
Héjjas István:  
Örökmozgó energiaforrások 

Érkeznek időnként a szerkesztőségünkbe feltalálói javaslatok műszaki ötletekre, hogy hogyan 
lehetne ingyen tiszta energiát termelni. Az ötletek alapja valamilyen első vagy a másod fajú 
örökmozgó (perpetuum mobile) megoldás. Egyes esetekben látványos videó felvételt kapunk a 
felfedezett jelenség illusztrálására, de kaptunk már véleményezésre szakszerűen kidolgozott 
műszaki dokumentációt is. A tapasztalataink sajnos nem túl kedvezőek. 

Egy fizikai jelenség létezésének alátámasztására nem alkalmas semmiféle látványos videó 
felvétel. A műszaki tudományokban konkrét adatokkal kifejezhető fizikai paraméterekkel 
dolgozunk, ezért egy fizikai jelenség kísérleti igazolásának két alapvető feltétele van: 
1) Dokumentálni kell a kísérleti elrendezés pontos felépítését, elrendezési rajzzal, blokkvázlattal, 

kapcsolási rajzzal, szakember számára egyértelműen érthető és értelmezhető műszaki leírással. 
2) Az elvégzett kísérletekről mérési jegyzőkönyvet kell felvenni, és abban le kell írni, hogy hogyan, 

milyen lépésekben történt a kísérlet végrehajtása. Számszerűen meg kell adni, hogy a mérések 
milyen műszerekkel történtek, milyen mérési pontossággal, milyen környezeti feltételek mellett, 
és azt is, hogy a mérési adatok kiértékelése milyen módszerrel történt. (Pl. statisztikai elemzés, 
hihetőség vizsgálat, stb.) 
Ami a komplett dokumentációkat illeti, ezekben sok szellemes ötlet van, és általában a műszaki 

megvalósíthatóságuk is lehetséges, kétséges azonban, hogy a megépített berendezés képes lesz-e 
teljesíteni a célul kitűzött elvárásokat.  

Eltekintve attól, hogy az elmúlt két évszázad során végzett számos próbálkozás ellenére, 
gyakorlatban valóban használható perpetuum mobile a mai napig született, azt a kérdést is fel lehet 
vetni, hogy ha mégis megvalósítható lenne ilyen megoldás, menyire lehetne az gazdaságos.  

Példaként említhető egy megépített ilyen berendezés, amelyben mechanikai, hidrodinamikai, és 
elektrotechnikai megoldásokat kombináltak, és a feltaláló azt állította, hogy 10 kilowatt bevitt 
mechanikai teljesítmény mellett a kimeneten 11 kilowatt villamos teljesítményt szolgáltat, 
miközben a többlet energiát a vákuumból szivattyúzza ki. 

Eltekintve attól, hogy a jelentős költséggel megvalósított örökmozgó nem működött, a feltaláló 
elmulasztotta az ilyenkor ajánlatos életciklus analízist elvégezni. 

A műszaki megoldás vizsgálata során ugyanis megpróbáltuk felmérni, hogy ha a berendezés 
tényleg működne, mekkora lenne annak várható élettartama, amely után a berendezést le kell 
selejtezni, vagyis, hogy névleges terhelés mellett mennyi idő alatt mennének tönkre benne a 
csapágyak, fogaskerekek, tömítések, szelepek, stb.  

Azt találtuk, hogy a várható élettartam 10 ezer üzemórára becsülhető, vagyis ennyi ideig tudna 
örökké mozogni az örökmozgó. 

Felmérve a berendezés anyagszükségletét, azt találtuk, hogy abban van kb. 1 tonna acél 
alkatrész, mintegy 150 kg réz huzal, 100 kg műanyag alkatrész, és valamennyi vezérlő elektronika. 

Ha a paksi atomerőmű áram termelését szeretnénk ilyen berendezésekkel kiváltani, 2 millió 
példányban kellene azokat előállítani, felhasználva hozzá 2 millió tonna acélt, 300 ezer tonna rezet, 
200 ezer tonna műanyagot, és mindezt 10 ezer óra üzemelés után le kellene selejtezni, a keletkezett 
hulladékokat ártalmatlanítani, és lehetőség szerint újra hasznosítani.  

Ezzel a módszerrel termelt áram azután legalább 10-szer annyiba kerülne, mint a jelenlegi 
energia ár. Ha a berendezés tényleg működne, a „primer energia hordozó” nem kerülne pénzbe, 
hiszen a vákuum ingyen adná az energiát, csak az kerülne sokba, hogy az ingyen energiából 
villamos energiát csinálunk. 

Pontosan ez a probléma az ún. „megújulókkal” is. A szél ingyen fúj, és a Nap ingyen süt. Ami 
igazán sokba kerül, az, amikor a szél és a napsugárzás energiáját villamos energiává alakítjuk át. 

Az életciklusra vonatkozó költségelemzés mellett lehet végezni ilyen elemzést az élettartam alatt 
megtermelhető villamos energia és környezet terhelés viszonyára is, ámde a helyzet ott sem sokkal 
biztatóbb. 


