” kötelező, támogatott áron történő átvételének 

köszönhető. 

A következő fejezetekben ezek részleteit elemezzük. 

Elsőként a 2.27. térképen nézzük meg a meglévő és a jövőben megvalósítható vízerőművek elhelyezkedését, és 

néhány fontosabb adatát! A műszakilag hasznosítható kb. 1000 MW vízerőkészleteknek ma körülbelül 5−7%-át 

hasznosítjuk. Ha a teljes vízerőkészletet hasznosítanánk, az körülbelül a paksi atomerőmű termelésének felét 

adná a villamosáram-termeléshez. 

A ma is működő erőművek közül a tiszalöki és a kiskörei vízerőművet emeltük ki, amelyek a jelenlegi két 

legnagyobb tisztán hazai erőművünk. Adatait a 2.4.3. táblázat tartalmazza. 

2.27.Vízerőművek Magyarországon 

A hazai vízerőkészlet százalékos megoszlása: a Duna 72%, Tisza 10%, Dráva 9%, Rába és a Hernád 5%, Egyéb 

4%. 

 

2.4.1. ábra 

A Dunában rejlik a hazai vízerőkészlet majdnem háromnegyede, mégis a Tiszán épült meg a hazai vízenergia-

hasznosítás két legnagyobb vízerőműve. A tiszalöki erőtelepen függőleges tengelyű Kaplan-turbinákat építettek 

be (ennek távlati fényképét mutattuk az 1.6.2. ábrán, a metszeti rajzát pedig az 1.7.1. ábrán). Kiskörét a 

modernebbnek számító vízszintes tengelyű csőturbinákkal, vagy más néven körteturbinákkal szerelték fel. 

Metszeti képét a 2.4.2. ábra mutatja. 
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2.4.2. ábra 

A két legnagyobb vízerőmű adatait a következő táblázatban összegeztük: 

 

2.4.3. ábra Forrás: http://www.brody-ajka.sulinet.hu/_er/vlepcsok/vlepcsok.htm 

5. A szivattyús energiatározók 
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Nem beszéltünk még a vízerőművek azon fajtájáról, amelyeket szivattyús-tározós erőművek névvel illetnek. A 

szivattyús energiatározók célja, hogy az erőművek kis kihasználtsága idején, pl. éjszaka, a termelhető és a 

fogyasztók által nem igényelt energia felhasználásával vizet szivattyúzzanak egy magasan fekvő tározóba, és 

hogy honnan a csúcsfogyasztás idején a vizet visszavezetve a vízerőtelepen villamos energiát termeljenek. 

A 2.5.1. ábra egy magyarországi napi terhelési diagramot mutat. Az energiaingadozás kiegyenlítésére pl. a 

következő lehetőség volna szivattyús energiatározó segítségével. Az éjszakai 23-tól 06 óráig fogyasztási 

völgyben a szivattyús energiatározóba szivattyúzzák az alsó medencéből a vizet. A fogyasztási csúcsban 17-től 

22 óráig pedig turbinaüzemben visszatermel a hálózat számára energiát. 

 

2.5.1. ábra Forrás: www.atomforum.hu/.../01%20villamosenergia%20fogyasztas%20-. 

A bős-−nagymarosi erőműrendszerhez tervezett prédikálószéki szivattyús energiatározó kb. 300 MW 

teljesítményű lett volna, ha megépül. Ezzel a teljesítménnyel a napi ingadozást kb. felére lehetett volna 

csökkenten, ami az országos össz. villamosenergia-rendszert hatékonyabbá és szabályozhatóbbá tette volna. Sőt 

a kb. 10 éve elkezdődött intenzív szélerőmű-építés problémáit is részben megoldotta volna. A szélerőművek 

energiatermelése rapszodikus, nehezen tervezhető, sőt van időszak, amikor egyáltalán nem termelnek, és van 

időszak, amikor sokat termelnek. Ennek a szabályozására is kiválóan alkalmas lett volna a szivattyús 

energiatározó. Sőt, ha a Paks tervezett bővítése is megépül, akkor biztosan szükségünk lesz ilyen jellegű 

energiatározó-kapacitásra is. 
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2.5.2. ábra Forrás: Szlivka; 2008 

A szivattyús energiatározó három típusát különböztetjük meg: 

• tiszta, 

• a vegyes üzemeltetésű és 

• a vegyes rendeltetésű szivattyús energiatározót. 

A tiszta szivattyús energiatározó energiát nem termel, csak tároz és átalakít. A vegyes üzemeltetésű szivattyús 

energiatározó nemcsak szivattyúzás révén tároz vizet, hanem a tározóhoz tartozó vízgyűjtő területről gravitáció-

san is. Ez utóbbi növeli a szivattyúzásból származó energiamennyiséget. Ez a típus gazdaságosabb is, mint az 

előbbi, minthogy a gravitációs vízmennyiségből származó energiamennyiséget csak az egyszeres 

energiaátalakításból származó veszteségek terhelik. A vegyes rendeltetésű szivattyús energiatározó a hidraulikus 

energiatározáson kívül más célra (öntözés, vízellátás) is szivattyúz vizet. A szivattyús energiatározó más 

használatos megnevezései: hidraulikus energiatározó, szivattyús-tározós vízerőmű. A szivattyús energiatározók 

hálózati szerepét röviden a következőkben foglalhatjuk össze: 

• Turbinaüzemben a terhelési csúcsok fedezése. 

• Szivattyúüzemben a kis terhelésű időszakban nagyfogyasztóként az alaperőművek egyenletes 

kihasználásának biztosítása, az energia időbeli áthelyezése. 

• Az energiarendszer rövid idejű tartalékának biztosítása váratlan kiesés esetén. 

• Meddő teljesítmény szolgáltatása. 

• Az energiarendszer feszültség- és frekvenciaviszonyainak állandó szinten tartása. 

Idézet a GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. 2011. júniusi számából: 

„A magyar villamosenergia-rendszerben a hiányzó rendszerszabályozási kapacitás következtében a piac 

növekvő költségeket eredményez, magas terheket hárít a fogyasztókra anélkül, hogy a hosszú távú 

megoldásához eszközül szolgálna. Az üzembiztos és rugalmas rendszerműködéshez, a különböző 

termelőtípusok rendszerbe illesztéséhez, valamint a rendszerirányítás költségeinek stabilizálásához sürgős 

eszközigény jelentkezik. 

A nemzetközi gyakorlatban a piac értékítélete alapján a szivattyús energiatározók váltak a rendszerirányítás 

gyors reagálású, flexibilis eszközeivé. A villamosenergia-rendszer üzeme által meghatározott igények teljesítése 

legnagyobb komplexséggel és legnagyobb hatékonysággal szivattyús energiatározó beléptetésével biztosítható. 

Jelentős számú belföldi, szivattyús energiatározó létesítésére van mód. A magyarországi lehetőségek műszaki 

adottságai nem maradnak el más európai országok lehetőségeitől, és a létesítési lehetőségek költségszintje sem 

tér el számottevően a nemzetközi és az európai gyakorlat költségszintjétől. A beruházási költségek alapján nem 
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látható számottevő előnye az országhatáron kívüli elhelyezésnek. A határkeresztező kapacitások használata 

gazdasági terhet okoz, többlet hálózatépítési költségek jelentkeznek. Gyakorlati akadályai is láthatók a 

szekunder szabályozás importjának. Ugyanakkor nem az országban teremt munkahelyet, csak a költségei 

hárulnak a magyar fogyasztókra. A magyar villamosenergia-rendszerben a szivattyús energiatározó szükséges, 

szolgáltatásainak piaca létezik, egyes esetekben a rendszerben hiányzó, más módon nem megvalósítható 

kapacitást hoz létre. Belépésével a rendszer működése számottevő mértékben egyszerűsíthető, az üzemviteli 

kényszerek mérsékelhetők. A szivattyús energiatározó megvalósítása csak komplex szolgáltatási egységben 

irányozható elő, amelyben meghatározó súllyal vesznek részt a rendszer-szabályozási szolgáltatások. A 

rendszerszabályozási szolgáltatások piacán bekövetkezett helyzet a magyar villamosenergia-rendszerben egyedi 

és más országok piaci körülményeinél lényegesen kedvezőbb beruházási környezetet hozott létre. A komplex 

szolgáltatást és rendszerszabályozást biztosító szivattyús energiatározó gazdasági szempontból erős. Képes 

megfelelő profitot biztosítani a beruházó részére, versenyképes piaci pozíció mellett. Megvalósítása nem tesz 

szükségessé gazdasági támogatást. A szivattyús energiatározó megvalósításának üzletmodelljére magyar 

rendszerben jelenleg a piaci alapon működő üzleti modell látszik alkalmasnak. A piaci feltételek változása miatt 

a piac változásaira megfelelően reagálni képes, rugalmas műszaki feltételrendszer alkalmazása szükséges. A 

szivattyús energiatározó projekt megvalósítása a rendszerszolgáltatások szempontjából versenyképes, jelentősen 

csökkentheti a rendszerszintű szolgáltatások árait. A szivattyús energiatározó belépésével a rendszerirányító 

csökkentheti az általa igénybe vett rendszerszintű szolgáltatások költségeit egyrészt az árak stabilizálásával, 

másrészt pedig a projekt megfelelő használata esetén a rendszerszintű szolgáltatások iránti igény 

mérséklődésével. A projekt megvalósítása a villamosenergia-szolgáltatás költségeit mérsékli, és a biztonságát 

növeli – tehát a villamos energia a fogyasztók érdekét is szolgálja.” 

Világszerte egyre több szivattyús energiatározó épül. Ezek valójában egy völgykatlanban, ill. elhagyott 

bányaüregekben kialakított mesterséges tavak, ahová vizet szivattyúznak fel azokban az időszakokban, amikor 

az erőművek olcsón termelnek. A villamos energia nagyipari méretekben ugyanis nem tárolható. A 

csúcsterhelések időszakában előnyös − a gyorsan indítható, tározós vízerőművi egységek − használata. A 

csúcsenergia-igény kielégíthető hőerőművekkel is, költsége mintegy 30−40%-kal nagyobb. A szivattyús 

energiatározó előnye még, hogy rendkívül gyors az üzemkészsége. Amíg egy hőerőművet a jelzéstől számítva 

100−140 perc alatt lehet teljes üzemre állítani, addig a hidraulikus energiatározó 2−10 perc alatt éri el teljes 

üzemkész állapotát. Az energia a víz helyzeti energiájában tárolódik. Természetesen a szivattyús energiatározó a 

vízemelés, majd a turbinán való átvezetés következtében csak mintegy 70−75% eredő hatásfokkal rendelkezik. 

Ennek ellenére gazdaságos, mert a csúcsáram díja mintegy 3−5-szöröse az átlagos áramköltségnek. A tározós 

vízerőmű turbógenerátorai két irányban működnek. Éjszaka munkagépként a hálózatból felvett villamos energia 

felhasználásával vizet szivattyúznak a magaslaton elhelyezett víztározóba. Nappal a csúcsterhelés időszakában a 

tározóból lefolyó víz hajtja meg a hidrogenerátort és termel áramot. Így például Luxemburgban a Viaden mellett 

megépített szivattyús energiatárolót éjjel feltöltik Németországból vett olcsó villamos energia segítségével, majd 

nappal vagy csúcsidőben − természetesen nappali tarifával, azaz drágábban − újra eladják a tároló leürítésével 

nyerhető villamos energiát. (Magyarországon a Dömsöd és Dobogó között a Prédikálószékre tervezett tározós 

erőművet nem építették meg.) A világon több száz ilyen erőmű működik. Példaként a Szlovákiában a Fekete-

Vágon (Cierny Vah) megvalósult erőművet láthatjuk a 2.3.3.1.2. ábrán. 

[www.eszk.org/content/arch/2008/.../20081029_ciernyva_besz.pdf] 

A beruházásról szóló döntés még 1968-ban született meg, az első munkák pedig 1974-ben indultak meg a folyó 

forrásától körülbelül 8km-re. Az erőmű volt hivatott a Csehszlovák atomerőművek (Bohunice és Mochovce) 

szabályozását ellátni a rendelkezésre álló 660MW beépített teljesítőképességével. A főobjektumok 1976-ra 

készültek el, ezt követően kezdődött el az alsó tározó felduzzasztása. A felső tározóba 1980 novemberében 

kezdték el a szivattyúzást, és december végén került sor az első próbakisütésre. Az építkezés és a próbaüzemek 

1983-ra fejeződtek be, az erőmű pedig 1984-ben kapcsolódott be a rendszerbe. A két tározó közötti 445 méteres 

szintkülönbséget 3db 3,8 méteres átmérőjű cső köti össze, amelyek összesen 6 turbinát (illetve szivattyút) látnak 

el. A felső tározó 1160 méterrel helyezkedik el a tengerszint felett. Egy hármas hegycsúcs között alakították ki, 

így nem volt szükség jelentős föld- és kőtömeg odaszállítására. A tározó kapacitása 3,7 millió köbméter, 

amelyet a szivattyúk 8 óra alatt tudnak feltölteni, míg a kisütés 5,5 óra alatt lehetséges. Ez alatt a szintváltozás a 

felső tározóban 25 méter. A turbinák így 3800 MWh óra energiát termelnek meg, míg a rendszer hatásfoka 

84%-os. Az alsó tározót a folyóvölgyben helyezték el. Hossza közel 2 km, és 5,1 millió köbméter víz tárolását 

biztosítja. A gát hossza 375 méter, amelynek az oldalába építették be a turbinákat és szivattyúkat. Az erőműhöz 

7 turbina tartozik. Ezek közül 1db 768 kW-os Kaplan-turbina a folyó átfolyását biztosítja, folyamatos üzemben, 

annak érdekében, hogy a tározóba beérkező vízzel megegyező mennyiségű víz tovább is folyhasson. A kisütés 

során 6 db Francis-turbinát alkalmaznak, amelyek beépített teljesítőképessége összesen 735 MW (egyenként 

122,4 MW). Maximális terhelésüket alig 80másodperc alatt képesek elérni, ezzel igen komoly segítséget 
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nyújtanak a hirtelen bekövetkező teljesítményigény-növekedés kielégítéséhez. A szivattyúk közös tengelyen 

vannak a turbinával és a generátorral. A szivattyúk beépített teljesítménye 600 MW. 

 

2.5.3. ábra Forrás: Aszódi; 2010 

A Magyar Villamos Művek több tanulmányt is készített, amelyben a szivattyús energiatározók fontos szerepet 

kapnak a villamoshálózat stabilitásában és szabályozhatóságában. Magyarországon több helyen is létesíthető 

szivattyús energiatározó. Ez egyik ígéretes hely a már említett Dunakanyar, a Zempléni-hegység, a Mecsek. 

Ezeken a helyeken valósítható meg a legnagyobb esés, 300−400 m is elérhető. 

Természetesen ezeknek a beruházásoknak nagyon sok ellenzője van a „zöldek” között. És ezt politikai oldalról 

is erősen befolyásolják, mint ahogy ez a bős−nagymarosi erőműrendszernél is történt. A „reális zöldek” ezeket a 

beruházásokat megvalósíthatónak érzik. További példaként bemutatjuk a Svájcban már megépült és tervezés 

alatt lévő szivattyús energiatározókat a 2.5.4. ábra térképén. 

A Vág völgyében épített szivattyús energiatározót még külön szivattyúval és turbinával valósítottak meg. Itt már 

egy tengelyre szerelték a szivattyút és a turbinát. A motor pedig generátorként is alkalmazható. A szivattyús 

energiatározókhoz kifejlesztenek olyan reverzálható szivattyúturbinákat, amelyek egyaránt alkalmasak 

szivattyú- és turbinaüzemmódra is. 
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2.5.4. ábra Forrás: Dr. Szeredi István; 2010 
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B. függelék - Fogalomtár 

Bánki -turbina: keresztáramú akciós turbina 

elméleti vízerőkészlet: egy adott területen az átlagos évi vízenergia (helyzeti energia) teljes összege 

Euler-turbinaegyenlet: 

fenékküszöb: a folyó fenekére épített gát, ami felduzzasztja a felvizet 

Francis -turbina: radiális ás félaxiális turbina 

műszakilag hasznosítható: egy adott területen az átlagos évi vízenergia-vízerőkészlet (helyzeti energia) 

műszakilag hasznosítható összege 

Kaplan -turbina: csigaházzal ellátott axiális turbina 

kihasználási óraszám (capacity factor): az az idő, ami alatt az egy évben megtermelt energiát a névleges 

teljesítménnyel megtermelte volna az erőmű 

Pelton -turbina: szabadsugaras akciós turbina 

propellerturbina: csőben elhelyezett axiális turbina 

szívócső: a turbina utáni bővülő (diffúzor) csőszakasz, a mozgási energia visszanyerésére szolgáló szerkezet 

teljesítménygörbe: egy adott folyószakaszon egy adott eséshez (H) tartózó teljesítménytartalom,  

kifejezéssel számítható. 

üzemvízcsatorna: a régi folyómederrel párhuzamos, a turbinához vezető új meder 

vízállás-tartóssági görbe: egy adott folyószakaszon éves (többéves) vízállás valószínűsége 

vízállás-gyakorisági görbe: egy adott folyószakaszon éves (többéves) vízállás gyakorisága, a vízállás-tartóssági 

görbe deriváltja 

vízerőkészlet egy adott területen az átlagos évi vízenergia (helyzeti energia) összege 

vízhozam-tartóssági görbe: egy adott folyószakaszon éves (többéves) vízhozam (Q) valószínűsége 

vízhozamgörbe: egy adott folyószakaszon a vízmélység és a vízhozam közti függvénykapcsolat 
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3. fejezet - A szélenergia-hasznosítás 
általános kérdései 

1. A szélenergia rövid története 

A szél a természeti energiaforrásoknak jelen tudásunk szerint kifogyhatatlan, megújuló forrása. 

A szelet a földfelszín által elnyelt napsugárzás, és a Föld tengely körüli forgása hozza létre. A napsugárzás 

elnyelődése nagyobb mértékű az Egyenlítőnél, mint a sarkoknál, leegyszerűsített megközelítéssel: a légtömegek 

az Egyenlítőtől a sarkok felé áramlanak. Ezt a Föld forgása módosítja, s ezzel számos örvénylés alakul ki mind 

az északi, mind a déli féltekén (3.1.1. ábra). 

 

3.1.1. ábra Forrás: http://megujuloenergia.net/szelenergia/szelenergia-alapismeretek/ 

A változó sebességgel áramló levegő mozgási energiája munkavégzésre képes. Ez a munkavégző képesség a 

gázok áramlási törvényei alapján a sebesség harmadik hatványával arányos. 

