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A szél a levegő mozgása, ami 
annak eredményeként alakul ki, 

hogy a Nap a felszínt nem 
egyenletesen melegíti fel

A különböző hőmérsékletű 
felszínek hőleadása miatt 
légáramlatok keletkeznek

Ez a levegőmozgás megújuló, 
mivel az ezt mozgató erő - a 

napsugárzás - állandó

Mi a szél?

storymaps.arcgis.com
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A légáramlatok mozgási energiáját szélenergiának nevezzük

Ennek az energiának az energiasűrűsége a szél sebességével 
együtt nő

Minél nagyobb a szél sebessége, 
annál több energiát nyerhetünk 
belőle 🡪 nagyobb tengerszint feletti 
magasságokban, ahol az átlagos 
szélsebesség magasabb, adott idő 
alatt nagyobb mennyiségű 
szélenergia hasznosítható

Mi a szélenergia?



A szél energiáját már több száz éve 
hasznosítjuk. A szélmalmok segítettek vizet 

szivattyúzni vagy gabonát őrölni, a szél mozgási 
energiáját mechanikus energiává alakítani

A modern korban már szélturbinákat építünk, 
melyek a szél energiáját elektromos árammá

alakítják.

A szélenergia hasznosítása



A szélturbinák telepíthetőek önállóan működő egységként, vagy lehetőség van arra 
is, hogy több szélturbinát kapcsoljanak egy rendszerbe, majd azután a hálózatra. 
Sok szélturbinát egymáshoz közel telepítve szélerőmű vagy szélerőmű park 
létesíthető.

A szélenergia hasznosítása



A legutóbbi évtized legnagyobb szélturbinái 🡪 növekvő kapacitás

azocleantech.com

Magasság (m)



A szélturbina alkotó elemei

RENAC

A szélturbinák lehetnek függőleges vagy 
vízszintes tengelyűek, 1-20 lapáttal, 
sebességváltóval vagy anélkül működők, 
egyenáram vagy váltóáram generátorral, 
amely a mechanikai energiát 
elektromossággá alakítja

A szélenergia rendszer fő alkotóelemei a 
következők:

• Rotorlapátok
• Gondola és a vezérlőegységek
• Generátor és elektronika
• A torony alkotóelemei

Rotorlapát

Rotoragy Gondola

Torony

Hálózati 

csatlakozás
Alap



A szélturbina alkotó elemei

RENAC

Rotorlapátok
• A rotorlapátok „fogják be” a szelet és alakítják át 

a szél energiáját a rotoragy forgásává. A rotoragy 
viszi át az energiát a lapátoktól a generátorra

• A nagy szélturbinák által végzett 
áramtermeléshez a legnagyobb hatékonyságú a 
háromlapátos rotor

Gondola
• A gondolában található a turbina teljes gépészete

A szélturbina tornya
• A szélturbina tornyokat betonból, fémből, fából 

vagy ezek kombinációjából készítik. 
• A legnagyobb szélturbinákat csőszerkezetű 

acéltornyokkal építik, melyeket szelvényenként 
gyártanak le. 

Rotorlapát

Rotoragy Gondola

Torony

Hálózati 

csatlakozás
Alap



• (1) Van-e elegendő szél ahhoz, hogy a gép az időnek 
legalább 50%-ában hasznosítható áramot termeljen?

• (2) Hogyan hat a felszíni domborzat a szélprofilra?
• (3) Milyen akadályok lehetnek hatással a szél szabad 

áramlására?

