
 1 

Héjjas István:  

Szélturbinák és vízturbinák hasznos teljesítménye 
A jelen tanulmány tárgya annak vizsgálata, hogy a Magyarországon reálisan szóba jöhető szél- és víz- 

erőmű megoldások esetén, azonos éves áramtermelési volumen megtermeléséhez, mekkora 
hatáskeresztmetszetű turbinákra van szükség, és ezek hogyan aránylanak egymáshoz. 

 

1) Vízszintes forgástengelyű három lapátos szélturbina 
Az atmoszférikus nyomású, szobahőmérsékletű levegő 

sűrűsége:  
ρ = 1,292 kg/m3  

Legyen a levegő (szél) áramlási sebessége: 
v [m/sec] 

Ekkor az áramlási irányra merőleges A [m2] felületű síkon 
t [sec] idő alatt átáramló levegő tömegét a következő szorzat 
adja: 

M = ρ * A * t * v [kg] 

Ennek mozgási energiája: 
E = M * v2/2 [Joule]    azaz:   E = ρ * A * t * v3/2 [Joule] 

Az A [m2] felületen másodpercenként áthaladó mozgási energia, vagyis a bruttó szélteljesítmény:  
  WA = E/t = ρ * A * v3/2 [Watt] 

Az egységnyi területen áthaladó teljesítmény, vagyis a teljesítménysűrűség: 
  W0 = WA/A = ρ * v3/2 [Watt/m2] 

A modern három lapátos szélturbinák tipikus jelleggörbéje itt látható: 

 
A diagram alapján a szélturbinák a maximális (névleges) teljesítményt 14 m/sec sebesség mellett 

teljesítik, nagyobb szélsebességnél a teljesítmény tovább nem növekszik, és a turbinát 25 m/sec 
sebességnél le kell állítani. A 14 m/sec sebességhez tartozó bemeneti bruttó teljesítménysűrűség: 

W0 = 1,292 * 143/2 = 1770 Watt/m2 
A ténylegesen hasznosítható teljesítménysűrűség: 

Wn = η * W0 [Watt/m2] 
A ténylegesen megépült szélturbinákról közétett műszaki adatokból azt lehet megállapítani, hogy ezek 

hatásfoka kb.  

 η = 14% 
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Ezért optimális szélviszonyok esetén a hasznosítható névleges (maximális) teljesítménysűrűség: 

 Wn = 0,14 * 1770 = kb. 250 Watt/m2  
A szél azonban nem mindig fúj optimális sebességgel, és egyéb időjárási problémák is akadályozhatják 

a működését, így jegesedés, villámcsapások, stb. Az is előfordulhat, hogy hiába tudna a turbina optimális 
teljesítménnyel működni, ha a hálózat nem képes befogadni a váratlanul megnövekedett teljesítményt. 
Ezért az ilyen szélturbinák tényleges kihasználtsága legfeljebb 20-24 % között mozog. 

Az egységnyi hatáskeresztmetszetre vetített ténylegesen hasznosítható átlagos teljesítménysűrűség: 

  Wátl = kb. 50-60 Watt/m2  

Ha a szélturbina névleges teljesítménnyel működik, a fordulatszáma 30/perc = 0,5/sec körül szokott 
lenni. Egy 50 méteres lapáthosszúságú szélturbina esetén ekkor a kerületi sebessége: 

 Vker = 0,5*50*2π = kb. 157 m/sec = kb. 565 km/h 
Ez pedig csaknem a hangsebesség fele.  

Ha például még nagyobb teljesítményű ilyen szélturbinát akarunk építeni, és ennek megfelelően a lapát 
méretet és a fordulatszámot is megnöveljük 40-50 %-kal, akkor már túllépjük a hangsebességet, ami 
azonban hangrobbanásokat okozna és a berendezés károsodásával járna. Ez egyúttal be is határolja az 
elérhető maximális teljesítményt, és arra is rámutat, hogy ekkora kerületi sebességek súlyos veszélyt 
jelenthetnek a madarakra és bogarakra. További probléma, hogy ekkora teljesítményű szélerőművek 
milyen közel telepíthetők egymáshoz, anélkül, hogy zavarnák egymás működését, és jelentősen 
befolyásolnák a széljárásokat, és ezzel az érintett terület mikroklímáját. 