A szél energiáját a legrégibb időkben csak hajók és dereglyék hajtására használták fel. Vitorlákat már az 

ősemberek is használtak vízi járműveik hajtására, ugyanúgy, ahogy a ma élő vízpartlakó emberek is. 

Az első szélmalmoknál a vitorlás hajóról vették a mintát, vitorlákat feszítettek ki a szélkerék küllőire, és ezeket 

a vitorlákat ugyanúgy kezelték, mint a hajó vitorláit: kifeszítették, bevonták, elfordították, ahogy a szél ereje és 

iránya megkívánta (3.1.2. ábra). Amikor az ősi társadalmak már öntözéses mezőgazdálkodást folytattak és 
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gabonájukat lisztté őrölték, szükségük volt valamiféle erőforrásra is, hogy az öntözővizet a földekre emeljék és a 

malomköveket az őrléshez szükséges mozgásban tartsák. 

 

3.1.2. ábra Forrás: http://www.extrem.hu/cikk.4417.okori_foniciai_vitorlassal_hajozzak_korbe_afrikat.html 

 

3.1.3. ábra Forrás: http://www.papiruszportal.hu/site/index.php?lang=1&f=&p=17&n=904 

 

3.1.4. ábra Forrás: http://www.papiruszportal.hu/site/index.php?lang=1&f=&p=17&n=904 

A legrégebbi szélmalmok romjait Sven Héden svéd kutató expedíciója az iráni−afgán határ közelében, Nehben 

fedezte fel. Az itteni szélviszonyok különösen kedvezőek voltak a szélerőművek felállítása szempontjából, mert 

itt jóformán állandó északi szél fúj. Ennek megfelelően a szélerőműveket is erre az állandó egyirányú szélre 

lehetett beállítani, sőt arra is volt mód, hogy több szélkereket állítsanak fel egy sorban egymás mellé, az 

uralkodó szél irányával szemben, anélkül, hogy ezek egymást zavarták volna. A szélkerekek függőleges 

tengelyűek voltak; (rekonstruált) elrendezésük a 3.1.3. és 3.1.4. ábrán látható. A vitorlákat függőleges tengelyen 

alul és fölül felerősített küllőkre feszítették. A szélkereket egyik oldalán a szél ellen árnyékolni kellett, mert az 

csak ebben az esetben forog, ill. fejt ki erőt. Erre az agyagtéglából épült falak szolgáltak. A szélerőmű 

valószínűleg vizet emelt az öntözéses földműveléshez. 

A középkor táján megjelent egy másik csoportja is a szélmalmoknak, amelyek már vízszintes tengellyel 

rendelkeztek. Ezekben a forgómozgássá átalakított szélenergiát fafeldolgozásra használták fel. Az ilyen 

szélmalmokat fűrészmalmoknak is nevezték. Az említett malomtípusokból Európa-szerte még a múlt században 

is igen sok működött. Az alábbi képen egy dán szélmalmot láthatunk. 
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3.1.5. ábra Forrás: 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:DK_Fanoe_Windmill01.JPG&filetimestamp=20050703

174651 

A szél mint megújuló energiaforrás a Föld bizonyos helyein jól, és már ma is gazdaságosan felhasználható 

energiaforrás. Hollandiában például már évszázadok óta szélmalmokat használnak víz szivattyúzására és egyéb 

célokra. Ebből a típusú szélmalomból fejlődtek ki a vízszintes tengelyű szélgenerátorok, ezek elterjedtebbek. 

Ezt valószínűleg azért alakult így, mert a szélben rejlő energiának nagyobb hányadát képesek kinyerni. 

2. A szélenergia-hasznosítás elméleti háttere 

Egy adott sebességű szélből egy adott felületen kivehető teljesítményt többféle elmélettel lehet kiszámítani. A 

legjobban értelmezhető a Betz-féle formula, ami a szélkeréken végbemenő áramlási folyamatok részleteivel nem 

foglalkozik, csupán a széltől elvett teljesítményt vizsgálja. Azután vannak olyan elméleti vizsgálatok, 

amelyeknél már a szélkeréklapátokon végbemenő áramlástani folyamatokat is vizsgálat alá veszik az 

elméletben. A következőkben két elméletet vizsgálunk meg részletesebben. A kapott eredmények fontosak 

egyrészt a tervezőmérnök, de az üzleti szakember számára is, mert bizonyos elvi korlátokat tisztáz. Nem 

eshetünk abba a hibába, hogy adott szélviszonyok esetén bizonyos beruházásokat, találmányokat túlértékeljünk. 

Nagyságrendi becslést adnak a témával foglalkozó szakember számára. 

2.1. A szélből kinyerhető teljesítmény elvi maximuma, a Betz-féle 
formula 

A szélmotor a levegő lelassítása árán munkát szolgáltat. A manapság legelterjedtebb szélkeréktípust mutatja a 

3.2.1.1. ábra. Az ideális szélmotor elméletében a légcsavarnál (Szlivka F.; 2001) levezetett összefüggéseket 

alkalmazhatjuk: 

 

csak figyelembe kell vennünk, hogy a szélkerék előtti sebesség nagyobb, mint a szélkerék utáni. Ezen 

összefüggés kimondja, hogy a szélkeréken tengely irányban áthaladó levegő „v” átlagsebessége megegyezik a 

szélkerék előtt és mögött kialakuló sebességek átlagával (Szlivka F., 2001). 
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A szélmotoron áthaladó légsugarat a 3.2.1.2. ábrán látjuk. A következőkben meghatározzuk a szélkerékre ható 

erő nagyságát, a kivehető teljesítmény nagyságát és a lehető legnagyobb kivehető teljesítményt. Úgy 

tekinthetjük, hogy a légcsavar a rajta átáramló levegő nyomását ugrásszerűen megnöveli. Úgy tekintjük a 

szélkereket, mint a körtárcsát. A szélkerékhez a hozzááramló és azt elhagyó levegő közelítéssel, 

súrlódásmentesnek tekinthető áramlással folyamatosan lassul, valamint elhanyagoljuk a rotor utáni forgást az 

áramlásban. 

 

3.2.1.1. ábra 

 

3.2.1.2. ábra 

 

3.2.1.3. ábra 

Nézzük a 3.2.1.3. ábrát! Az „1” és „2” pontok között közvetlenül nem alkalmazhatjuk a Bernoulli-egyenletet, 

mert szilárd testen, a szélkeréken kellene áthaladnunk, ezért alkalmazzuk a Bernoulli-egyenletet a 3.2.1.3. ábrán 

látható „1-e” légcsavar előtt, és „u-2” a szélkerék utáni két szakaszokon: 

 

 

Az „e” és „u” pontokban az áramlási sebesség közelítőleg azonos, és megegyezik a szélkeréken átáramló levegő 

sebességével. Összeadva a fenti két egyenletet, a következőt kapjuk: 
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Amelyből a szélkerékre ható erő meghatározható, ha a nyomáskülönbséget megszorozzuk a szélkerék 

felületével: 

3.1. egyenlet - (3.1.) 

 

Határozzuk meg a szélkerékre ható erőt egy másik áramlástani elven is, mégpedig az impulzustétel segítségével 

(Szlivka; 2001)! 

Válasszuk az ellenőrző felületet egy olyan nagyméretű hengernek, amely mentén a nyomás már állandónak 

tekinthető. 

 

3.2.1.4. ábra 

Az áramlás stacionárius. A szélkerékre ható erő a ki- és belépő impulzusáram-vektorok eredőjéből számítható: 

 

Az ábrán megrajzoltuk annak az áramcsőnek a meridián metszetét, amelyben a szélkerék forog. Ebben az 

áramcsőben a levegő „v1” sebességről „v2” sebességre lassul, és „As” sugárkeresztmetszetben hagyja el az 

ellenőrző felületet. 

A kontinuitás szerint az ellenőrző felületen be- és kiáramló tömegáramok összege zérus, ezért a paláston 

kiáramló tömeg a következő összefüggéssel számítható: 

 

A paláston áthaladó áramvonalak igen kis szögben metszik az ellenőrző felületet, ezért az impulzusáram 

számításakor a helyi sebességtengellyel párhuzamos összetevője jól közelíthető a „v1” sebességgel. Így 

. 

A forgásszimmetria miatt a vektorok az „x” tengellyel párhuzamosak: 

,  
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,  

 

 

Tehát a tolóerő a pozitív koordinátairányba mutat: . 

Az áramcsőre alkalmazható kontinuitás szerint:  

 

Az impulzustételből és a korábban felírt Bernoulli-egyenletből kapott végeredményeket 3.1. egyenlet 

eredményével egyenlővé téve: 

 

Ebből a szélkeréken átáramló levegő sebessége: 

3.2. egyenlet - (3.2.) 

 

, 

vagyis a szélkeréken való átáramlás átlagsebessége egyenlő a sugárban messze a szélkerék előtt és messze a 

szélkerék mögött uralkodó sebességek számtani közepével. 

További vizsgálatokhoz vezessük be a következő jelölést: 

3.3. egyenlet - (3.3.) 

 

Ebből kivejezve a rotoron áthaladó átlagsebességet:  

És kifejezhetjük a v2 kilépő sebességet is  egyenletből, ha behelyettesítjük a fenti kifejezést: 

, amiből . Tehát ebből következik, hogy a rotor előtt ugyanannyit lassul a 

levegő, mint a rotor után. 
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3.2.1.5. ábra 

Írjuk fel a szélkerékre ható erő nagyságát a sebességcsökkenési „a” faktorral. 

 

2.1.1. A szélkerékből kivehető teljesítmény, a teljesítménytényező 

Határozzuk meg az ideális szélmotor által a szélből kivehető hasznos teljesítményt! 

A szélmotor felületén átáramló levegő tömegáramát a 

 

kifejezés adja. Az ideális szélmotor a levegő által leadott energiát teljes egészében hasznosítja. Jelen esetben az 

átalakított energia kiszámításához elegendő a mozgási energia csökkenésével számolni, mert a nyomás az „1” és 

„2” pontokban azonos, így az ideális teljesítmény: 

3.4. egyenlet - (3.4.) 

 

 

A szélkerekek esetében szokás használni a Cpteljesítménytényezőt, ami definíció szerint a 

3.5. egyenlet - (3.5.) 

 

Az ideális összes teljesítmény azt fejezi, ki, hogy a szélkerék által súrolt körlap felületén mekkora 

szélteljesítmény áramlik keresztül, ami jelen esetben  

Így a fent kapott teljesítményt behelyettesítve 

3.6. egyenlet - (3.6.) 

 

A következő kérdésként felvethetjük, hogy mennyire kell egy adott „v1” szélsebességnél lelassítanunk a szelet 

ahhoz, hogy a legtöbb energiát nyerjük ki a szélkerékkel? 

Az előző gondolatmenetet folytatva, ha a szél által elveszített mozgási energiát hasznosítja a kerék, akkor a 

kerék mögött meg kell állítani a szelet. Csakhogy ebben az esetben a levegő a szélmotor mögül nem fog 

eltávozni. Tehát a kilépő sugárban is kell mozgási energiát hagyni, a levegő eltávozására! 

Vizsgáljuk meg, hogy a fenti kifejezésben Cp értéke mikor lesz maximális! Másképp fogalmazva: az „a” lassítás 

mértékét változtatva mikor kapunk maximális teljesítménytényezőt adott „v1” sebességnél?. Tehát keressük a 

teljesítménytényező deriváltjának zérushelyét. 

Ennek érdekében rendezzük át a kifejezést úgy, hogy a sebességarány legyen a független változó: 
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A kifejezés zérushelyén van szélsőérték. Átrendezve a zárójelben lévő kifejezést és nullával egyenlővé téve: 

, 

amelyből 

. 

Számunkra az egyes lassítási tényezőnek nincsen fizikai tartalma. Még meg kell vizsgálnunk, hogy van-e a 

kifejezésnek maximuma vagy minimuma. Ezt a második derivált alapján tudjuk eldönteni: ha az adott értéknél a 

második derivált negatív, akkor valóban maximuma van a teljesítménynek. 

 

Az adott esetben ez fennáll. 

Nézzük meg, hogy milyen mértékben lassult le a szél a kerék után, a  

Képletből látszik, hogy  

Nézzük ezek után, hogy mekkora a maximális teljesítmény, amikor a szélkerék az előtte uralkodó szél 

sebességét -ára fékezi le. Visszahelyettesítve a kilépő sebesség helyére a belépő sebesség -át, a maximális 

ideális teljesítmény: 

3.7. egyenlet - (3.7.) 

 

Vagy a teljesítménytényezőt vizsgálva: 

3.8. egyenlet - (3.8.) 

 

Ezt a képletet Betz-féle formulának nevezik. A kifejezés szerint az adott keresztmetszeten átáramló 

szélteljesítménynek ideális esetben is csak a  részét tudjuk hasznosítani. A szélkerék által leadott ideális 

teljesítmény változását ábrázolhatjuk is a kilépő szélsebességarány függvényében. A következő ábrán szintén 

látható a Betz-féle maximum. 



 A szélenergia-hasznosítás általános 

kérdései 
 

 61  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

3.2.1.6. ábra 

A valóságos szélgenerátor a különböző veszteségek miatt ennek a teljesítménynek mintegy 70−80 százalékát 

szolgáltatja. 

2.2. A szélkerék lapátozásán kialakuló impulzusváltozás 

A szélgenerátorok lapátozását bonyolult áramlástani és szilárdsági számítások és kísérletek alapján határozzák 

meg. Jelen jegyzetünkben ennek részleteivel nem foglalkozunk. Csak néhány alapvető fogalmat említünk meg a 

működéssel kapcsolatban. A 3.2.2.1. ábrán egy háromlapátos szélkerék elcsavart (változó „ ” beállítási szög) és 

változó húrhosszú „ ” lapátját láthatjuk. Az ábrán feltüntettünk két lapátmetszetet. Az „f” távolabb van a 

forgástengelytől, a „a” metszet pedig közelebb. A lapát húrhossza a kerület irányban eső lapát szélességét 

jelenti, „ ”. Az tengelyhez (agyhoz) közelebb hosszabb a húrhossz, míg a kerület irányában rövidebb. Ennek 

áramlástani és szilárdsági okai egyaránt vannak. A beállítási szög, „ ” a kerék forgási síkja és a húr által bezárt 

szög. Ennek értéke szintén az agynál nagyobb, és kifelé haladva csökken. Vizsgáljuk meg, hogy a beállítási 

szögnek miért kell kifelé csökkennie, miért csavarodik a lapát? 

A 3.2.2.1. ábrán berajzoltunk két lapátmetszetet, „f” és az „a”. Az „f” távolabb, az „a” pedig közelebb van a 

forgástengelyhez. A két metszetben láthatók a sebességi háromszögek, amelyeket már korábban is használtunk a 

különböző áramlástechnikai gépeknél. Az  a kerületi, a  az abszolút és a  a relatív sebességet jelenti. 

Mint tudjuk a  egyenlet áll fenn a sebességvektorok között. A kerületi sebesség a forgástengelyhez 

közelebbi, „a” pontban kisebb, mint a forgástengelytől távolabbi „f” pontban. A  abszolút sebesség a 

szélkereket érő szél nagysága. Ez nyilván független a kerék sugarától, jelen tárgyalásunkban mindenhol legyen 

állandó és párhuzamos a kerék forgástengelyével! 
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3.2.2.1. ábra 

Az egyes metszetekben a relatív sebességnek közel párhuzamosnak kell lennie az aktuális sugáron lévő 

lapáthúrral. Kismértékben eltér attól ( ) állásszöggel. Ez adja a szárnyszelvényen az állásszöget, ami a 

lapátra ható erőt létrehozza. Az állásszög értéke jó működés esetén általában néhány fok. Mivel a sebességi 

háromszögben az abszolút sebesség iránya és nagysága állandó, a kerületi sebesség viszont befelé haladva 

lineárisan csökken, ezért jól láthatóan a relatív sebesség iránya és nagysága erősen változik. Így a „ ” beállítási 

szög a sugár mentén belülről kifelé haladva folyamatosan csökken, ezért csavarodik a lapát. Az elcsavarás 

mértéke 20°–30° is lehet, lapáttól függően. 

A következőkben válasszunk ki egy lapátszelvényt, és nézzük meg, hogyan adja át az impulzusát a levegő a 

lapátnak, amitől az elkezd forogni! 

 

3.2.2.2. ábra 

A Betz-formula levezetésében a szélkerék után kialakuló forgást elhanyagoltuk. A jelen tárgyalásban azonban 

ezt már figyelembe kell venni! Míg a kerék előtt az áramlás jó közelítéssel állandó irányú és nagyságú 

sebességgel rendelkezik, addig a kerék után a levegőrészecske igen bonyolult spirális pályát ír le. Vázlatosan 

mutatja egy részecske pályáját a 3.2.2.2. ábra. Az óramutató járásával azonos irányban forgó járókerék lapátjai 

az óramutató járásával ellentétes forgásra kényszerítik a levegő részecskéit. A lapátok a részecskéket kerület 

irányban eltérítik. Impulzusuk megváltozását a lapátra ható erő adja. A lapátok ettől a tolóerőtől kezdenek el 
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forogni. Vizsgáljunk meg egy lapátszelvényt! A lapátszelvényre vízszintes áramlással érkezik a szél, vsz abszolút 

sebességgel. A lapátszelvényen a szél irányt változtat, és a kilépésnél már az abszolút sebességnek lesz érintő 

irányú vagy tangenciális komponense vkit is, a tengely irányú, vagy axiális sebessége vkia megegyezik a belépő 

sebesség nagyságával. A kilépő abszolút sebességet felbontottuk erre a két komponensre, ezeket szaggatott 

vonallal mutatja a 3.2.2.3. ábra. Lesz még radiális komponense is, de azt most nem rajzoltuk be, mert viszonylag 

kicsi a többihez képest. 

 

3.2.2.3. ábra 

Vezessük be a 

3.9. egyenlet - (3.9.) 

 

gyorsjárati tényezőt! 

Ez nagyon fontos paramétere a szélkerekeknek. Azt mutatja meg, hogy a kerék kerületi pontja hányszor 

nagyobb kerületi sebességű, mint a beérkező szélsebesség. 

vezessük még be a sugár mentén változó gyorsjárati tényezőt, 

3.10. egyenlet - (3.10.) 

 

amely a lapát egy belső pontjának mutatja meg a gyorsjárati tényezőjét! Nyilván a futó sugártól lineárisan függ, 

és a kerületen felveszi a  értékét. 

Ezek után vizsgáljuk meg a lapátelemre ható nyomatékot! A levegő impulzusváltozása erőket kelt a lapáton. 

Ennek az erőnek x és y irányú komponense van. Mi csak az y irányú erőket vizsgáljuk, mert ez tudja forgatni a 

kereket. A x irányú erőket a csapágyak kompenzálják. Egyébként az x irányú erők hajlítják a szélkerekek 

lapátjait. Ez akár 1−2 méter is lehet a nagyobb, 60−80 m átmérőjű kerekeknél. 