A szélenergia rendszerek 
magas kezdeti költsége miatt 

elengedhetetlen, hogy ne csak
egy jó, hanem a legjobb helyre

kerüljön a rendszer.
A helyszínelemzés 

elvégzésekor három fő 
kérdésre kell megadni a 

választ:

Szélturbina helyének kiválasztása

Új-Zéland, World 
Wind Energy 
Association



Szélturbina helyének kiválasztása

A szélerőmű park telepítését mindig 
meg kell előznie egy előzetes 
szélfelmérésnek az adott területen. 
Ez anemométerrel végezhető el, 
amely a szél sebességének és 
irányának mérésére szolgáló 
készülék. Ahhoz, hogy a különböző 
helyszínek szélsebességei 
összehasonlíthatóak legyenek, 
figyelembe kell venni a felszíni 
domborzatot, különös tekintettel a 
magasságra. 
További megfontolásokat képeznek a 
fák jelenléte, valamint a természetes 
illetve a mesterséges szurdokok 
(városi épületek). 



Költséghatékonyság
A 2010-es évek végére a szárazföldi szélenergia technológia kínálja a legolcsóbb
megoldást a megújuló és a nem megújuló energiaforrások közül a világ legtöbb
régiójában, globális átlag 0,06 USD/kWh-s kiegyenlített energiaköltséggel (LCOE)
(IRENA, 2020.). Ez azt jelenti, hogy a szélenergia beruházás nagyon költséghatékony, és
a vidéki területeken bármely más áramtermelési megoldásnál olcsóbb lehet.
Továbbá 2030-ig a szélenergia technológiák költségei várhatóan további 25%-kal
fognak csökkenni (IRENA, 2020.).

Karbantartás
A 25-éves élettartamuk során a szélturbinák minimális karbantartást igényelnek. A
legtöbb erőművel ellentétben nem szükséges a folyamatos személyes jelenlét. A
szélturbináknál általában évente két-három alkalommal van szükség megelőző
karbantartási vizsgálatra. A szélerőmű parkokban a karbantartók megkenik a mozgó
alkatrészeket, úgymint a sebességváltókat és csapágyakat, ellenőrzik a rendszerhez
való kapcsolódást, és megoldanak minden esetlegesen előforduló nagyobb problémát.

A szélenergia használatának korlátai és előnyei



Környezeti hatások
A szélturbinák a környezettel összhangban tudnak működni szántóföldeken, mezőkön, 
elhagyott területeken, így többfunkciósan hasznosítva a földterületet. Azonban 
környezetvédelem alatt álló területen telepítésük nem javasolt (a legtöbb esetben 
tiltott). A telepítést megelőzően a domborzati hatásokat, a zajt, a madarak vonulását 
és az ökológiai folyosókat, a talajterhelést stb. figyelembe kell venni.

Időjárás-függőség
A szélenergia mennyisége rövid és hosszútávon egyaránt függ az időjárástól. Mivel az 
energiatárolás megoldása nem lehetséges minden vidéki területen, különösen nem 
hosszabb távra, a tulajdonosoknak a szélcsendes időszakokra alternatív 
áramfejlesztési megoldást kell találniuk.
A szeles és viharos napok évente módosulhatnak, és fontos, hogy a gazdák fel 
legyenek készülve arra, hogy akár hetekig sincs elégséges szél.
Bár a legújabb technológiával készült szélturbinák szeles helyen szinte bármikor 
képesek áramot fejleszteni.

A szélenergia használatának korlátai és előnyei



Előrejelzés
A napi és heti szélsebesség előrejelzések az utóbbi években nagy fejlődésen 
mentek keresztül. A becsült szélsebességre vonatkozó ingyenes adatok szinte 
minden EU államban pár napra előre elérhetők. Mégis a turbinák tulajdonosainak 
némi bizonytalansággal kell szembe nézni az áramfejlesztés napi mennyiségére és 
eloszlására vonatkozóan. 

A hely kiválasztása
A szélturbinák telepítésének lehetnek műszaki korlátai. Például a helyszín 
megközelíthetősége vagy a talajszerkezet miatt, amely az építést ellehetetleníti.
A szélerőmű park elhelyezkedése vagy más mezőgazdasági terület szintén 
okozhat problémát az országos villamosenergia-hálózatra való csatlakozásban.
Továbbá a telepítésnek lehetnek környezeti vagy természeti korlátai is.