 

2) Vertikális szélturbina 
Függőleges tengelyű (vertikális) szélturbinákra az utóbbi 

évtizedekben számos szabadalmazott megoldás született.  

Ezek előnye a három lapátos megoldásokhoz képest az, 
hogy a működésük független a széliránytól, és a 
karbantartásuk is egyszerűbb, mivel a legfontosabb szerkezeti 
elemek a talajszint közelében helyezkednek el.  

További előny, hogy a turbina kisebb szélsebességnél is 
működőképes, a hatásfoka magasabb, és a beruházási költsége 
alacsonyabb, továbbá, hogy a mikroklímára és a levegőben 
található élővilágra gyakorolt hatása mérsékeltebb. 

Ilyen megoldás – többek között – dr. Györgyi Viktor professzor találmánya, amelynél a szélturbinába 
beáramló levegőt szélterelő elemek gyorsítják, miáltal a forgó lapátok hatásfoka megnövekszik.  

Egy ilyen szélturbina már megépült Felcsúton, ahol a 29 méter magas széltorony átmérője 5,5 méter, 
indulási sebessége mindössze 1 km/h (0,28 m/sec), a mért teljesítménye pedig 90 km/h (25 m/sec) 
szélsebesség mellett 96 kW volt. Magyarországon azonban az átlagos szélsebesség ennek töredéke, 
általában 4-10 m/sec között mozog, ezért – megfelelő szélviszonyok mellett – ilyen méretű szélturbinánál 
legfeljebb 10 kW körüli átlagos teljesítményre lehet számítani. 

Az egységnyi hatáskeresztmetszetre vetített ténylegesen hasznosítható átlagos teljesítménysűrűség: 

Wátl = max. 10000/(29*5,5) = max. 63 Watt/m2 

Bár ez nem sokkal jobb, mint a háromlapátos változatnál, a hasznosítása azonban mégis 
gazdaságosabb lehet, köszönhetően a kisebb beruházási költségnek, és annak, hogy egyszerűbb a javítása, 
karbantartása. 

Az Interneten olvasható adatok szerint az igényelt teljesítménytől és a széljárási adottságoktól függően 
az ilyen széltornyok átmérője 10–20 méter között, magassága 30–120 méter között változhat. 
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3) Vízturbina 
Hazai adottságok mellett, köszönhetően a legfeljebb 8-10 méter 

esésmagasságnak, energiatermelésre elsősorban Kaplan turbina jöhet 
szóba.  

Ilyen vízerőműre példa a Bécs-Freudenau vízerőmű, ahol a 8,6 
méter esésű vízlépcsőn 6 darab 29 MW névleges teljesítményű, 7,5 
méter átmérőjű Kaplan turbina termel évenként mintegy 1052 GWh 
villamos energiát. 

Egy-egy turbina hatáskeresztmetszete: 

 A0 = 7,52*π/4 = 44,2 m2  
Az egységnyi hatáskeresztmetszetre vetített névleges teljesítménysűrűség: 

 Wn = 29000/A0 = 65,6 kW/m2 
A 6 darab turbina együttes hatáskeresztmetszete:  

 A = 6*A0 = 265 m2  
Mivel egy év 365*24 = 8760 órából áll, ezért az átlagos villanyáram termelés:  

 W0 = 1052000/8760 = 120 MW = 120000 kW 

Az egységnyi hatáskeresztmetszetre vetített ténylegesen hasznosítható átlagos teljesítménysűrűség: 

 Wátl = W0/A = 453 kW/m2 = 453000 Watt/m2 

Ez mintegy 4 nagyságrenddel múlja felül a szélturbinák ezen paraméterét. 

 

Internetes adatok forrása: 
http://vei.kvk.uni-obuda.hu/meresek/szelturbina.pdf 

http://www.lampaseslandzsa.hu/onell/02szel.htm 
http://www.ismertseg.hu/A-felcsuti-szeleromu 

http://www.poyry.com/sites/default/files/50.pdf 
 

 