Térjünk vissza a lapátelemhez, és írjuk fel az y irányú impulzusváltozás nyomatékát! Az y irányban csak 

egyetlen egy impulzusváltozást mutat a . 

Ennek nagysága a dr sugáron belépő tömegáram, szorozva az y irányú sebességgel, és ha nyomatékot akarunk 

kapni, akkor meg kell szorozni az aktuális sugárral. 

A belépő tömegáram , ezt megszorozzuk az y irányú sebességkomponenssel, ami a kilépő sebesség 

tangenciális komponense, és a sugárral, ezáltal meg is vagyunk a nyomatékkal, tehát 

 

Ezek után könnyen ki tudjuk számítani az elemi lapátszelvényre átadódó teljesítményt is, csak be kell 

szoroznunk a nyomatékot a szögsebességgel, -val. 

 

Vezessük be a  jelölés analógiájára a 

3.11. egyenlet - (3.11.) 
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jelölést is! 

A tangenciális sebességváltozást az axiális sebességváltozáshoz hasonlóan úgy képzeljük, hogy a lapát feléig 

ugyanakkora változást szenved, mint a felétől a végéig, ezért került a kifejezésbe a kettes szorzó. 

Ezek után alkalmazzuk a fentebb bevezetett jelöléseket:  és a  és a 

 régebbi jelöléseket! 

3.12. egyenlet - (3.12.) 

 

 

Hasonlítsuk össze az eredményünket a 3.4. egyenletben az axiális energiacsökkenésből származó eredménnyel! 

 

A két eredményt egyenlővé téve 

 

majd egyszerűsítve, és felhasználva a 3.11. kifejezést 

3.13. egyenlet - (3.13.) 

 

Ennek a fizikai jelentését egyelőre nem vizsgáljuk, majd a végeredmény lesz számunkra érdekes. 

A 3.4. egyenletet felhasználva 

3.14. egyenlet - (3.14.) 

 

A kapott eredményben a zárójeles rész mutatja, hogy mekkora teljesítmény halad át a dAsz körgyűrűelemen. A 

zárójelen kívüli rész pedig a teljesítmény átalakításának hatásfokát, -t mutatja. 

3.15. egyenlet - (3.15.) 

 

Írjuk fel a körgyűrűre vonatkozó elemi teljesítménytényezőt -t a 3.14. egyenlet alapján! 

 

Írjuk át differenciálegyenlet alakra (formálisan dr-rel átosztunk), és egyszerűsítsük, amit lehet. 

3.16. egyenlet - (3.16.) 
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2.2.1. A teljesítmény maximuma 

Az „a” és „a’” megfelelő értékeinél kapjuk a teljesítmény maximumát, ami a teljesítménytényező maximumát is 

jelenti. 

A maximum helyét megint csak szélsőérték-kereséssel oldjuk meg. 

Elsőként a 3.15. egyenletben szereplő hatásfok maximumát keressük. Az ott lesz, ahol a deriváltnak zérushelye 

van, ezt most teljes differenciállal oldjuk meg, mert kétváltozós a függvény, „a”-tól és „a’”-től függ. A 

hatásfokfüggvénynek  keressük a teljes megváltozását, és azt zérussá tesszük. 

 

Az egyenlet bal oldalát felhasználva 

 

majd rendezve differenciálhányados alakra: 

3.17. egyenlet - (3.17.) 

 

Hasonlóan járunk el a 3.13.  egyenlettel is. Annyi a különbség, hogy az egyenlet bal és jobb 

oldalának teljes megváltozását vesszük „a” és „a’” két független változó szerint. Nyilván a megváltozások is 

egyenlők.  nem függ a két változótól. 

 

 

Megint átrendezve és differenciálhányados alakra hozva 

3.18. egyenlet - (3.18.) 

 

A most kapott differenciálhányadosokat egyenlővé téve 3.17. és 3.18. egyenletekből kapjuk: 

 

3.19. egyenlet - (3.19.) 

 

A kapott kifejezést összevetve a 3.13. egyenlettel „a”-ra konkrét értéket kapunk. 

 

Az  végeredményt kapjuk. Ezt visszahelyettesítve a 3.19. egyenletbe és felhasználva a 3.10.  

definícióját, megkapjuk az 
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3.20. egyenlet - (3.20.) 

 

összefüggést. 

Az „a” a sugár mentén végig állandó, az „a’ ”pedig a sugár négyzetével fordítottan arányos. 

Ha felhasználjuk a 3.11. definíciót, ,akkor az „a’ ” képletébe helyettesítve megkapjuk a 

tangenciális sebesség sugártól való függését is. 

 

Ez a sebességmegoszlás nem más, mint egy úgynevezett potenciálos örvény (Szlivka, 2001), a megoszlását a 

3.2.2.4. ábra mutatja. A „Γ” az örvény erősségét jelenti, és egy állandó. Jelen esetben 

 

 

3.2.2.4. ábra 

Érdemes megjegyezni, hogy a szélkerék által keltett örvényesség az „ ” szögsebességgel fordítottan arányos. A 

szél tangenciális eltérítése, vagyis kis fordulatszámnál nagyobb az eltérítés, mint nagyobb fordulatszámnál. Ez 

persze a valóságban csak bizonyos fordulatszám-tartományban igaz. Az egész levezetés érvényét veszti, ha 

leválik a lapátokról az áramlás, például teljes lefékezésnél. 

A levezetés végső lépéseként határozzuk meg a Cp teljesítménytényezőt (az egész kerékre vonatkozót) az 

optimális paraméterek mellett. Ezt úgy kaphatjuk meg, ha a 3.16. kifejezést integráljuk a teljes kerékre sugár 

szerint, ami a következő kifejezés: 

3.21. egyenlet - (3.21.) 

 

Írjuk be az egyenletbe „a” és „a’ ” optimális értékét, és végezzük el az integrálást: 
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Az eredményünk: a már jól ismert Betz-féle állandó! 

Tehát a kilépő levegősugár forgásának figyelembe vételével optimális esetben ugyanakkora teljesítményt 

kapunk, mint annak figyelembevétele nélkül. (Azért meg kell jegyezni, hogy a mostani levezetés során 

felhasználtuk az előző eredményeit is. Ami azt jelenti, hogy éppen az lett volna a meglepő, ha más 

végeredményt kapunk.) 

Még néhány megjegyzés a fenti levezetéshez. 

• A szélkerék körüli áramlást súrlódásmentesnek feltételeztük. 

• A levezetés során feltételeztük, hogy a kerület mentén, egy adott sugáron nem változnak az áramlástani 

jellemzők, a sebesség és a nyomás. Ez a feltételezés jól ismert az áramlástechnikai gépek körében, ezt szoktuk 

végtelen sűrű lapátozású modellnek nevezni. A valóságban a fent vázolt háromlapátos szélkerékre ez elég 

nagyvonalú feltételezés. A lapátok között kialakuló áramkép elég jelentősen különbözik a lapátok közvetlen 

közelében kialakuló áramképtől. A lapátok között az energiaátalakítás a valóságban kicsit más, mint a jelen 

elméletben. Erre vonatkozó elméleti és kísérleti vizsgálatot végeztünk, amit a cikkben 

(Szlivka−Kajtár−Molnár, 2010) mutattunk be. 

• A lapátozás tényleges kialakítása nem szerepelt a levezetésekben. 

A fenti két levezetésen kívül természetesen még nagyon sok egyéb elmélet is napvilágot látott, amik a fenti 

három pont hiányosságait is figyelembe veszik. (Akit továbbiak érdekelnek, lapozza fel a Burton és szerzőtársai 

[2001] Wind Energy Handbook c. könyvét! A fenti levezetések néhány részlete is támaszkodik erre az 

irodalomra.) 

2.2.2. A teljesítménytényező változása 

Számítsuk ki a Cp teljesítménytényezőt három eltérő esetben! 

Az egyik esetben a kilépő és a belépő sebesség aránya legyen a 0,6, a másik esetben az optimális 1/3, míg a 

harmadik esetben 0,1. 

Számítsuk ki mindkét esetben az „a” és az „a’” értékeit is! 

A feladat megoldásához elsőként számítsuk ki az „a” és az „a’” értékeit mindhárom esetben! 

Eredményeinket foglaljuk táblázatba! A 3.3. egyenlet alapján a  definíció alapján számítsuk ki 

„a” értékeit, . Az „a’” értékét a 3.13. kifejezés adja  meg . 
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3.2.2.5. ábra 

A teljesítménytényezőt a legutóbbi levezetésből, a 3.21. összefüggésből kapjuk meg a 

 integrál elvégzésével. 

Behelyettesítve „a’” kifejezését a táblázatból, a következőt kapjuk: 

 

Mivel „a” nem függ a sugártól, ezért az integrálás nagyon egyszerű: 

 

A kapott kifejezés megegyezik a 3.8. kifejezéssel. 

A kiszámított teljesítménytényezőt betettük, és beírjuk a táblázatba. 

3. A szélenergia tulajdonságai, mérése, 
feltérképezése 

Az előző fejezetben a szélkerékre érkező szélsebességet térben és időben állandónak feltételeztük. A valóságban 

azonban a szél iránya és nagysága folyamatosan változik, sőt a helytől függően is lényegesen eltér. Például a 

tengerek felett egész más a szél viselkedése, mint a kontinensek belsejében. A szél jellemzését most elsősorban 

az energetikai felhasználás szempontjából fogjuk vizsgálni. Elsőként nézzük a szél időbeli változásait! 

3.1. A szél időbeli változásának jellemzése 

Egy adott hely szélenergetikai jellemzése során gyakran az éves átlagos szélsebesség értékét adják meg. 

Egyetlen adat azonban nem elegendő jellemzésre, mert a termelhető villamos energia a szélsebesség köbével 

arányos, az ilyen jellegű elhanyagolás, illetve átlagolás jelentős eltérést okozhat az éves energiapotenciál 

becslésénél. A szélerősség állandóan ingadozik, és ez egy szélsebességmérő (anemométer) segítségével 

meghatározható. Hosszú távon állandó szélsebességek turbinákban áramtermelésre fordítható 

frekvenciatartománya írható le, amelyből a szélből jellemzően nyerhető energia számítható ki. A turbulens 

áramlások leírásánál szokás a szélsebességet időbeli átlagra,  és  ingadozásra felbontani. 

 

Az időbeli átlagokat szoktuk feltüntetni az energetikai célú mérési eredményekben. A szélviszonyokat bemutató 

diagramokban majdnem mindig átlagok szerepelnek. Csak az nem mindegy, hogy az átlagolás milyen hosszú 

időtartamra vonatkozik. Például egy perc, öt perc, tíz perc, napos, hetes, havi vagy éves átlagok léteznek a 

szélmérések eredményei között. Az átlagolás függ a mérőeszközünktől is. Vannak olyan mérőeszközök, 

amelyekkel bizonyos időnél rövidebb átlagokat egyszerűen lehetetlen mérni, mert az eszköz tehetetlensége ezt 

nem teszi lehetővé. Az áramlástanban jellemzően a nagyobb frekvenciájú változásokat (kb. 1 Hz-nél nagyobb 

frekvenciák) szokták turbulenciának nevezni. A perces periódusidővel rendelkező változásokat már nem 

turbulenciának, hanem széllökéseknek hívjuk. Ennél hosszabb periódusidejű változások is vannak a szélben: 

napos, hetes és évszakos. A szél nemcsak nagyságában, hanem irányában is változik. 

Az energetikai széljellemzés gyakorlatában 1−60 másodperces mintavétel átlagából képzett, 1−10 perces 

adatrögzítés terjedt el. A mérések során minden szélirányban tárolni kell a szélsebesség nagyságát, és végül éves 

szinten kell kiértékelni a kapott adathalmazokat. Így kapjuk az adott terület széljárásának statisztikai leírását. A 

legjobb statisztikák készítéséhez a méréseket éveken át − tíz évig − kell folytatni ahhoz, hogy az egyes évek 

közti eltéréseket is figyelembe tudjuk venni. A szélenergia-hasznosítás szempontjából a szél irányváltozása − ha 

nem nagyon gyorsan és sűrűn történik − nem befolyásolja lényegesen az energetikai felhasználást, mivel a ma 

alkalmazott szélturbinák képesek mindig a megfelelő szélirányba beállni. Az energetikai felhasználás 
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szempontjából sokkal lényegesebb, hogy „milyen erős a szél”. Ezt az adatok statisztikai feldolgozásával lehet 

szemléltetni. Ez a szélsebesség gyakoriságának diagramja. Ehhez hasonló feldolgozást használtunk a 

vízerőkészlet jellemzésére is, vízhozam-tartóssági görbék formájában. 

Számos statisztikai eloszlásfüggvényt próbáltak ki a szélsebesség leírásához. A kétparaméteres Weibull-eloszlás 

bizonyult a leginkább alkalmasnak erre a célra azáltal, hogy a legjobb pontossággal illeszkedik az adatsorokra. 

 

ahol: v = szélsebesség [m/s], 

c = mérettényező [m/s], 

k = alaktényező. 

Ha k=2, akkor megkapjuk a Rayleigh-eloszlást, amennyiben k=1, akkor exponenciális eloszlást kapunk. Ezek a 

Weibull-eloszlás speciális esetei. Észak-Európa nagy részén a k tényező közel egyenlő kettővel. A c tényező 

értéke az adott átlagos szélsebesség értékével egyezik meg. 

A Rayleigh-eloszlás függvénye: 

 

ahol  = az átlagos szélsebesség. 

A szélsebesség-eloszlás matematikai leírása lehetővé teszi a szélerőmű teljesítmény-jelleggörbéivel való 

összevetést. Így megkapható a szélerőmű éves energiahozama. Továbbá lehetőség nyílik olyan konstrukció 

kiválasztására, ami lehetővé teszi adott helyszínen a legnagyobb üzemi hatásfok elérését. 

 

3.3.1.1. ábra Forrás: Schrempf ( 2007) 

3.2. A szél magasságtól való függése 

A földfelszínnel érintkező szél tulajdonképpen egy áramlási határréteget hoz létre. A felszín és az áramló szél 

között fellépő súrlódási erő lassítja az áramlást. A földfelszín tagoltsága csökkenti a szélsebességet. A felszín 

feletti magassággal azonban a felszín durvaságának lassító hatása csökken, és a szél sebessége növekszik. A 

3.3.3.1. ábra mutatja a szélsebesség változását a magasság függvényében különböző felszínek felett. A terep 
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egyenetlensége, a beépítés sűrűsége, a meglevő építmények nagysága, valamint a növényzet összetétele és 

jellege határozza meg a szélprofil alakját. Az egyenetlenség nem az egyes akadályok hatásából, hanem számos 

akadály összegződött hatásából származik. 

 

3.3.2.1. ábra Forrás: EWEA 2006 

A szélprofil leírása a határréteg elméletből indult ki, amely egy lehetséges szélsebességi görbét mutat be a 

magasság függvényében. A szélsebesség-magasság (h) függvényében a logaritmikus faltörvényből indulunk ki. 

A szélsebesség tetszőleges z magasságban számítható, ha adott ZR referenciamagasságban ismert az értéke. A 

logaritmusszabály szerint: 

 

ahol: 

v a keresett szélsebesség (m/s) a z magasságon (m) 

VR az ismert szélsebesség (m/s) a ZR referenciamagasságon (m). 

A referenciamagasság a meteorológiai méréseknél általában 10 m, mivel a legtöbb átlagos szélsebességérték 

erről a magasságról származik. 

A mérnöki gyakorlat, a könnyebb kiértékelhetősége miatt, a hatványkitevő segítségével kifejezett 

függvénykapcsolatot, a Hellmann-féle gyökkitevős összefüggést részesíti előnyben: 

 

Az α (Hellman-tényező) kitevő értéke jellemzően 0,1 és 0,5 között változik, az „R” index egy referenciapontban 

mért sebesség és magasság. Nagyságát számos tényező befolyásolja: a táj felszínének jellege, a területen 

található növényzet, az épületek és a különböző meteorológiai jellemzők (páratartalom, hőmérséklet, nyomás). 

A kitevő értéke az egyenetlenségek mértéke alapján kiszámítható. Az „α” kitevő értéke a felszín érdességétől 

függően a következőképpen alakul: 

 

3.3.2.2. ábra Forrás: Schrempf ( 2003) 
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Az α kitevő értéke ezenkívül még a mérési magasság függvényében is változik. A legújabb szélgenerátorok 

legnagyobb üzemi magassága (a forgórész felső pontja) nem haladja meg 200 méter talajszint fölötti 

magasságot, ezért e fölött jelenleg még nem szükséges a sebességviszonyok feltérképezése. 

Azonban, ha a mérőérzékelőket csak 10−20 méteres talajszint feletti magasságban tudjuk elhelyezni, a 

szélsebességet a megfelelő magasságra át kell számítani. Ez viszont jelentős hibát eredményezhet. A földfelszín 

feletti magassággal növekszik a szélsebesség. A növekedés a terepalakulattól (a talaj egyenetlenségétől), a 

gradiens szélsebességtől és a függőleges hőmérsékletprofiltól (az atmoszféra egyensúlyi állapotától) függ. 

A légkör termikus rétegeződése hatást gyakorol a gyenge szél profiljának a meredekségére. Erős szél esetén (6 

m/s fölött), 10 métert meghaladó magasságban ez a hatás elenyészően kicsi. Erős, mechanikus turbulencia 

létrejöttekor (viharok, zivatarok vagy frontok alkalmával, amikor az alsóbb légrétegekbe igen meleg levegő 

áramlik), ettől eltérő kivételek is előfordulhatnak. 

3.3. A szél iránytól való függése 

Egy adott földrajzi helyen a szél iránya többféle okból változhat. Az évszakok változásától, az időjárás 

alakulásától függően többféle szélirány is előfordul. Ritka az a hely a Földön, ahol mindig ugyanabból az 

irányból fúj a szél. De vannak uralkodó szélirányok. Ezt már az ókorban is felfedezték, a 3.1.3. és 3.1.4. ábrán 

látható perzsa szélkerekek ezt az adottságot használták ki. Manapság a szélkerekeket úgy építik, hogy a szél 

irányának változását vezérlés útján kövesse a szélkerék, mint ezt a következőkben részletesen látni fogjuk. A 

leggyakoribb vízszintes tengelyű szélgenerátorok érzékelik a szélirány változását, és egy automatika befordítja a 

szélkereket a megfelelő irányba. Másik megoldás, amit később részleteiben tárgyalunk, a függőleges tengelyű 

szélkerekeké, amelyek érzéketlenek a szélirány változására. Egy adott helyen a szélenergia-potenciál 

felmérésekor minden irányban megmérik a szelet, és ezt ábrázolják egy szélrózsadiagramban. 