A szélenergia használatának korlátai és előnyei



Kisléptékű szélturbinák

A legnagyobb, kisléptékűnek számító szélturbinák névleges teljesítménye 50 kW, és:
- otthonokat, gazdaságokat, tanyákat és kisvállalatokat láthatnak el árammal
- sokkal alacsonyabb az energiakibocsátásuk, mint a nagy, kereskedelmi szélturbináké
- függőleges és vízszintes tengelyű típusok egyaránt használhatók

Mennyi villamos energiát képesek biztosítani?

Átmérő: 9 méter 
Névleges teljesítmény: 20 kW 

Átlagos szélsebesség: 5 m/s 🡪 28000 kWh/év villamos energia
Átlagos szélsebesség: 8 m/s 🡪 72000 kWh/év villamos energia

globalsources.com



Kisléptékű szélenergia rendszerek gazdaságossága

A kisebb szélturbinák könnyebben megépíthetőek, de gyakran hosszabb idő alatt 
térülnek meg 🡪 az LCOE értéke magasabb 

(LCOE: az erőmű teljes élettartama alatt felmerülő összes költség 
diszkontált értékének és a ténylegesen szolgáltatott 
energiamennyiségek diszkontált összegének aránya)

Alacsonyabb magasság 🡪 alacsonyabb átlagos szélsebesség 🡪 minden egyes 
kW telepített kapacitásra kevesebb áram

A kisléptékű szélenergia beruházás olyan gazdaság számára lehet olcsóbb 
megoldás, amely távol esik az országos villamosenergia-hálózattól.

A legtöbb EU államban a szeles helyeken az ilyen kisléptékű szélenergia 
beruházások megtérülési ideje sokkal rövidebb lehet, mint az élettartama, de 
mindig meg kell vizsgálni a beszerzési és telepítési költségeket és az adott 
országban aktuálisan érvényes villamosenergia-árakat.



Esettanulmány - Vép falu közösségi szélenergia projektje (HU)

Vép: magyar falu Nyugat-Magyarországon

Mérési adatok:
évente 172 nap szeles, amelyből 68 nap 
viharos. Az uralkodó szél északi irányú.

A beruházási döntés meghozatalát 
megelőzően felmérést végeztek a falu 
lakói között a szélenergia fogadtatásáról.

2005-ben a falu közelében egy 600 kW-os 
kapacitású szélturbinát építettek, amely a 
mai napig működik. 
A turbina évente átlag 1,2 millió kWh 
villamos energiát termel, ami éves szinten 
5-6 millió Ft-ot takarít meg a falu számára. 
A beruházásban az önkormányzat 20%-os 
részesedéssel rendelkezik.



Esettanulmány - A szél hasznosítása Új-Zélandon

Új-Zélandon a gazdákat arról kérdezték, milyen előnyökkel jár a szélturbinák építése 
a földjeiken.

Sok gazda számára a szél hasznosítása lehetővé teszi, hogy javítsa gazdasága 
életképességét és termelékenységét. A szélerőmű park nem csak jövedelmet termel, 
hanem a föld értékét is növeli. A turbinákért és az általuk termelt áramért bérleti díjat 
és jogdíjakat kapnak. A szélturbinák garantált évjáradékot biztosítanak, ami növelheti 
a gazdaság pénzügyi életképességét. Egy magángazdaságnál ez nyugdíjalapként is 
szolgálhat. 

A szélturbinák más előnyökkel is 
járnak. 
- a turbinák turistalátványosságként 

is kiválóak 🡪 farmtúrák
- a szélenergia beruházással 

megfelelő irányt vettek a régi 
kerékvágás helyett

- a juhok szeretnek a toronyhoz 
odabújni, ami árnyékot ad, és védi 
őket az erős szél és az eső ellen Új-Zéland, World Wind 

Energy Association