 

3.3.3.1. ábra Forrás: Schrempf (2007) 

A bal oldali diagram a szél relatív gyakoriságát mutatja adott irányokban. A 360°-os irányt 12 részre osztották a 

mérés kiértékelése során. A jobb oldali pedig az átlagsebességet mutatja m/s-ban. A 3.3.3.1. ábrán a 

szélsebesség gyakorisági eloszlása szélirányonként látható. Jól látszik a markáns nyugat−észak-nyugati és 

dél−dél-keleti áramlási irány. Az áramlási főirány észak-nyugati, ez hazánk területének nagy részére jellemző, 

kiváltképp Észak-Dunántúlon. 

4. A szél mérése általában 

4.1. A szél mérése műszerek nélkül 
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A szél irányának és nagyságának megítélése nagyon sok területen igen fontos. Ez különösen a vitorlázás 

elterjedésével vált fontossá. De nagyon fontos egyéb területeken is. Ezért már viszonylag régen kialakult egy 

úgynevezett Beaufort-skála, amiz 1800-as években született meg. A szél természetes hatásait alapul véve, 

határozható meg közelítőleg a szél erőssége. Ma már a hivatásos meteorológusok ritkán használják a Beaufort-

skálát, azt ugyanis jórészt felváltották a szélsebesség mérésének objektív módszerei. Ennek ellenére a skála még 

ma is hasznos, főleg vitorlázók és szörfösök körében, ha nagy terület felett akarjuk a szél jellegét megbecsülni. 

Ott is jól lehet használni, ahol nem állnak rendelkezésre szélsebességet mérő műszerek. A tapasztalati úton 

kidolgozott Beaufort-skála arra is alkalmas, hogy lemérjük, illetve leírjuk a különböző szélsebességek 

szárazföldi és tengeri tárgyakra kifejtett hatását. 

 

3.4.1.1. ábra Forrás: http://koponyeg.hu/hireso/18-lexikon-a-legaramlat?share=print 

A skálának létezik szárazföldi és tengeri változata. 

4.2. A szél mérése műszerekkel 

A szél műszeres mérése nagyon gyorsan elterjedt a XIX. és XX. században szinte a Föld minden pontján. A 

meteorológia szolgálat térben és időben rendszeresen méri a szél irányát és nagyságát. Rendszeresen mérik a 

hőmérséklettel stb. együtt a szél irányát és nagyságát az ország szinte minden pontján. A 3.4.2.1. ábra mutatja az 

automata meteorológiai mérőállomásokat. 

 

3.4.2.1. ábra Forrás: http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-

termeszetben-5-osztaly/az-idojaras/meteorologiai-meroallomasok-magyarorszagon 
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Az állomásokon mérik a szél sebességét és irányát szinte folyamatosan, és a szél jellemzőit általában 10 m 

magasan. A szelet nemcsak telepített meteorológia mérőállomásokon, hanem a légkörben több helyen 

ballonokkal, műholdakkal is mérik. Ezen adatokat a világban szinte mindenütt gyűjtik. Ezekből az adatokból 

készítik az időjárás-előrejelzéseket. 

A rengeteg meteorológia szélmérési adat ellenére az energetikai hasznosításhoz még pluszban további 

szélmérési adatok szükségesek. A további mérések a következő okok miatt szükségesek: 

• a pontatlan sebességmérési eredmények miatt a szélturbina teljesítményében hatványozottan (köbösen) 

jelentkeznek, 

• a meteorológiai mérés nem biztos, hogy a kiszemelt erőmű közvetlen környezetében történik, továbbá 

• 10−12 méter magasan állnak rendelkezésre mérési adatok, ugyanakkor a mai szélturbinák 60, 80 sőt 120 m-es 

magasságban dolgoznak. 

• a  összefüggésben célszerű legalább két egymás fölötti pont mérési eredményeiből kiszámítani az 

adott helyre vonatkozó  tényezőt. 

Mielőtt rátérünk az energetikai célú szélmérésre, ejtsünk néhány szót a különböző szélsebességmérő 

eszközökről! 

4.3. A szélmérés műszerei 

A szélirányt és szélsebességet többféle módon mérhetjük. Ma már múzeumi darabnak számít a Wild-féle 

szélnyomás- és széliránymérő (3.4.3. ábra). 

4.3.1. A szélirány és a szélnyomás mérése 

 

3.4.3.1. ábra Forrás: Makra 1991 

A legkorábbi szélmérő műszerek a szél irányát határozták meg. Korszerűsített változatuk a Wild-féle 

nyomólapos szélzászló, amely a szélirányt és a szélerősséget jelzi. A készüléket a talaj fölött 5−6 m magasan 

fából vagy fémből készült rúd végére szerelik föl. Legfontosabb alkotórésze a szélfogó vagy iránymutató, amely 

két egymáshoz hajló vékony fémlemezből áll, és függőleges tengely körüli forgást végezhet. Ha a szélfogó 

állása nem azonos a széliránnyal, akkor szélnyomást kap, és annak engedve elfordul. Egyensúlyi helyzet csak 

akkor jön létre, ha a szélfogó mindkét lapján egyenlő nagyságú a szélnyomás, azaz a szélzászló „beáll” a szél 

irányába. A szélzászló által mutatott irány közelebbi meghatározására szolgál az égtájkereszt, az északi irányt N 

betűvel jelölve. A szélzászló nyomólapja a szélerősség meghatározását célozza, és mindig merőlegesen áll a 

szélirányra. A szélnyomás a szélerőtől függő mértékben a nyomólapot nyugalmi helyzetéből kilendíti. A 

kilengés nagysága a Beaufort-féle fokokban olvasható le. 
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A szélsebesség mérésére szolgáló műszereket anemométereknek nevezzük. A szélsebességmérők vagy az 

egységnyi felületre ható szélnyomást mérik, vagy a szél időegység alatt megtett útját. A legegyszerűbb ilyen 

műszer az imént említett szélzászló fölött alkalmazott nyomólap, amit a szél a nyugalmi helyzetéből kimozdít. A 

többi szélsebességmérőnél az alábbi mérési elvek érvényesülnek: 

• Forgókerekes (a szél okozta nyomás egy kereket forgat, aminek forgási sebessége a szélsebességgel arányos). 

• Aerodinamikus (a szélsebességtől függő dinamikus nyomást mérik). 

• Hődrótos anemométer (a szél hűtő hatásán alapszik). 

• Akusztikus (például a Doppler-effektus alkalmazásával). 

4.3.2. Forgókerekes szélsebességmérők 

Legelterjedtebb a forgókanalas szélsebességmérő. Ezek függőleges forgástengelyű műszerek. A vízszintes 

síkban forgó kerék rendszerint három vagy négy küllőjére műanyagból készült félgömböt erősítenek. A szélnek 

kitett érzékelőrész forgásba jön, bármilyen legyen is a szélirány, mert a kanalak homorú felületére a szél 

nagyobb nyomóerőt gyakorol, mint a domborúra. A kanál-körülfordulások időegységre vonatkoztatott számából 

meghatározható a közepes szélsebesség. A 3.4.3.2. ábrán különböző kialakítású anemométereket látunk. A jobb 

oldali műszer egy szélirány és szélsebességmérő egybeépítve, elektromos jelfeldolgozással. 

 

3.4.3.2. ábra 

Abban az esetben, ha írókészülékkel kapcsoljuk össze a műszert, regisztrálásra is felhasználható. Az idővonal 

mentén fölrajzolt jelek számából meg lehet határozni a sebességet. 

4.3.3. Dinamikusnyomás-mérők 

A szél egyik hatása, hogy egy zárt tér nyomásviszonyait megváltoztatja. Ezt az új nyomást, amelyet létrehoz, 

dinamikus nyomásnak nevezzük, szemben a légáramlástól mentes tér úgynevezett statikus nyomásával. A 

dinamikus nyomás nagysága függ a szél sebességétől és a zárt térbe vezető nyílásnak a szélhez viszonyított 

irányától. Valamely megadott irányhelyzet mellett csak a szélsebességtől függ, tehát ebben az esetben a 

szélsebességmérés nyomásmérésre vezethető vissza. A 3.4.3.3. ábrán látható Pitot-cső össze van kötve a 

nyomásmérővel. A mért nyomásból kapjuk meg a sebességet . A mérés egyik előnye, hogy a 

műszerek tehetetlensége kicsiny, a szélerősség gyors ingadozását szinte azonnal követni tudják, és ezért a szél 

lökésességének mérésére is felhasználhatók. 
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3.4.3.3. ábra Forrás: http://shop.eurochrom.hu/pce-pfm-2-aramlasmero-kulso-pitot-csovel 

4.3.4. Hődrótos anemométerek 

Ezek a legérzékenyebb és a legkisebb tehetetlenségű műszerek; iránytól független szélsebességmérésre 

használhatók. Működésük azon alapszik, hogy a levegő hőmérséklete fölé melegített vékony drót hőmérséklete 

a szélsebességtől függően csökken. 

 

3.4.3.4. ábra Forrás: http://www.mru.hu/analitikai.htm 

A műszer pontos működését zavarja, hogy a levegő hőmérséklete is megváltozhat, tehát a drót lehűlése nemcsak 

a szélsebességtől függ. Ezt a hibát küszöböli ki az Albrecht-féle hődrótos anemométer. A műszerben két 

egyenlő hosszúságú, de különböző vastagságú drótot azonos áramerősséggel melegítenek. A vékony drót 

melegebb lesz, mint a vastagabb, a köztük lévő hőmérsékletkülönbség a szélsebesség növekedésével csökken, 

de a léghőmérséklet megváltozása a hőmérséklet-különbséget nem befolyásolja. A fűtött vezeték 
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hőmérsékletének mérése ellenállásmérésre vezethető vissza. A műszer mérési tartományának alsó határa 0,2 

m/s1, így a mikroáramlások mérését is lehetővé teszi. 

4.3.5. Akusztikus szélmérő 

Az akusztikus szélmérő érzékelő részének felépítését látjuk alább. A speciális fémkereten több darab, kettős 

rendeltetésű (hangkibocsátó és -érzékelő) mérőtest helyezkedik el, ez látható a 3.4.3.5. ábrán. Az egyes 

mérőtestek által kibocsátott hangimpulzusok a széliránytól és szélsebességtől függően különböző időbeli 

eltéréssel jutnak el a többi mérőtesthez. Mindezt elektronikus berendezés értékeli, és a kapott jelek bonyolult 

halmazából rekonstruálja a szélvektor háromdimenziós változásait. A SODAR (Sonic Detection And Ranging) 

egy olyan távérzékelési eszköz, amely a hanghullámok segítségével méri a szél irányát és sebességét. A mérés a 

légkörben állandóan jelenlévő mikroturbulenciák, örvények érzékelésén alapul. A mikroturbulenciák 

szabálytalan változása határozza meg a szél pillanatnyi értékének függőleges és vízszintes összetevőjét. 

 

3.4.3.5. ábra Forrás: Schrempf (2007) 

5. Energetikai célú szélmérés 

A szélsebesség mérése a legfontosabb eleme a szélenergia-forrás értékelésének, a teljesítmény 

meghatározásának, az éves energiatermelés kiszámításának. Gazdasági értelemben a bizonytalanságok pénzügyi 

kockázatot jelentenek. Semmilyen más energiaforrásnál nincs nagyobb kockázat, mint a szélenergiához 

szükséges szélsebesség mérése. 

Fontos a megfelelő mérési hely, és mérési magasság kiválasztása. A felhasznált anemométerek, azok kalibrálása 

és elhelyezése. Minden szélsebességméréshez használt anemométert előzetesen szélcsatornában kell beállítani. 

Ugyanakkor hosszabb távú mérés esetén szükséges a helyszíni kalibrációk körültekintő elvégzése, referencia-

anemométer segítségével. 

A mérés helyének kiválasztása fontos feladat. A mérési helyen lehet újonnan telepíteni mérőoszlopot, vagy, ha 

arra lehetőség adódik, akkor meglévő oszlopot használhatunk fel. 

E méréseket azért végezzük, hogy egy szélerőmű, de leginkább egy szélerőműpark létesítési helyszínéül 

kiválasztott terület szélklimatológiai adottságait részletesen feltérképezzük, és adatbázist szolgáltassunk a 

szélerőműpark tervezéséhez. 
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3.5.1. ábra Forrás: Schrempf (2007) 

A hónapokon, sőt éveken keresztül gyűjtött adatokból, erre alkalmas szoftverekkel értékelik ki a mérések 

eredményeit. A következőkben a teljesség igénye nélkül ismertetünk néhány kiértékelt eredményt. A 3.5.2. ábra 

diagram bemutatja néhány helyen a szél irányának relatív gyakoriságát. A vízszintes tengelyen a különböző 

égtájak jelennek meg angol rövidítéssel. 

(Pl: N= észak; NNW észak-északkelet stb.) Így 12 részre osztják a 360°-os szöget. A 3.5.2. ábra jobb oldali 

diagramja a szélirányok relatív energia (teljesítmény)-tartalmát. 

 

3.5.2. ábra Forrás: www.meteor.geo.klte.hu/hu/doc/1_szel_tar.pdf 

Szokták ezt a diagramot más formában is felrajzolni, ami talán szemléletesebb. Egy ilyet mutat a 3.5.3-as ábra. 

Vagy a szélsebességet szokták szélrózsadiagramban is ábrázolni, ezt a 3.5.4. ábra mutatja. Itt az egyes körök m/s 

szélsebességre vannak skálázva. 
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(A két diagram más-más mérési eredmény kiértékelése.) 

 

3.5.3. ábra Forrás: www.meteor.geo.klte.hu/hu/doc/1_szel_tar.pdf 

 

3.5.4. ábra Forrás: www.meteor.geo.klte.hu/hu/doc/1_szel_tar.pdf 

Az egyes irányokban külön-külön lehet felvenni a szélsebesség nagyságának eloszlásgörbéit is. Itt a vízszintes 

tengelyen a szélsebesség, a függőleges tengelyen a relatív gyakoriság szerepel. A diagram mutatja az összes 

irány súlyozott átlagát is. A szélturbina telepítésének igazán ez a görbe adja az alapját. 
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3.5.5. ábra Forrás: www.szel-mszte.hu/downloads.php?cat_id=1&download_id=2 [Tóth−Schrempf] 

A mérési eredményeknek még egy fontos paramétert meg kell határozniuk akkor, ha a mérés magassága nem a 

szélturbina tengelyének magasságával esik egybe. Márpedig a legtöbb esetben ez a helyzet. A meghatározandó 

tényező a Hellman-tényező, az előzőekben említett magasságfüggvény  hatványkitevője. Az „ ” 

kitevő segítségével tudjuk átszámítani a szélsebességet a majdani szélturbina tengelyének magasságába a mérési 

helyen mért értékekből. Az „ ” meghatározásához természetesen a méréseket is legalább két jól eltérő 

magasságban kell elvégezni. 

6. A szélkerekek főbb típusai 

A szélkerekeknek két főcsoportját lehet megkülönböztetni: a függőleges és a vízszintes tengelyű kerekeket. A 

csoportosításukhoz használjuk a már bevezetett gyorsjárati tényezőt! 

A 3.9. egyenletben vezettük be a  gyorsjárati tényezőt, ami megmutatja, hogy a lapát külső kerületi 

pontjának sebessége hányszorosa a szél sebességének. A használatos szélkerekeket e paraméter alapján 

sorolhatjuk be. A következő, 2.5.1. ábra mutatja a használati tartományokat. Az egyes szélkerekek 

teljesítménytényezőjének alakulását mutatja az ábra a gyorsjárati tényező függvényében. A legmagasabban járó 

görbe az ideális szélkeréké, amelynek lapátozásán nem alakulnak ki veszteségek. Ezt nem lehet megvalósítani. 

A Betz-féle állandót  eléri kb. 7-es gyorsjárati tényezőnél. A következő legjobb görbe a (két- és) 

háromlapátos vízszintes tengelyű szélkerekek jelleggörbéje. A háromlapátos a legelterjedtebb szélkerékfajta. 

Ezek elérik a 0,5-ös teljesítménytényezőt 6−7 gyorsjárati tényező esetén. Vagyis ezeknek a szélkerekeknek a 

kerületi sebessége a szél 6−7 szerese. Ezek az úgynevezett gyorsjárású szélkerekek. Szintén gyorsjárásúak a 

Darrieus-szélkerekek, amelyek függőleges tengelyűek. Ezek is gyorsan forognak, de a hatásfokuk szerényebb, 

maximum kb. 0,4-es teljesítménytényező. A másik hátrányos tulajdonságuk, hogy a teljesítménytényező-

görbéjük csúcsosabb, mint a háromlapátos szélkerekeké. A következő szélkerékfajta a holland négylapátos, ahol 
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a teljesítménymaximum 2−3 gyorsjárati tényezőnél adódik, de csak 0,3 körüli maximumot ér el. Az amerikai 

kerék maximuma szintén 0,3 teljesítménytényező környékén van, és ezt kb. egyes gyorsjárati tényezőnél éri el. 

A holland és az amerikai kerekek lassú járásúak. És végül maradt a másik függőleges tengelyű szélkerék, a 

Savonius típusú amely szerény, 0,15 körüli maximális teljesítménytényezővel rendelkezik, és ezt 0,8−1 körüli 

gyorsjárati tényezőnél éri el. Ez szintén lassú járású szélkeréknek számít. Természetesen nagyon sok egyéb fajta 

szélkerék is létezik. 

Megjegyzés: 

Ez a terület a feltalálók egyik kedvence. Mi is sok különböző találmánnyal találkoztunk. Legtöbbször, ha már a 

szél megmozgatja a találmányt, akkor azt is képzelik, hogy az már energiatermelésre is alkalmas. Sokan pénzt és 

fáradtságot nem kímélve meg is építik a szerkezeteiket annak ellenére, hogy a szakemberek megpróbálják 

lebeszélni őket erről. A csalódás akkor szokott bekövetkezni, amikor a megépített szerkezetből a kivehető 

teljesítmény szinte a nullával egyenlő. Érdemes megjegyezni, hogy ha egy találmány, pl. szélkerék, forog, még 

egyáltalán nem biztos, hogy hatékony energiatermelő berendezés is! 

Nézzük meg, hogy az egyes típusok hogyan is működnek! Próbáljuk meg megérteni, hogy mitől tudják jobban 

vagy kevésbé jól hasznosítani a szélben rejlő teljesítmény! 

 

3.6.1. ábra 

Nézzük meg időbeli megjelenésük sorrendjében az egyes típusokat! 

6.1. A holland típusú, négylapátos szélkerék 

A szélkerék vízszintes tengelyű. A szélirány változását a malom felső részének elforgatásával tudja követni a 

szélkerék. A szélirányba állítás kézzel történt. Ez Hollandiában nem okozott igazán nagy problémát, mert a 

tenger közelsége miatt a szélirány nem változott gyorsan, tehát az irányba állítást viszonylag ritkán kellett 

elvégezni a nálunk található kontinentális szélgenerátorokhoz képest például. 

 

3.6.1.1. ábra 

A holland típusú szélmalomnak nagyon sokféle változata van. A kezdetben viszonylag egyszerű modelleket 

építettek az 1600-as években. Például nem volt állítható, szélbe forgatható a malom teteje, vitorlák szöge fixen 

rögzített volt stb. 

Az első olyan malmok, amelyek már ki tudták használni a változó szélirányt, az úgynevezett bakos malmok 

voltak. Ezeknél az egész építményt forgatták egy több gyámmal támasztott függőleges gerendatengely körül. Az 
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így épített malom már könnyűszerkezetes felépítményt igényelt, mind a stabilitás, mind a kezelhetőség 

érdekében. A favázas tetőt deszkázták vagy fazsindelyes borítással látták el. 

A szélmalmok szélbe forgatását az első változatban kézi erővel végezték. Ennek mechanizmusát a 3.6.1.2. a. és 

b. ábrán láthatjuk. A 3.6.1.2. b. ábra az elforgató kerék forgatását és rögzítését mutatja. A 3.6.1.2. c. ábrán egy 

automatikus szélbeállító pótszélkereket látunk, ami nagyon hasonlít a mai helikopterek stabilizáló rotorjához. 

 

3.6.1.2. ábra Forrás: http://www.tem.nhl.nl/~smits/windmill.htm 

Az 1700-as és 1800-as években számtalan szabadalom keletkezett, amelyek a szélmalmok egyre jobb 

szélkihasználását eredményezték. A javítási ötleteket, szabadalmakat általában a tengeri hajózás, a vitorlázás 

szülte. 

A szélmalmok másik nagyon lényeges eleme a vitorla. Ez kezdetben egy rácsos szerkezet volt, amelyre vásznak 

feszítettek − hasonlóképpen, mint a vitorlás hajókon. A későbbiekben ezt felváltották merev vázszerkezettel. A 

vitorlázat kialakítása a lapátozástól függetlenül meglehetős sokszínűséget mutat. Készülhetett teljes vagy 

részleges deszkázással. 

A zsaluleveles vitorlaszárnyak hosszirányban két, egy keskenyebb és egy szélesebb sávra osztottak. Mindkét 

mező zsalulevelei egymástól függetlenül állíthatók. Ez jelentette a legmagasabb szintű technikát, sőt még 

napjainkban is nehéz feladat fa zsalukból egy egységes aerodinamikai felületet alkotni, tekintettel arra, hogy a 

faszerkezet ki van téve az időjárás viszontagságainak 

A szélmalomtechnikában is megjelent az automatizálás. Korán, már a XV. században alkalmaztak centrifugális 

szabályozású malmot. Az automatika feladata volt, hogy a hírtelen széllökés hatására megnövekvő fordulatszám 

káros hatásait (kőtörés, összeégés, fogtörés) kiküszöbölje. Erre többféle megoldást is alkalmaztak. 

Példaként bemutatjuk a Sir William Cubitt 1813-as találmányát, a levegőféket. Ld. a 3.6.1.3. ábrán! A lapátokon 

belül apró lapátok helyezkednek el, amelyek szabályozták a kerék fordulatszámát, ezeket a kis lapátok 

farokrészén egy összekötő rúddal lehetett nyitni, csukni. A rudat súlyok szabályozták, amelyek lánccal 

csatlakoztak a rúdhoz. A centrifugális erő növekedése esetén (nőtt a fordulat) a kis lapátok jobban kinyíltak, 

ezáltal csökkentve a teljes szárny aktív felületét. A lecsökkent felület hatására csökkent a lapátokra ható erő, és a 

kerék forgása lelassult. Ezt nevezték levegőféknek a szélmalmokon. 



 A szélenergia-hasznosítás általános 

kérdései 
 

 82  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

3.6.1.3. ábra Forrás: http://www.geograph.org.uk/photo/2930454 

Ezt a levegőféket 1860 környékén alkalmazták először Angliában. 

Érdekesség még, hogy felfedezték a szélnek a magasságtól való függését is. És ki is használták azt úgy, hogy a 

szélkereket kicsit megdöntötték 10−15°-ban, és így nagyobb teljesítményt tudtak kivenni a szélből. A 3.6.1.4. 

ábra mutatja ezt a megoldást. A hátradöntés jelentős szerepet játszott a tetőszerkezet rögzítésében is. A szélből 

eredő erő függőleges komponense segíti a tető kötését, ami a szélerő növekedésének hatására még erősödik is. A 

tető védelme (lesodrása, törése) érdekében le lehet oldani a vitorlaszárakat tartó kengyeleket, és így 

csökkenthető az aktív felület. 

 

3.6.1.4. ábra Forrás: http://www.geograph.org.uk/photo/2930454 

A sok fejlesztés pozitívan hatott a szélmalmok fejlődésére, de a szén és az olaj mint energiahordozó megjelenése 

visszavetette a további fejlődésüket. A XIX. században már megjelentek a gőzzel hajtott malmok, és a 

szélmalmok fejlődése megállt. 

A mai szélkerekektől még több lépés választotta el a szélmalmokat. Az egyik fontos lépés a szárnyak profil 

alakra történő gyártása. A másik a sugár mentén változó beállítási szög kialakítása. Ezek fontos áramlástani 

jellemzői egy mai modern szélkeréknek. Ezeket a 3.2.2.1. és 3.2.2.2. ábrákon láttuk. És még egy nagyon fontos 

szabályozási lehetőség hiányzott, az, hogy a lapátokat a saját tengelyük körül el lehessen fordítani, és a szél 

nagyágától függően lehessen szabályozni a szélkerék fordulatszámát és nyomatékát. Ez utóbbit a mai 

szélturbináknál Pitch controlnak nevezik. Ez a lapát szögét szabályozza a szél sebességének megfelelően. 

6.2. Az amerikai típusú szélkerék 

A chicagói világkiállításon (1876) egy fémszerkezetű, soklapátos, lassú járású szélerőmű vonta magára a 

közfigyelmet, amely vizet szivattyúzott. Habár ez a szélkerék áramlástanilag messze elmarad a tökéletestől, és 

vízszivattyúval való terhelése sem volt arányos a mindenkori teljesítményével, mégis gyorsan elterjedt, mert 

nagy lapátfelületei miatt már gyenge (2,5 m/s sebességű) szélnél is megindult. Erősebb szél sem rongálta meg, 
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mert 7−8 m/s sebességű szélnél automatikusan oldalt fordult és ekkor síkjával állt a szél felé, úgy hogy a szél 

nem tehetett benne kárt (lásd 3.6.2.1. ábra!). 

 

3.6.2.1. ábra Forrás: http://users.atw.hu/szeleromu/torteneti_attekintes.html 

A szélmalmokhoz képest több fontos újítás történt az amerikai típusú szélkeréknél. A lapátjai már ívelt lapokból 

álltak, ami közeledés a mostani profilos lapátokhoz. A repülés korszaka azonban még nem érkezett el, ezért a 

szárnyprofilok sem fejlődtek még ki a technikában, csak a madarakon. Másik fontos lépés a viharvédelem 

megvalósítása. Ez nagymértékben meghosszabbította a szélkerék használhatóságát, és ezáltal a mérete is 

megnövekedhetett. A 3.6.2.1. ábra épp a beforgatott, védelmi állapotot mutatja. A nagy szél az éle felől támadja 

a szélkereket, tehát nem tehet benne kárt. 

 

3.6.2.2. ábra Forrás: http://windsector.tumblr.com/post/4711554356/the-first-wind-turbine-in-america 

Charles F. Brush Clevelanben építette meg az első amerikai szélgenerátort, amely áramot is szolgáltatott. 20 

méter magas, 19 m átmérőjű szélkereke a lassú járású amerikai kerék. 12 KW teljesítményt szolgáltatott. Húsz 

éven keresztül használták, tíz évig azután is, hogy bevezették a városban az elektromos áramot. Ez volt az első 

automatikusan működő elektromos áramot szolgáltató szélerőmű. Egy évvel korábban Skóciában a skót 

akadémia épített egy szélerőművet, ami akkumulátorokat töltött. 
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6.3. A Savonius- és Darrieus-féle függőleges tengelyű 
szélkerekek 

A Savonius-szélkerék az egyik legegyszerűbb áramlástechnikai elven működik. A kanalas anemométerek is ezt 

az elvet alkalmazzák. A félgömbnek vagy félhengernek a légellenállása nagymértékben függ a megfúvás 

irányától. Mielőtt a működésre rátérnénk, ejtsünk szót a testek légellenállásáról és a felhajtóerejéről. 

6.3.1. Testek áramlási ellenállása 

A körüláramlott testekre az áramlás legtöbb esetben valamilyen erőt gyakorol. A folyadék áramlásakor mindig 

fellép az áramlás irányával szemben ható erő, az ellenálláserő. A folyadékban fellépő ellenállást két részre 

oszthatjuk: a súrlódási- és nyomási-, vagy alakellenállásra. A súrlódási ellenállás a test felülete és a folyadék 

között ébredő csúsztatófeszültségek eredménye. A nyomás- vagy alakellenállás abból származik, hogy a 

súrlódás következtében a test mögött a nyomás lecsökken. Egy testre ható ellenálláserő nagysága: 

 

A testeknek fontos jellemzője az ellenállás-tényezője. Az ellenállás-tényező egyenlő az ellenálláserő (Fe), 

valamint a test egy jellemző felületének (A) és a test előtt messze mérhető dinamikus nyomásnak  a 

hányadosával, tehát 

 

A Reynolds-szám pedig a test előtt messze mérhető zavartalan áramlás sebessége ( ), szorozva a test egy 

jellemző méretével (pl. henger esetén ez a henger átmérője, d), és osztva a közeg kinematikai viszkozitásával 

(v), tehát: 

 

Mind az ellenállás-tényező, mind a Reynolds-szám dimenziótlan mennyiségek 

 

3.6.3.1.1. ábra 

A táblázat jobb oldalán látható a félgömb ellenállás-tényezője a domború oldal felől megfújva 0,34, míg a 

homorú oldal felől megfújva 1,33. A működése nagyon egyszerűen magyarázható ezek után. A 3.6.3.1.2. ábrán 

látható kanalas anemométer kerekén a szél a jobb oldali homorú gömboldalt nagyobb erővel nyomja, mint a bal 

oldali domborút. Emiatt elfordul az óramutató járásával ellentétesen. 
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A félhengerrel felszerelt Savonius-szélkerék (3.6.3.1.3. ábra) teljesen hasonló elven működik, csak az ellenállás-

tényezők értéke változik meg kismértékben. 

A működésből adódik, hogy a kerék kerületi sebességének kisebbnek kell lennie, mint a szél sebességének, mert 

ellenkező esetben a homorú oldal külső pontja már gyorsabban megy, mint a szél. Emiatt a homorú oldalon is a 

forgással ellentétes erő kezdene kialakulni. A 3.6.1. ábra szerint a teljesítmény maximum kb. 0,8-es gyorsjárati 

tényezőnél alakul ki. Sajnos a domború oldal mindig ellene dolgozik az energiatermelésnek. Ezt bizonyos 

típusoknál úgy csökkentik, hogy egy fallal leárnyékolják a domború visszatérő oldalt. Itt már gondoskodni kell 

arról, hogy a szélirány változását az árnyékoló fal kövesse. Igazából ilyenkor elvész a függőleges tengely 

előnye, a szélirány-érzéketlenség. 

 

3.6.3.1.2. ábra Forrás: http://www.ivt.ntnu.no/offshore2/?page_id=394 

 

3.6.3.1.3. ábra Forrás: http://www.ivt.ntnu.no/offshore2/?page_id=394 

A Darrieus-szélkerék működésének megértéséhez a szárnyakra ható felhajtóerőt kell feleleveníteni. 

6.3.2. Szárnyprofilra ható felhajtóerő 

Az áramlásba helyezett szárnyra ható erő két komponensre bontható: a zavartalan (megfúvási) sebességre 

merőleges „Ff” felhajtóerőre és a megfúvással párhuzamos „Fe” ellenálláserőre. Az ellenállás-tényezőhöz 

hasonlóan bevezethető a szárnyra vonatkozó felhajtóerő is. 

 

A felhajtóerő sokkal nagyobb értékű, mint az ellenálláserő a megfúvási szög ( ) bizonyos tartományában. 

0−150 (ld.: 3.6.3.2.2. ábra!). Viszont ezen a tartományon kívül az ellenálláserő a nagyobb, és a felhajtóerő 

gyakorlatilag megszűnik. 
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3.6.3.2.1. ábra 

 

3.6.3.2.2. ábra 

Ennyi ismétlést követően nézzük a Darrieus-szélkerék működését! Ezt a fajta szélkereket a francia Georges Jean 

Marie Darrieus, áramlástannal foglalkozó tudós 1931-ben fedezte fel. A jellegzetes, habverő alakú szerkezet két 

vagy három vékony, repülőgépszárny profilú lapátból állt. Kialakítását a 3.6.3.2.3. ábra bal oldalán látjuk. 

Függőleges tengely körül forog két szimmetrikus szárnyszelvény. A forgás a szél hatására következik be. Az 

ábra jobb oldala forgás közben mutatja a két szárnyra ható sebességeket és erőket. 
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3.6.3.2.3. ábra 

A két lapátra berajzolt sebességi háromszögekből megkapjuk mindkét lapátra ható felhajtóerőt. A sebességi 

háromszögeket ugyanúgy kell megrajzolni, mint a vízturbináknál tettük. Az abszolút sebesség , a kerületi 

sebesség  és a relatív sebesség , vektori összege . Ezeket berajzolva mind a két szárnyprofilra 

megkapjuk a relatív sebesség irányát. A felhajtó erre a sebességre merőlegesen ébred, mégpedig a megfúvással 

szembeni oldalon. A két erő ugyanabba az irányba mutató forgatónyomatékot kelt a tengelyen, ezért forog a 

kerék. Az ellenálláserő is fellép a szárnyszelvényeken. Ez az erő sajnos olyan nyomatékot hoz létre, amely 

akadályozza a kerék forgását. Ez a nyomaték szerencsére kisebb, mint amit a felhajtóerők hoznak létre. 

Könnyen belátható, hogy a lapátok bármely helyzetében ébred felhajtóerő. 

Ha ugyanis a  szög kellően kicsi, kisebb, mint 10°, akkor mindig ébred felhajtóerő. Ugyanis akkor a 3.6.3.2.2. 

ábra szerint létrejön a felhajtóerő. És mivel a szárnyprofil szimmetrikus, mindegy, hogy melyik oldala felől éri a 

profilt a relatív sebesség, mindig ébred valamelyik irányban felhajtóerő. 10°-nál kisebb megfúvási szög akkor 

jön létre, ha a szélkerék gyorsan forog, ami azt jelenti, hogy a gyorsjárati tényezője nagy, . Ha kisebb a 

gyorsjárati tényező, akkor megnő a  szög, és leválik az áramlás a lapátról, megszűnik a felhajtóerő. Ha 

nagyobb a , akkor pedig a felhajtóerő hatásvonala közelebb kerül a tengelyhez, és csökken a létrejövő 

forgatónyomaték. 

Az ábrán csak két olyan helyzetet ábrázoltunk, amikor a szélsebesség és a kerületi sebesség merőlegesek. 

Könnyen belátható, hogy ettől eltérő helyzetekben a  szög csökkenni fog a legtöbb lapátpozícióban. A  

legnagyobb értékét akkor veszi fel, amikor az , vagyis egyenlő szárú a háromszög. Ekkor ki is fejezhető, 

hogy mekkora legyen a szélsebesség és a kerületi sebesség aránya. . Ez a szinuszfüggvény 

tulajdonságából fakad. 

Ebből kifejezve a . A 3.6.1. diagram szerint az optimális gyorsjárati tényezője a Darrieus-szélkeréknek 

hat felett van egy kicsivel. Ez azért adódik így, mert a szimmetrikus szárnyprofilnál a felhajtóerő-tényező 

(3.6.3.2.2. ábra) már kisebb szögnél éri el a maximumát, mint az ábrába rajzolt, nem szimmetrikus szárnyprofil. 

A 3.6.3.2.3. ábrán az is látszik, hogy szárnyprofilokról lelépő abszolút sebesség „vki” kifelé hajlik, nagyobb 

keresztmetszeten áramlik át, és emiatt kicsit kisebb is, mint a belépő „v” szélsebesség. A relatív sebességet 

eltéríti, mintegy magához szívja a szárnyprofil, és eltéríti az irányát. Emiatt a kilépő sebességi háromszögben 

csökken az abszolút sebesség nagysága, és az iránya is megváltozik. 
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Az 1973-as olajválság idején az Egyesült Államokban is próbálkoztak a Darrieus-féle szélturbinával. Néhány 

prototípust építettek, azonban az üzemeltetés során nehézségek támadtak. A függőleges tengelyű szélturbina 

nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ezért kereskedelmi forgalomban nem is terjedt el. 

A háromlapátos szélerőműveket a következő nagy fejezetben tárgyaljuk. 
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C. függelék - Fogalomtár 

anemométer: szélsebességmérő eszköz 

állásszög: a szárnyszelvény húrja és a megfúvási irány közötti szög 

beállítási szög: egy szélkerék adott lapátkeresztmetszetének szöge a forgás síkjához viszonyítva 

ellenállás-tényező:  az ellenálláserő és a dinamikus nyomásból számított erő hányadosa 

felhajtóerő-tényező:  a felhajtóerő és a dinamikus nyomásból számított erő hányadosa 

gyorsjárati tényező:   a szélkerék kerületi sebessége viszonyítva a szélsebességhez 

SODAR (Sonic Detection And Ranging): akusztikai elven működő szélsebességmérő eszköz 

teljesítménytényező:  a szélkerék leadott teljesítménye, viszonyítva az ugyanakkora felületen a 

szélben rejlő teljesítményhez 
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4. fejezet - A szélerőművek 
szerkezete, telepítése, hálózatra 
csatolása 

1. A háromlapátos szélturbina szerkezeti elemei 

A mai modern szélerőműveknél már nem az alaki ellenállás, hanem a lapátokra ható felhajtóerő elvét 

hasznosítják. A legtöbb ma épített erőmű két- vagy háromlapátos, és vízszintes tengelyű. Az ellenálláselven 

működő berendezéseknél a szél energiájának 15%-a hasznosítható, míg a felhajtóerő elvén működő 

berendezéseknek maximum 60%-a, amint azt a Betz-formula mutatja. Egy meghatározott, minimális 

szélsebesség esetén (2,5−3 m/s) kezd működni a berendezés. Egy bizonyos, nagy szélsebesség esetén (kb. 

24−26 m/s) a rotor terhelése túl nagy lesz, ezért ekkor a „pitch” szabályozású berendezéseket automatikusan 

leválasztják a hálózatról, a szárnyak „zászlóállásba” (élével a szél irányába) állnak, a rotor üresjáratban forog. 

Ilyenkor a lapátokat beforgatják a szél irányába, hogy minél kisebb szélnyomás nehezedjen rájuk. 

A 4.1.1. ábrán egy szélerőmű belső szerkezetét láthatjuk. A fontosabb részek az ábra alatt fel vannak sorolva. A 

lapátok az agyban csatlakoznak a főtengelyhez. A lapátok a saját tengelyük körül elforgathatók, hogy 

áramlástanilag a lehető legkedvezőbb legyen lapátokra ható felhajtóerő nagysága, vagy, ha nagyon erős a szél, 

akkor be tudja forgatni szélirányba a lapátokat, illetve, ahogy az előbb írtuk, zászlóállásba. 

A lapátok a lassú tengelyhez vagy főtengelyhez kapcsolódnak (7). A tengelyforgást a (20) hajtómű felgyorsítja, 

és a gyors tengely hajtja meg a (15) generátort. A tengelyeket ellátták fékekkel, amelyek nagy viharban vagy 

meghibásodáskor lefékezik a rotor forgását. A (14) anemométer méri az aktuális szélsebességet, a (23) 

szélzászló pedig a szélirányt. 

Az ábrán nincs rajta a szélbe állító mechanizmus, ami az egész gondolát elforgatja úgy, hogy a rotor a 

szélirányba álljon. Ezt a mechanizmust a 4.1.2. ábrán láthatjuk a (Yaw driver) szélbe állító és a (Yaw-motor) ez 

a motor fordítja el a gondolát. 

A szélturbináknál nagyon fontos a viharvédelem. Ennek többféle módja is lehet. 

• „no control” = nincs szabályozás, úgy van tervezve mind a turbina, mind a generátor, hogy a legnagyobb 

széllökést is kibírja. 

• Yaw és tilt control = ha a sebesség átlépi a megengedett értéket, a turbina tengelye körül elfordul, ezzel 

csökkentve a sebességet. 

• Pitch control = a lapát szögét szabályozza a szél sebességének megfelelően. 

• Stall control = ha túllépi a sebesség a megengedett értéket, akkor a lapátok fékező üzemmódba állnak át, és 

teljesen megállnak, majd a turbinát újra kell indítani. 
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4.1.1. ábra Forrás: http://www.enercon.com/ 

 

4.1.2. ábra Forrás: http://www.uscg.mil/d1/SFOSouthwestHarbor/innovation/wind/wind_101.asp 
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2. A szélturbinák lapátjai 

A turbinalapát anyaga: üvegszál vagy kompozit epoxigyanta. A modern turbinák két- vagy háromlapátúak. A 

centrifugális erő, a rezgés, az anyagkifáradás teszi a lapátot a szerkezet leggyengébb pontjává. A széllökések 

alatti mechanikai igénybevételt a megengedett szint alatt kell tartani, ami a rotor sebességének beállításától 

függ. Ez nemcsak a lapátot védi meg, hanem a generátort is a túlterheléstől és a túlmelegedéstől. Erre használják 

a lapátszög-vezérlést, aminek segítségével befolyásolható a mechanikai igénybevétel és az esetleges túlterhelés. 

A szélturbina-lapátokat szárnyprofil alakura gyártják, és a repülőgépszárnyakhoz hasonló technikával állítják 

elő. Az aerodinamikai kialakítás igen fontos a jó hatásfokú működés érdekében! A lapátok, mint láttuk a 3.2.2.1. 

ábrán, a hossztengelyük mentén változó húrhosszúságúak és elcsavart profilúak. Ez biztosítja a megfelelő 

működést. A lapát különböző nézeteit, metszetekkel, a 4.2.1. ábrán láthatjuk. Ez egy olyan profil, amelynek 

egyik oldala egyenes (Göttingai 436-os), ez jól látszik a 4.2.1. ábra középső képén. A lapátprofiloknak nagyon 

sok változata ismert. A II. világháború alatt mind a németek, mind az amerikaiak rengeteg fajta szárnyprofilt 

kísérleteztek ki. Ezeket is felhasználva és továbbfejlesztve alkotják meg a mai szélkerekek lapátprofiljait. A 

legtöbb lapát többféle alakú profilból áll össze. Más a tengelyhez közeli, és más a lapátvég felé eső profilok 

alakja. Az ábrán az is jól látszik, hogy a lapát húrhossza is változik a sugár függvényében: kifelé haladva 

vékonyodik. Az ábrán nincs megrajzolva sem a lapát vége, sem a lapát töve. Azt a következő, 4.2.2. ábrán 

látjuk, ahol a belső felépítését is elemezhetjük. 

 

4.2.1. ábra 
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4.2.2. ábra Forrás: http://eandt.theiet.org/news/2011/jul/wind-turbines.cfm 

 

4.2.3. ábra Forrás: www.sciencedaily.com 

A lapát szerkezeti felépítését a 4.2.2. ábra mutatja. Alapvetően egy üreges héjszerkezet, amely megfelelő 

merevítésekkel van ellátva. Egy ilyen merevítést látunk a 4.2.3. ábrán. 

A lapátnak viszonylag könnyűnek és szilárdnak kell lennie, mert a forgás közben jelentős mechanikai 

feszültségek ébrednek a szerkezetben. A terhelést a centrifugális erő és a szélterhelés együttesen hozza létre. 

Nagyobb szélben a lapátok akár több métert is meghajolhatnak az oszlop irányába. Ráadásul a mechanikai 

igénybevételek változó nagyságúak, vagyis fárasztó igénybevétel alakul ki. Ennek hatására repedések 

indulhatnak el a szerkezetben. A fáradt törés elkerülése érdekében fontos a lapátokat időnként ellenőrizni. Ezt 

néhány évente el kell végezni. Esetleg nagyobb hiba esetén javítani kell, vagy le is kell cserélni. 

A lapáttő nagyon fontos rész! Ez teszi lehetővé a megfelelő befogást és a lapát saját tengelye körüli forgatását, a 

lapátszög állítást, a „Pitch controlt”. A bal oldali ábrán a főbb elemeket látjuk, a jobb oldali ábrán pedig a 

lapáttő belső felén lévő, belső fogazású koszorúhoz csatlakozó, állító fogaskereket. Ezt hajtja meg a 

lapátforgatást végző motor. 

 

4.2.4. ábra Forrás: http://www.secotools.com/Pages/Legacy/StandardPage.aspx?id=3712 

3. A szélturbinák tartóoszlopa 

A szélturbinák oszlopai nagyon fontos elemei a rendszernek. Ezen nyugszik az egész erőmű. Az oszlopai emelik 

és tartják a szélkereket abban a magasságban, ahol a szél nagyobb, mint a felszínen. Az oszlopok magassága 

határt szab a turbina teljesítményének is, mivel a rotor alsó részének is megfelelő magasságban kell lennie a 

talajtól, hogy ott is megkapja a kellően nagy szélsebességet. Manapság egyre magasabb tartóoszlopokat 

építenek. Kezdetben a szélturbinákat rácsos tartóoszlopokra szerelték. A 3.6.2.1. ábrán már láttuk az USA első 

áramszolgáltató szélturbináját, amit szintén rácsos tartóból készült oszlopra szereltek. A rácsos oszlopok 

népszerűek Indiában, Németországban és az USA-ban, főként a nyugati parton. 
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4.3.1. ábra Forrás: http://www.mywindpowersystem.com/2010/03/23/wind-power-stats-quiet-critics/ 

A leggyakoribb oszlopfajták a következők: 

Acélrácsos oszlopok: nagyon gyakoriak Indiában, de megtalálható más országokban, mint például az USA-ban 

(nyugati part), valamint Németországban. 

Beton oszlopok: amiket a helyszínen zsaluznak és építenek meg, így a helyszínre szállítás könnyebb. De nagy 

nehézséget okoz az építés, ha magas a torony. 

Előregyártott elemekből készülő betonoszlopok: itt az előregyártott szegmenseket egymásra helyezik, és 

acélkábelekkel, csavarokkal erősítik egymáshoz. 

Kihorgonyzott oszlopok: ezeket ferdén kifeszített kábelek stabilizálják. Főleg kisebb oszlopokat készítenek 

így, mert előre legyártható, és a helyszínen daru nélkül is felállítható. És a manapság leggyakrabban alkalmazott 

megoldás: 

Előregyártott elemekből összeállított acéloszlopok: a csőből készült oszlopokat előregyártott elemekből a 

helyszínen viszonylag gyorsan lehet összeszerelni. A cső mint héjszerkezet nagyon jól viseli a mechanikai 

igénybevételeket. A cső belsejében el lehet helyezni kábeleket, irányítóegységeket stb. A cső belsejében 

viszonylag könnyen fel lehet jutni a turbinához. A kisebb erőművekben csak lépcsőn, a nagyobbakban liften és 

lépcsőn egyaránt. 

Vegyes kialakítású oszlopok: amelyek ötvözik valamilyen mértékben a fenti gyártási technológiák több elemét. 

Érdekes kialakításúak például a tengerekbe épített oszlopok. 

Nézzük részletesebben a hazákban nagyon elterjedt, acélból készült, csővázas oszlopok felépítését, kialakítását! 

A csővázas oszlop nagy előnye az előre gyárthatóság és a viszonylag egyszerű helyszíni szerelés. 

Az oszlop egy megfelelően kialakított beton alapon nyugszik. Ennek feladata az oszlopra ható összes 

mechanikai igénybevétel elviselése. Többféle alapozási technika létezik. A 4.3.2. ábrán láthatunk egy kör 

kerületű, talajba süllyesztett, henger alakú alapot a betonozás előtti vasalattal. 
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4.3.2. ábra 

Az ábra felső részén lévő alapkarimához csatlakoztatják a csővázas tornyot. A torony 10−50 mm-es 

acéllemezből készül csatlakozó peremekkel, általában 20−30 m hosszú csőszakaszokból. Az egyes elemek 

hosszát általában a szállítás és a helyszínen rendelkezésre álló daru emelő képessége korlátozza. A 4.3.3. ábrán 

legyártott oszlopelemeket látunk szállításra előkészítve. 

 

4.3.3. ábra 

Az elemekbe már a gyárban beépítik a szükséges berendezések egy részét. Például az 4.3.3. ábrán kivehető a bal 

oldalon fekvő, enyhén kúpos elemben a létra, amelyen fel lehet majd jutni az erőmű gondolájához. A turbina 

összeszerelését mutatja különböző fázisokban a 4.3.4. ábra. Az előre gyártott elemeket kb. 10 nap alatt készre 

szerelték. Természetesen a gyártást és az alapozást előbb kellett elvégezni. A turbina közelítő méretei: 80 m-es 

gondolamagasság, 60 m-es rotorátmérő, kb. 1 MW teljesítménnyel. 

 

4.3.4. ábra Forrás: 

https://www.otpco.com/ProductsServices/Services/TailWinds/Pages/TailWindsTurbineConstruction.aspx 
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Az ilyen típusú szélerőművekben a vezérlőegységet az erőmű aljában helyezik el. A 4.3.5. és 4.3.6. ábrákon egy 

hazai erőműben tett látogatásunkról készült néhány fotót mutatunk be. A torony alsó részén lévő bejáratot és a 

környezetét látjuk a 4.3.5. ábra bal oldali képén. Az ajtón beléphetünk a vezérlőterembe, és megcsodálhatjuk a 

torony belső látképét (4.3.5. ábra jobb oldali kép). 

 

4.3.5. ábra 

A 4.3.6. ábra a vezérlőterem belsejét mutatja, és annak különböző részeit. A jobb oldali kép az éppen aktuális 

teljesítményt szemlélteti. 

 

4.3.6. ábra 

4. A generátor 

A szélturbinával termelt elektromos áramot többféle módon lehet felhasználni. Az egyik módja, hogy olyan 

helyen használjuk, ahol nincsen elektromos hálózat. A másik módja a meglévő központi elektromos hálózatra 

csatolás, ez utóbbi a gyakoribb. 

4.1. Szigetüzem 

A szélturbinával termelt elektromos áramot többféle módon lehet felhasználni. Az egyik módja, hogy olyan 

helyen használjuk, ahol nincsen elektromos hálózat, és a szélturbina feladata egy kisebb létesítmény elektromos 

ellátása. Ezt nevezik manapság szigetüzemnek. Ilyet már láttunk a 3.6.2. fejezetben. Az első USA-ban épült, 

elektromos áramot termelő szélturbina is szigetüzemben működött (3.6.2.1. ábrán), egy farmot látott el 

elektromos energiával. De ebben az időben még nem is létezett igazi elektromos hálózat, amire rá tudott volna 

csatlakozni. A szigetüzemben felhasználható szélenergia egy gyakori módja az akkumulátorok töltése. A 

szigetüzemű szélgenerátoros rendszerben a turbinával termelt áramot az akkumulátorokba töltjük, majd onnan 

egy inverter segítségével alakítjuk át az áramot a szokásos 230 V AC (váltó-) feszültségre. Így a rendszerünk 

ugyanazokat a szokványos eszközöket képes ellátni, mint egy átlagos családi háztartásban.A kisebb 

rendszereket javasolt napelemekkel együtt, hibrid üzemben alkalmazni a folyamatosabb töltés elérése végett. A 

nagy turbinákhoz általában már felesleges napelemet alkalmazni (gazdaságossági okokból). Ilyen nagy 

rendszereknél általában elegendő a szélcsendes időkre egy kisebb aggregátor. 
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4.4.1.1. ábra 

Ilyen rendszereket házilag is barkácsoltak a 80-as 90-es években. Leggyakrabban autók 12 V-os generátorát 

használták áramtermelésre. Ezt közvetlenül be lehetett táplálni az autók akkumulátoraiba. Gyakran ilyen 

helyeken 12 V-os fogyasztókat is alkalmaztak. Az inverterek még nem voltak nagyon elterjedve, és a költségük 

is nagy volt. 

Az akkumulátoros rendszereknek nagy hátrányuk, hogy az akkumulátorokat 4−5 évente cserélni kell, mert 

elhasználódnak. További hátrány, hogy a többszöri energiaátalakítás mindig veszteségeket okoz, így az eredő 

hatásfoka a rendszernek viszonylag kicsi. De nagy előnye, hogy ott is lehet elektromos berendezéseket 

használni, ahol nincs hálózat. A megtérülésük ideje elég kétséges, nem is vállalkozunk a megbecslésére. 

4.2. Az elektromos hálózat 

A villamos energiát erőművekben állítjuk elő. Az erőművek helyét földrajzi, gazdasági és felhasználási 

szempontok figyelembevételével határozzák meg. A villamos energia felhasználási helyei, a nagyvárosok, a 

kisebb települések, az ipari és mezőgazdasági üzemek jelentős távolságra lehetnek az erőművektől, ezért a 

fogyasztókat a termelőkkel vezetékhálózat köti össze. A villamos energia fogyasztása a mindennapi élethez 

igazodik, ezért földrajzi helytől, évszaktól és napszaktól függően az igényelt villamos teljesítmény időben 

erősen változó jellegű. A villamos energiát az erőművek generátorai állítják elő, és ezt kiterjedt elosztóhálózat 

szállítja a fogyasztókhoz. Egészen a XIX. század végéig csak egyenáramot termeltek, mert ez közvetlenül 

felhasználható volt a fogyasztók számára. Az egyenáram hátránya, hogy nagy távolságú átvitele kisfeszültségen 

igen veszteséges. Ugyan előállítható nagyfeszültségen is, de így a fogyasztókra nézve veszélyes és nehezen 

felhasználható. 1885-ben a budapesti Ganz-gyár mérnökei (Bláthy, Déri és Zipernovszky) szabadalmaztatták a 

transzformátort, amely a váltakozó feszültséget minimális veszteséggel kisebb vagy nagyobb feszültségre 

alakítja át. Ez tette lehetővé az energia gazdaságos szállítását nagy távolságra. Minél nagyobb a feszültség, egy 

adott teljesítmény átviteléhez annál kisebb áram szükséges. A vezeték vesztesége az áramerősséggel 

négyzetesen arányos (P= I2 R), így ha az áram csökken, akkor csökken a veszteség és a vezeték-keresztmetszet 

is. Viszont a nagy feszültség miatt az oszlopok mérete megnő. 

Az egyenáramot ma már csak kevés helyen használják, például a vasúti vontatásban vagy a nagyüzemi 

elektrolízishez. Műszaki és gazdasági előnyei miatt a váltóáramú energiaátvitelt alkalmazzák a villamos energia 

igen nagy távolságú, nagy mennyiségű szállítására is. 

A villamos energia útja az erőműtől a fogyasztóig. Az erőművek generátorai 6−18 kV nagyságú feszültséget 

állítanak elő. Ez a feszültség még nem megfelelő a nagyobb távolságokhoz szükséges energiaátvitelre, ezért a 

generátorok feszültségét még a helyszínen feltranszformálják a szállításhoz megfelelő értékűre. Ez lehet 35, 

120, 220, 330, 400 vagy 750 kV. A feszültséget a távolság és az átviteli teljesítmény határozza meg. 

Az erőművek transzformátorai táplálják az alaphálózatot. Az alaphálózat feszültsége 220, 330 

(Oroszországban), 400 vagy 750 kV (régebben Magyarországon 120 kV volt). Az alaphálózat látja el a 

jelentősebb csomópontokban lévő transzformátorállomásokat. Ezek az állomások látják el a főelosztó- és 

elosztóhálózatokat. A főelosztó-hálózat feszültsége 120 vagy 220 kV, az elosztóhálózatoké pedig 10, 20 és 35 
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kV. A főelosztó-hálózathoz kapcsolódnak a nagy ipari üzemek is. Az elosztóhálózathoz csatlakoznak a kisebb 

ipari fogyasztók és a fogyasztói transzformátorállomások, amelyek a kisfeszültségű elosztóhálózatot táplálják. A 

kisfeszültségű elosztóhálózat látja el a kisfogyasztókat és a kisebb üzemeket energiával, valamint erről a 

hálózatról üzemel a közvilágítás is. A kisfeszültségű elosztóhálózat 0,4 kV-os (3 × 400/230 V). 

A villamos energiát hálózatokon keresztül szállítjuk a termelőktől a fogyasztókig. A hálózatok lényegében 

vezetékek, amelyek csomópontokat kötnek össze vagy egy fogyasztót látnak el. A hálózatokat gyűjtősínek, 

szabadvezetékek és kábelek alkotják. A hálózatokat csoportosíthatjuk rendeltetésük, feszültségük és alakzatuk 

szerint. A villamos hálózatok frekvenciája általában 50 Hz, viszont Amerikában, Japánban a 60 Hz és 120 V 

terjedt el. 

A villamos hálózatokkal valósítják meg az erőművek együttműködését, a termelt energia országon belüli 

elosztását, valamint az egyes országok villamosenergia-rendszerei közötti kapcsolatot, azaz együttműködést 

(kooperációt). A villamos energia előállítására, átvitelére és elosztására szolgáló berendezések összességét 

villamos műveknek nevezzük, ezek együttműködő rendszerét pedig villamosenergia-rendszernek. 

A hálózatok szabványos feszültségei az MSZ 1 szerint: 

• törpefeszültségű hálózat: 50 V alatt, 

• kisfeszültségű hálózat: 0,4 kV (3 x 400/230 V), 

• ipari üzemek belső elosztóhálózata: 1, 6, 10, 20 kV, 

• elosztóhálózat: 10, 20, 35 kV, 

• főelosztó-hálózat: 120, 220, 330 kV, 

• országos alaphálózat: 330, 400, 750 kV, 

• nemzetközi kooperációs hálózat: 120, 220, 400, 750 kV. 

A hálózatokat különböző csoportokba sorolhatjuk aszerint, hogy milyen célból létesítették őket. A szélerőművek 

a különböző hálózatokhoz csatlakoztathatók, ez főként a szélerőmű teljesítményétől függ. 

A villamos energia nagy hátránya a sok előnye mellett, hogy a tárolás nagy mennyiségben megoldatlan, míg 

például a földgáz, kőolaj nagyon jól tárolható. A tárolásra különböző megoldásokat alkalmaznak, például a 

vízenergiában a szivattyús energiatározók egy jó lehetőség. 

A tárolás hiány miatt a termelésnek és a fogyasztásnak minden pillanatban egyensúlyban kell lennie. Erről a 

kérdésről a szélerőművek helye az elektromos hálózatban című témakörben még tárgyalunk. Most térjünk rá a 

hálózatra csatolás módjaira, ami nem választható el a szélerőművekben alkalmazott generátorok tárgyalásától. 

4.3. A szélturbinák főbb generátortípusai 

Elsőként tekintsünk vissza tanulmányainkba, és nézzük meg röviden a generátorok elvi működését. 

A szélerőművek generátorait többféle szempont alapján lehet osztályozni, a működési elvük, a fordulatszámuk 

stb. szerint. Elsőként nézzük a működésük szerinti osztályozást. Ezek alapján beszélhetünk aszinkron és 

szinkrongenerátorokról. 

A háromfázisú váltakozó áram három fázis periodikus változása révén jön létre. A három fázis egymáshoz 

képest 1/3-ad periódussal van eltolva. Minden háromfázisú generátor forgó mágneses mezőt használ. 
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4.4.3.1. ábra Forrás: http://www.free-energy.hu/pajert/index.htm?FoAblak=../pajert19/FEGElmelet.html 

 

4.4.3.2. ábra Forrás: http://www.free-energy.hu/pajert/index.htm?FoAblak=../pajert19/FEGElmelet.html 

Az ábrán három elektromágnest helyeznek el egy kör kerülete mentén. Mind a három elektromágnes a saját 

fázisában van kapcsolva a háromfázisú elektromos fogyasztóhoz. Minden egyes fázis feszültségének a 

fluktuálása pontosan megegyezik a mágneses mező fluktuálásával. Amikor az egyik fázis a csúcson van, akkor a 

másik kettőben az áram ellentétes irányba folyik félfeszültségen. Mivel a három elektromágnes időzítése olyan, 

hogy 1/3 ciklussal térnek el egymástól, ezért a mágneses mező egy teljes fordulatot tesz egy ciklus alatt. Ha 

elkezdjük körbeforgatni a 4.4.3.2. ábrán (http://www.free-energy.hu/pajert19/FEGElmelet.html) látható 

mágnest, akkor azt tapasztaljuk, hogy ez váltakozó áramot indukál a tekercsekben. Ha a mágnes mágneses 

mezeje erősebb, vagy ha nagyobb a forgatónyomaték, akkor több elektromos áramot kapunk, bár a generátor 

ugyanazzal a sebességgel forog. Az állandó mágneses, szinkrongenerátort is használják, hátrányuk, hogy az 

igazán erős mágnesek, amelyek ritka földfémekből készülnek, elég drágák. Az állandó mágnes helyett 

egyenárammal gerjesztett elektromágneseket használnak a szinkrongenerátorokban. 

A szélesebb körben elterjedt generátorok az aszinkrongenerátorok. Ezt a típusú generátort indukciós 

generátornak is hívják. 

http://www.free-energy.hu/pajert19/FEGElmelet.html#2.abr
http://www.free-energy.hu/pajert15/MEGMagnes.html
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4.4.3.3. ábra Forrás: http://www.free-energy.hu/pajert/index.htm?FoAblak=../pajert19/FEGElmelet.html 

 

4.4.3.4. ábra Forrás: http://www.free-energy.hu/pajert/index.htm?FoAblak=../pajert19/FEGElmelet.html 

Ennek a generátornak az érdekessége, hogy eredetileg elektromos motornak tervezték. Ez a fajta motor a 

legelterjedtebb a világon. Ennek oka a magas fokú megbízhatóság, viszonylagos egyszerűsége és az aránylagos 

olcsósága. Az aszinkrongenerátor forgórésze a forgó kalitka. Ez a rotor az, ami megkülönbözteti az 

aszinkrongenerátort a szinkrongenerátortól. A rotor réz vagy alumínium rudakból áll, amelyek elektromosan 

záró gyűrűkkel vannak összekötve, a 4.4.3.4. ábrán látható. A rotor az állórész (sztátor) közepében helyezkedik 

el, ebben az esetben egy négypólusú állórész, amely közvetlenül kapcsolódik a háromfázisú hálózathoz. Ha 

megforgatjuk a rotort, pontosan a motor szinkronsebességével, ami négy pólus esetén 1500/min. Ebben az 

esetben a mágneses mező pontosan a rotor sebességével forog, így nem jön létre az indukció jelensége a 

rotorban. Növeljük meg a rotor fordulatszámát 1500/min fordulat fölé! Ebben az esetben a rotor gyorsabban 

forog, mint a sztátor forgó mágneses mezeje, ami azt jelenti, hogy a sztátor erősáramot indukál a rotorban. 

Olyan áramot, amelyik a forgást igyekszik lassítani, Lenz-törvénye értelmében. Minél nagyobb a fordulatszám-

különbség a rotor és a mágneses mező forgási frekvenciája között, annál nagyobb teljesítmény alakul át 

elektromágneses erővé a sztátor számára, és ebből következően nagyobb elektromos teljesítmény indukálódik. 

Az aszinkrongenerátor sebessége a forgatónyomaték függvényében változik. A gyakorlatban a százalékban mért 

különbség a csúcsteljesítménykor használt fordulatszám és a terheletlen állapotban szükséges sebesség között 

nagyon kevés, kb. 1%. A szinkronsebesség százalékos különbségét a generátor csúszásának nevezzük (angolul 

slip). Egy négypólusú generátor üresjárati sebessége 1500/perc, míg a maximális terhelésnél 1515/perc. A 

kalitkás rotor nagy előnye, hogy automatikusan illeszti saját magát a sztátor pólusainak számához. Ugyanazt a 

rotort használhatjuk a pólusok számának széles skáláján. Az állandó mágneses szinkrongenerátorral ellentétben 

− ami külső tápforrás nélkül indítható − az aszinkrongenerátor sztátorának mágnesezése szükséges az indítás 

előtt. Ez megoldható kondenzátorokkal is, amelyek elegendő mágnesező áramot tudnak biztosítani. Ezenkívül 

szükség van még arra is, hogy a rotor vasában egy kis visszamaradt mágnesesség is legyen, amikor indítjuk a 

generátort. Ellenkező esetben külső tápegységre van szükség a rendszer indításához. 

4.3.1. Aszinkrongenerátorok 
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Az aszinkron gép állórésze háromfázisú, szimmetrikus tekercselésű (ld. 4.4.3.2. ábra). Egy póluspár esetén ez 

térben egymástól 120°-ra lévő fázistekercseket jelent. Csúszógyűrűs gépnél a forgórészen is ilyen tekercselés 

van, kalickás gépnél a forgórész rövidre zárt kalicka. 

Ha  a hálózati körfrekvencia, és f1 a tápfrekvencia, akkor a gépben létrejövő forgó mágneses mező az 

állórészhez képest  fordulatszámmal (  szögsebességgel), az n fordulatszámú (W 

szögsebességű forgórészhez képest  fordulatszámmal (  szögsebességgel) forog. A relatív 

fordulatszámok vagy szögsebességek aránya a szlip: 

 

Az aszinkron gép fordulatszám-nyomatékának jelleggörbéjét a következő ábrán láthatjuk. Ez a jelleggörbe 

határozza meg, hogy mekkora teljesítményt tudunk levenni a generátoros üzemben, illetve mekkora 

teljesítményt kell betáplálnunk motoros üzemben a tengelyen. Az aszinkron gép nyomaték fordulatszám 

jelleggörbéjét a 4.4.3.1.1. ábra mutatja. A generátoros üzem az n1fordulatszámtól nagyobb fordulatszámokon jön 

létre. 

 

4.4.3.1.1. ábra 

A generátor fordulatszámának változtatása fontos szabályzási módja a szélgenerátoroknak. 

Fordulatszám-változtatás pólusszám-változtatással 

A pólusszámmal az szinkron szögsebesség változtatható. Leggyakrabban az ún. 

Dahlander-kapcsolást alkalmazzák, amikor ugyanazt a tekercselést lehet megcsapolások segítségével két 1:2 

arányú pólusszámra átkapcsolni. Csak kalickás gépeknél használják, mert ekkor nincs szükség átkapcsolásra a 

forgórészen, mivel ott magától kialakul a kétféle pólusszám. Megfelelő csillag, delta, soros és párhuzamos 

kapcsolásokkal teljesítménytartó, nyomatéktartó és csökkenő nyomatékú jelleggörbéket lehet megvalósítani. Két 

független tekercseléssel 1:2-től eltérő pólusszámarány is beállítható. Általában az egyik pólusszámon a 

szokásosnál rosszabbak a gép jellemzői (hatásfok, ). 

Fordulatszám-változtatás szlipváltoztatással 

Ennek többféle módszere van, itt csak megemlítjük a lehetőségeket. Ellenállás-változtatással. 

A csúszógyűrűs gépnél úgy működik, hogy külső ellenállás beiktatásával növelhető a forgó részkör ellenállása, 

és ezáltal pl. motoros üzemben csökkenthető a rövidre zárt jelleggörbéhez tartozó szögsebesség. Ez veszteséges 
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fordulatszám-változtatási módszer. A tartósan megengedhető nyomaték jó hűtést feltételez, mert a 

többletveszteség a gépen kívül, a beiktatott ellenálláson keletkezik. 

További lehetőségek a feszültség változtatása és a kétoldali betáplálás. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a forgórész is 

táplálható kívülről. Teljesítményt adunk be vagy veszünk ki a forgórészből/be. 

A leghatékonyabb fordulatszám-változtatás a frekvencia-változtatásával érhető el. 

A frekvenciaváltoztatást általában kalickás gépek veszteségmentes fordulatszám-szabályozására használják. A 

frekvenciával az  szinkronfordulatszám változtatható folyamatosan. Ha a frekvenciával arányosan 

változtatjuk az indukált feszültség amplitúdóját, akkor az állórész fluxusa állandó marad. Az f1 frekvenciától 

függetlenül állandó a billenőnyomaték és a billenő szögsebesség-eltérés, valamint a jelleggörbék a frekvenciát 

változtatva önmagukkal párhuzamosan eltolódnak. A frekvencia változtatására csaknem kizárólagosan közbülső 

egyenáramú körös frekvenciaváltókat alkalmaznak. Ezek feszültséginverteres és áraminverteres megoldásúak 

lehetnek. 

 

4.4.3.1.2. ábra 

4.3.2. Szinkrongenerátorok 

A szinkrongép háromfázisú állórésze gyakorlatilag ugyanolyan, mint az aszinkron gépé, a forgórészen 

egyenárammal táplált gerjesztő tekercselés, vagy állandó mágnes van. A gerjesztő tekercselés általában 

csúszógyűrűkhöz kapcsolódik. Régebben a gerjesztő áramot a szinkrongép tengelyéhez kapcsolt egyenáramú 

gerjesztő gép szolgáltatta, újabban áramirányítós gerjesztést alkalmaznak. Manapság gyakoribb az ún. kefe 

nélküli gerjesztés, amikor elmarad a csúszógyűrű. Lemezelt forgórésznél gyakran alkalmaznak csillapító (indító) 

kalickát, ami egy rövidre zárt tekercselés. Tömör vastestű forgórésznél az örvényáramok átveszik ennek a 

szerepét. A forgórész kialakításától függően megkülönböztetünk hengeres forgórészű és kiálló pólusú 

szinkrongépet. Szinuszos, szimmetrikus, háromfázisú feszültségről táplált szinkrongépben forgó mágneses mező 

jön létre, és állandósult állapotban a forgórész együtt forog a mezővel. Ez lényeges eltérés az aszinkron 

gépekhez képest. A nyomatékot a két mágneses mező szögbeli eltérése hozza létre, de a forgórész fordulatszáma 

megegyezik az mágneses mező fordulatszámával. (Tóth−Horváth, 2003) 

5. Szélturbinák hálózatra kapcsolása, jelleggörbéi, 
vezérlések 

A szélturbinák, mint azt korábban tárgyaltuk, működhetnek szigetüzemben és hálózatra kapcsolással. Ez előbb 

tárgyalt generátorokkal a következő módokon lehet a hálózatra kapcsolódni. A lehetőségeket a 4.5.1. ábra 

mutatja táblázatos formában. 
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4.5.1. ábra Forrás: www.real.mtak.hu/1626/1/46916_ZJ1.pdf 

A táblázatban foglalt lehetőségek közül nem mindegyiket tárgyaljuk részleteiben, csak néhány fontosabbat. 

A szélturbináknál általában a szélsebességtől függő teljesítménytényező változását értjük a szélturbina 

jelleggörbéjén. A szabályozás módjától függ a jelleggörbe alakja. A turbinák szabályozhatósága több szempont 

szerint csoportosítható. 

5.1. A közvetlen hálózatra kapcsolás 

Léteznek közel állandó fordulatszámon működő szélturbinák. Ezek általában a közvetlen hálózatra kapcsolódó 

turbinák. A szél növekedésével a turbina fokozatosan gyorsulva forog. Elérve, majd kicsit túlhaladva a generátor 

a szinkron fordulatszámot rákapcsolják a hálózatra, és megindul a hálózatba történő betáplálás. Ha a szél 

sebessége tovább növekszik, akkor a lapátokon megnő az állásszög (ld. 3.6.3.2.1. és 3.6.3.2.2. ábra), emiatt a 

lapátkerékre ható nyomaték is növekszik. A fordulatszán növekedését viszont nem engedi a villamos hálózat. A 

nyomaték növekedésével a hálózatnak leadott teljesítmény növekszik. Ha a szél egy bizonyos értéket elér, akkor 

a lapátokról az áramlás leválik, mert az állásszög 10−12°-nál nagyobb lesz (ld. 3.6.3.2.2. ábra!), és visszaesik a 
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felhajtóerő, ezáltal a kerékre ható nyomaték. Létezik olyan módszer, amikor ezt a jelenséget használják a 

szélturbina szabályzására, ez a Stall-control. 

A közvetlen hálózatra kapcsolás és lekapcsolás általában nagy áramlökéseket okoz a hálózatban. Ezért nagyobb 

teljesítményű szélturbinákat nem szoktak ilyen módon a hálózatra kapcsolni. Közvetlen hálózati csatlakozás 

esetén a hálózati frekvencia mereven rögzíti a szinkrón fordulatszámot (ami szinkrongenerátorok esetében 

egyben a forgórész fordulatszáma). Ez nagy nyomatéklökéseket és kellemetlen tranziens jelenségeket okoz 

széllökésekkor vagy ugrásszerű terhelésváltozáskor. Aszinkrongenerátorok fordulatszáma a szlip miatt kissé 

rugalmasabban változhat, de a növekvő rugalmasság növekvő rotorellenállással, nagyobb veszteségek árán 

érhető el. Ezek miatt a hátrányok miatt ma már nem használják a 80-as évek elején (különösen a MW-os 

tartományban) gyakran alkalmazott megoldást. 

A rendszer rugalmasságának növelése érdekében a rotor fordulatszámát változtatják. A változtatható 

fordulatszám érdekébe frekvenciaváltót építenek be a generátor és a hálózat közé. A 4.5.1. ábra táblázatában a 

frekvenciaváltós megoldások különböző fajtáit láthatjuk, mind aszinkron, mind pedig szinkrongenerátorok 

estében. 

5.2. A fordulatszám változtatásának lehetősége 

A közvetlenül hálózatra csatlakozó generátorok számos hátrányos tulajdonságát említettük már. A generátor és a 

hálózat frekvenciájának azonossága és állandósága rögzíti a szinkron fordulatszámot, ami változó szélsebesség 

esetén erősen csökkentheti a teljesítménytényezőt és a turbinából kinyerhető energiát. A rendszer merevsége 

miatt − különösen szinkrongenerátor esetén − a széllökések szinte gyengítetlen nyomatéklökések formájában 

továbbterjednek a mechanikai rendszerben, és felesleges igénybevételeket, többletveszteséget okoznak. A 

frekvenciaváltó beépítésével a turbinának nem kell állandó fordulatszámon forogni, így követni tudja a 

szélerősség változását, és a legnagyobb felhajtóerő-tényező környékén működhet a turbina. A hirtelen 

széllökések esetén a nagy tehetetlenségű forgórész elnyeli, csökkenti a lökésszerű igénybevételeket. 

A változó szögsebességű (W) turbina (4.5.2.1. ábra) három jellegzetes üzemmódban működhet. Az első a 

normál üzemmód, amikkor a maximális teljesítménytényező közelében üzemel. A különböző sebességgörbék 

maximumát köti össze. A másik üzemmód a maximális sebességkorláton, WTmax, és a harmadik a maximális 

teljesítménykorláton, PTmax üzemel, utóbbi főként az elektronikus berendezések védelmét szolgálja. 

 

4.5.2.1. ábra Forrás: Tóth−Horváth 2003 

Tóth−Horváth könyvéből idézve: a 4.5.2.2. ábrán egy 30 kW-os szélerőmű éves energiatermelését hasonlítottuk 

össze állandó és változó fordulatszámú hajtás esetében, az átlagos szélsebesség függvényében. A 

szélsebességekre a Rayleigh-féle eloszlást tételeztünk fel, és a változó fordulatszámú turbina esetében a 
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sebességkorlátot azonosnak vettük az állandó sebességű turbina fordulatszámával. A  esetben a 

kinyert energia minden szélsebességen nagyobb, mint a  esetben. 

 

4.5.2.2. ábra Forrás: Tóth−Horváth 2003 

5.3. A kulcsi szélerőmű tulajdonságai 

A kulcsi szélerőmű leírását a WINFO-ban (Korényi; 2002) megjelent cikk alapján közöljük. 

A kulcsi szélerőmű az elsők között épült, nagyobb, magyarországi szélerőművek egyike, 2001-ben adták át. A 

Duna partján egy dombon épült fel. Tőle nyugatra elhelyezkedő síkságon a többnyire észak-nyugati szél 

akadálytalanul éri el a dombot, ahol még a domb hatására fel is gyorsul. Ez a jó természeti adottság indította a 

beruházókat az építésre. Kulcson a szélmérés 1999 márciusában indult meg a víztorony tetején, 35 m 

magasságban, a gödöllői Szent István Egyetemen működő Magyar Szélenergia Tudományos Egyesület 

közreműködésével. A mért szélsebességek gyakorisági görbéjét az 4.5.3.1. ábra mutatja, amelyből 6,2 m/s 

átlagsebesség adódik. 

 

4.5.3.1. ábra 

A gyakorlatban a szélerőművek karakterisztikáját az első típusokon, a szabványok által előírt módon végzett 

mérésekkel határozzák meg. A kulcsi szélerőmű német ENERCON cég által szállított, E-40 típusú 

berendezésének a teljesítménygörbéjét a 4.5.3.2. ábra mutatja. A görbe mentén elhelyezkedő pontok bemutatják 

a próbaüzemi mérések eredményeit is. 
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4.5.3.2. ábra 

5.4. A kulcsi szélerőmű felépítése 

A szélerőmű az alábbi főelemekre tagolható: alapzat, a tartótorony, a gondola (gépház), a lapátkerék, a 

transzformátorház és a hálózati csatlakozás. A tartótorony tetején lévő gondola-lapátkerék egysége elforgatható. 

A lapátkerekek önmagukban is elforgathatók. Az alapzat egy 12 m átmérőjű, 1,5 m mély csonka kúp 

vasbetonszerkezet, amelynek az a feladata, hogy biztosítsa a karimás csavarkötéssel rászerelt, kb. 94 tonna súlyú 

torony stabilitását. Az alapozási munka része volt a villamos földelés elkészítése is. A tartótorony egy enyhén 

kúpos formájú, alul 2,4 m, felül 1,2 m átmérőjű, átlagosan kb. 20 mm falvastagságú, acélból készült 

csőszerkezet. A tartótorony aljában helyezkednek el az elektrotechnikai és irányítástechnikai szekrények. 

 

4.5.4.1. ábra 

A 4,5 m átmérőjű gondolában található egy sokpólusú, szinkrongenerátor állórész (3) és forgórész (4), egy a 

tengelyvégre szerelt csúszógyűrűvel (gerjesztéshez), a toronyfejet és a lapátokat forgató motorok, a gondolán 

belüli elektromos berendezések vezérlő szekrénye és a forgórészt reteszelő berendezés. A gondola tetején kapott 
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helyett az üzemi szélmérő berendezés. A gépház külső része villámhárítóval is fel van szerelve (4.5.4.1. a. és b. 

ábra). A három lapát (9) üvegszál erősítésű epoxigyantából készült. A külső felület egy védőréteggel van 

bevonva, amely véd a napsugárzás, valamint a környezet mechanikai és kémiai behatásai ellen. A lapátok 

állásszöge a szélsebesség nagyságától függően mikroprocesszoros vezérléssel állítható be. A lapátok első és 

hátsó élébe villámhárító huzalok vannak beépítve. 

A különálló transzformátorházban kapott helyett a 0,4 / 20 kV áttételű transzformátor és az SF6-os villamos 

megszakító. A transzformátorházat és a közeli utcában található 20 kV-os légvezetéket egy kb. 200 m 

hosszúságú földkábel köti össze. Ebből, az akkor legkorszerűbb típusok közé tartozó berendezésből már több 

ezer darabot telepítettek világszerte. Sajátossága az, hogy a lapátkerék és a generátor egy tengelyen 

helyezkednek el, szemben a régebbi, kéttengelyes típusokkal, amelyeknél a lapátkerék és a generátor tengelye 

között egy nyomatékváltó hidalja át a fordulatszám-különbségeket. A nyomatékváltó ez esetben a lapátkerék 

25−30 1/perc fordulatszámát átalakítja a generátor által igényelt 1000 1/perc értékűre. Ez a konstrukció 

zajosabb, nagyobb a karbantartási igénye és a meghibásodás valószínűsége. Ezzel szemben az egytengelyes 

megoldás egyszerűbb, jobb hatásfokú. 

5.5. A kulcsi szélerőmű működése 

A lapátkerékhez érkező szélből kivett energia a következő folyamaton keresztül jut be a közüzemi hálózatba: 

A szél energiája az óramutató járásával egyezően megforgatja a lapátkereket, amelynek fordulatszámát és a 

lapátok állásszögét egy számítógépes program vezéreli úgy, hogy a megfelelő értéket a pillanatnyi, mért 

szélsebességtől függően állítja be. 

A szinkrongenerátor változó feszültségű, változó frekvenciájú, váltakozó áramot termel. Ezt az áramot kábelek 

viszik le a torony aljába, ahol az inverter első lépésben egyenirányítja, majd második lépésben átalakítja 0,4 kV/ 

50 Hz normál árammá. Az áram, kilépve a toronyból, kábeleken át kerül be a különálló transzformátorházba, 

ahol a transzformátor 20 kV feszültségszintre transzformálja fel, majd áthalad az SF6-os villamos megszakítón. 

Ugyancsak a transzformátorházban kapott helyett az elszámolási mérés. A transzformátort elhagyó 

középfeszültségű áram földalatti kábelen át jut be a DÉDÁSZ 20 kV-os hálózatába. 

A szélerőmű akkor kezdi meg az áramtermelést, amikor a szélsebesség eléri a 2,5 m/s-ot. Ennek feltétele az, 

hogy a 20 kV-os hálózat feszültség alatt legyen, mert az irányítástechnika a hálózat paramétereit tekinti 

szabályozott jellemzőnek, annak megfelelően állítja be a szélerőmű által megtermelt áram minőségi 

paramétereit. A lapátkerék mindig automatikusan a szélirányra merőlegesen áll be. Az optimalizáló program a 

fordulatszámot és a lapátszöget minden pillanatban úgy szabályozza, hogy az energiaátalakítás hatásfoka 

maximális legyen. Ha a szélsebesség eléri a 25 m/s értéket, akkor a túlzott erőhatások elkerülése érdekében a 

berendezés leáll. Ez a hálózatról történő leválasztással és egyidejűleg a lapátok szélirányba való beforgatásával 

megy végbe. 

5.6. A kulcsi szélerőmű adatai 

Típusa: ENERCON E-40. Nyomatékváltó nélküli, változtatható fordulatszámú és lapátszögű. 

Névleges teljesítmény: 600 kW 

Tengelymagasság: 65 m 

Lapátkerék átmérője: 44 m 

Lapátok száma: 3 

Fordulatszám: 8−341 1/perc 

Indulási szélsebesség: 2,5 m/s (9 km/h) 

Biztonsági leállás: 25 m/s (90 km/h) 

Kilépő feszültség: 440 V 

Hálózati betáplálás: 20 kV 
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Tervezett energiatermelés: 1200 MWh/év 

Első évben termelt: 1230 MWh (nem naptári év) 

Néhány adat a termelésről a 4.5.6.1. ábrán látható. 

 

4.5.6.1. ábra 

5.7. A beruházás jellemzői 

A projektfejlesztés a szélméréstől az üzembe helyezésig az alábbiak szerint zajlott le: 

Szélmérés: 1999. április−2000. március 1. 

A gyártó kiválasztása: 2000. március 2. 

Engedélyezés: 2000. 

Pályázási folyamat: 2000−2001. 

Alapozás: 2001. február 5. 

A szélerőmű megérkezése: 2001. május 15. 

A torony felállítása: 2001. május 16−18. 

Villamos szerelés: 2001. május 21−22. 

Próbaüzem kezdete: 2001. május 23. 

A szélerőmű átadása: 2001. június 15. 

A szélerőmű összeszerelése és üzembe helyezése mindössze öt napot vett igénybe. A leginkább időigényes 

fázisokat az egyéves szélmérés és a pályázási eljárás jelentette. Az építési engedély megszerzése a helyi 

önkormányzatnál történt, amely tizenhét szakhatóságot vont be. Ezt sikerült problémamentesen lebonyolítani. 

Kulcskérdés volt a pénzügyi támogatás megszerzése, mert anélkül − a jelenlegi kötelező átvételi árakon −, 

gazdaságossági alapon, a beruházás nem lett volna megvalósítható. Az időtervezés szempontjából problémát 

jelentett, hogy a szélerőmű gyártójával a szállítási szerződést csak a támogatási pályázatok eredményhirdetése 

után lehetett aláírni. Mivel szélerőműveket nem gyártanak raktárra, nem volt könnyű egy rövid távú szállítási 

határidőt elérni. 

A szélerőmű teljes beruházási költsége: 200 mill. Ft 

Ebből támogatás: 

Gazdasági Minisztérium: 32,5 mill. Ft 
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Környezetvédelmi Minisztérium: 16,25 mill. Ft 

Kamatmentes hitel: 

Környezetvédelmi Minisztérium: 16,25 mill. Ft 

5.8. Környezetvédelmi szempontok 

Az építési engedélyezési eljárás fontos része a környezetvédelmi hatóság engedélye. A kulcsi szélerőmű minden 

engedélyt problémamentesen megkapott. Minden energiatermelésnek vannak környezeti hatásai. Azok a 

hatások, amelyeket egy szélerőmű okoz, minimálisak. 

Fontos szempont a vizualitás és a tájképbe illesztés. Az ENERCON cég berendezései olyan, a torony magassága 

szerint változó színösszeállítással készülnek, amely az eddigi gyakorlati tapasztalatokat és tudományos 

eredményeket is figyelembe veszik. Ezt szolgálja a formatervezés is. A hanghatások szempontjából minden 

tekintetben messze megfelel mind az európai, mind a hazai előírásoknak. A hatósági zajkibocsátási mérések azt 

mutatják, hogy a szélerőmű által okozott zajterhelés egyrészt határérték alatti, másrészt a környezet alapzajtól 

nem elválasztható. Felmerül a kérdés, hogy a lapátok mozgása veszélyezteti-e a madarakat. Mivel a lapátkerék 

lassú forgású, a madarakra semmilyen hatása nincs, sőt egyes ragadozó madarak előszeretettel használják a 

gépházat megfigyelő helyül. A kulcsi szélerőmű által megtermelt villamos energia, a magyar szénerőműveket 

alapul véve, a magyarországi CO2 kibocsátást évente kb. 1800 tonnával tudja csökkenteni. 

6. A szélenergia helye a villamosenergia-rendszerben 

A hazai szélenergia-hasznosítás évről évre növekszik. A Magyar Szélenergia Társaság elemzése szerint a 

gazdasági válság sem befolyásolta nagymértékben a szélerőművek telepítésének ütemét. Azért van egyéb hatás 

is, hogy legjobb tudomásom szerint a jelenlegi szélenergia-kvóta 330 MW. (Írtak egy 410 MW-ra történő 

emelésről, de azt mintha visszavonták volna.) 

 

4.6.1. ábra Forrás: http://szirtostanya.hu/node/14 

A szélerőművek látványa mindenkiből valamilyen érzést vált ki, ami lehet negatív is, pozitív is. Sokan nem 

értik, miért nem lehet többet látni ilyen berendezésekből hazánkban, míg a szomszédos országokban vagy a 

határszakaszokon tucatjával sorakoznak a hatalmas szélkerekek. Annak megértéséhez, hogy miért korlátozzák a 

szélerőművek számát, szükséges némi magyarázat, amihez az energetika bizonyos mélységű ismerete is 

szükséges. A konkrét, objektív okok mellett persze lehetnek más okból eredőek is, amit szintén érdemes 

megismerni. 

A szélerőművek olyan ipari jellegű villamos erőművek, amelyek a szélenergiát elektromos árammá alakítják és 

azt a villamos hálózatba táplálják. Korábban elkülönült erőművek, míg mára gépcsoportokba szervezett 

szélerőműparkok is léteznek. A szárazföldre telepített szélerőművek után már a tengerekre, óceánokra telepített 

szélerőműcsoportok követték. Ez utóbbi telepítési helyszínek a kiegyenlítettebb, folyamatos széljárások 

kihasználásában kedvezőbbek. Off-shore szélerőműveknek is nevezik ezeket. 
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A 4.6.2. ábra mutatja a szélenergia-termelés jelenlegi főproblémáit. A zöld az előre jelzett, a piros a megvalósult 

energiatermelés, a pillanatnyi teljesítmény. Sajnos vannak olyan időszakok, amikor nincsen szél. 

 

4.6.2. ábra Forrás: http://mavir.hu 

A villamosrendszer-irányítás feladata, hogy az energiaigények és az energiatermelők között minden pillanatban 

egyensúlyi állapotot tartson fenn. A különböző országok villamosrendszer-irányítói egymással is kapcsolatban 

állnak. A fogyasztói szokások egy viszonylag kiszámítható jellegű sávban váltakoznak napok, hónapok, 

évszakok szerint. Az erőművek azok típusai szerint változóak abból a szempontból, hogy milyen gyorsan 

képesek reagálni egy megváltozott helyzethez. A szélerőművek némileg kakukktojásnak számítanak, mivel azt, 

hogy mikor és mennyire fog fújni a szél, nagyon nehéz prognosztizálni. Amennyiben éppen akkor fúj a szél, 

amikor egy völgyidőszakban vagyunk, így kevesebb az energiaigény, máris problémát okozhat az éppen 

rosszkor érkező energia. Ellenkező esetben pedig, amikor a felhasználási igény megnövekszik, de szél híján a 

szélerőművek állnak, más erőművek kényszerülnek pótolni a hiányt. A szélenergia ipari szintű felhasználásának 

speciális módját és korlátaita szél mint megújuló, de kiszámíthatatlanul megjelenő energiaforrás jellemzi. A 

villamos hálózat által továbbított energia a fogyasztóhoz jut, de a fogyasztói áramigény nem mindig esik egybe 

a szélenergiából származó energiamegjelenésével. A napi fogyasztói igények és a kiszámíthatatlanul érkező 

vagy nem érkező szélenergia egyensúlyban tartására tehát szükség van. Ezt manapság többletként megépített 

háttérerőművek pótolják. 

A problémára többmegoldás létezik, de az, hogy hol melyiket választják, az adott energetikai rendszer 

jellemzőitől vagy más körülményektől is függ. A villamos erőművek típusai közül vannak olyan, ún. 

csúcserőművek, amelyek jellemzője, hogy bármikor gyorsan elindíthatóak és leállíthatóak. Ezek főleg 

földgázzal üzemelő, gázturbinás erőművek. Ezek adják az egyik lehetséges szabályozó lehetőséget a 

villamosrendszer-irányítónak. Másik lehetőséget az olyan energiatermelők adják, amelyek tartalékokkal 

rendelkezhetnek, vagy indításuk késleltethető vagy éppen bármikor indítható, igény szerint. Ilyenek lehetnek 

például az egyes vízerőművek is. 

A szélenergia nagyobb arányú kiaknázásához (ma Magyarországon kb. az összes villamosenergia-termelés 5%-

a) elengedhetetlen lesz szélből termelt energia tárolásának nagyobb arányú kiépítésére, ami természetesen igen 

költségessé teszi a villamos energiát. A támogatások miatt a szélenergia ma is csak gyengén versenyképes 

iparág, főleg a kontinentális szélenergia hasznosítása. A legígéretesebb tározási módok egyike valószínűleg a 

szivattyús energiatározó. A domborzati viszonyok függvényében kifejezetten az energiatárolás és a 

szélerőművek szabályozását teszi lehetővé az ún. tározós erőmű. A vízenergia-hasznosításnál erről részletesen 

tárgyaltunk. Itt került szóba a terv szinten maradt prédikálószéki szivattyús energiatározó, ami 300 MW 

teljesítményű lett volna. Ez a megoldás két különböző magasságban elhelyezett víztározót jelent, amelyek egy 
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generátormotor üzemű összeköttetésben tudják a vizet az alsó és felső tározó között mozgatni. Amennyiben 

„felesleges” villamos áramot termelnek a szélerőművek, akkor az alsó tárolóból a felsőbe szivattyúzzák a vizet, 

míg fordított esetben a leengedett víztömeg a generátoron keresztül villamos energiát termel a hálózatba. 

Vannak további magvalósult és kísérleti stádiumban lévő a villamosenergia-tározási módok, például mechanikai 

energiában, lendkerekes, kémiai energiában akkumulátoros, vízbontás útján hidrogénben tározás stb. 

Elméleti lehetőséget jelent a szélenergiából bizonytalanul érkező villamos áram kezelésére az, ha olyan globális 

rendszer épül, amely folyamatosan kezeli a villamos rendszereket és egy-egy nagyobb földrész összes 

szélerőművének termelését. 
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5. fejezet - Önellenőrző feladatok 

1. Önellenőrző feladatok 

Feladatok 

melleklet/feladatok.pdf
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D. függelék - Fogalomtár 

off-shore szélerőmű:  tengerre telepített szélerőmű 

szélenergia-kvóta: a megépíthető szélturbina teljesítmény 

gyorsjárati tényező:  a szélkerék kerületi sebessége, viszonyítva a szélsebességhez 

teljesítménytényező: a szélkerék leadott teljesítménye, viszonyítva a szélben rejlő 

teljesítményhez 

Yaw driver: szélbe állító és a (Yaw-motor) ez a motor fordítja el a gondolát 

Yaw és tilt control: ha a sebesség átlépi a megengedett értéket, a turbina tengelye körül elfordul, ezzel 

csökkentve a sebességet 

Pitch control: a lapát szögét szabályozza a szél sebességének megfelelően 

Stall control: ha túllépi a sebesség a megengedett értéket, akkor a lapátok fékező üzemmódba állnak át, és 

teljesen megállnak, majd a turbinát újra kell indítani. 
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