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Hidroelektromos energia
„A hidroelektromos energia, avagy vízerőműben termelt villamos

energia a víz mozgási energiájának villamos energiává alakításával

keletkezik. Ennek az erőnek a hasznosítására hatalmas vízerőmű

infrastruktúrát építenek, hogy ebből a megújuló, kibocsátásmentes helyi

erőforrásból a lehető legnagyobb teljesítményt lehessen kinyerni.”

(Forrás: Iberdrola.com)



Lehetséges források (I)

Az áramlás elterelése: Ezzel a

módszerrel a vizet a mederből egy

csőbe terelik el, amely a vizet a

vízerőműhöz szállítja. Ezek erősen

függenek a vízáramlat adott

pillanatban lévő szintjétől, ami

erősen változó mennyiségű

energia termelését teszi lehetővé.



Lehetséges források (II)

Az áramlás elrekesztése:

Gát építésével a folyó

folyása megszakításra kerül,

ezért a vízszint

megemelkedik, és a folyás

sebessége csökken. Erre a

folyómeder szűk részeit

hasznosítják.



Vízerőmű infrastruktúrák

Vízerőművek

A villamos energia nem tárolható >> áramszükséglet-előrejelzés

Az erőműveknek képesnek kell lenniük módosítani a 
megtermelt energiát >> rugalmasság



A tipikus vízerőmű 3 részből áll:

– az erőmű, ahol az áramfejlesztésre sor kerül,

– gát, amely a víz áramlásának szabályozására nyitható vagy zárható,

– a tározó, ahol a víz tárolására sor kerül.

Vízerőművek



Vízerőművek

Hogyan működik egy vízerőmű?
Vízerőmű gát

Villamos 

távvezetékekErőműház

Generátor

Turbina

Folyó

Tározó

Vízbevezető



Vízerőművek

Vízerőművek típusai

- Kültéri vízerőművek
- Földalatti erőművek
- Kútba épített erőművek

Alsó tározó

Felső tározó

Erőműház

Transzformátor

Generátor

Turbina

Zsilip

Vízbevezető

Szűrőrács

Vízelvezetés
(alvízcsatorna)

Nyomóvezeték

Gát

Erőműház
Alsó tározó

Felső tározó

Áramfejlesztés

Szivattyúzás

Vezeték

Szellőző

Forrás: University of Colorado, Boulder



Vízkerekek

A vízkerekeket a i.e. I. században találták fel >> forradalmi újítás.

Szerepük az volt, hogy a víz erejét különféle erőkké alakítsák át, a

szélmalmokéhoz hasonló hasznosítással. Ilyen hasznosítás lehetett a gabona

őrlése, a gyapjúfeldolgozás vagy akár az ásványi ércek zúzás.

A vízkerekek két csoportra oszthatók:

• vízszintes

• függőleges

Felülcsapott vízkerék

(visszacsapott)

Alvízcsatorna

Kerék 

forgása

Vízfolyás Beömlő 

csatorna



Nagysebességű kereskedelmi 
turbinák

A XIX. sz. végén Lester Pelton olyan módosításokat végzett a vízkerekeken, melyekkel 

útjára indította a vízturbinák fejlesztését. A turbina olyan elem, amely a víz mozgási 

energiáját arra használja fel, hogy forgómozgást idézzen elő, amely egy generátorra 

kerül átvitelre, az pedig villamos energiává alakítja azt. 

A turbinák két különböző csoportba sorolhatók: akciós (szabadsugaras) vagy reakciós 

típusú turbinák.

• Akciós turbinák: Ezek a forgatáshoz csak a vízáramlás sebességét hasznosítják. 

Ez azt jelenti, hogy csak a turbinához képest való magasságot használják.

• Reakciós turbinák: Ezek nem csak a turbinához képest való magasságot 

használják, hanem a turbinától és a leeresztő csőtől számított magasság 

közötti különbséget is.



Esés és vízhozam

A vízerőnél minden az esésen és a vízhozamon múlik. Az erő - és így a

kitermelhető energia mennyisége az eséssel és a vízhozammal arányos:

• Az esés a víz belépési és kilépési pontjának vízszintjei közötti

különbség.

• A vízhozam az egy adott ponton adott idő alatt áthaladó víz

mennyisége, köbméter per másodperc (m3/s) értékben kifejezve.



Az energia tárolása

A szivattyús energiatározó (SZET) vízerőművek egyfajta vízenergia alapú

villamos energia tárolók. Ez két, különböző szinten lévő víztározó, amely

energiát tud termelni (leengedés), amint a víz lefelé egy turbinán keresztül

mozog, és energiát vesz fel, amint vizet szivattyúz fel a felső tározóba

(újratöltés).

A szivattyús tározási 

(hidroelektromos szivattyú) 

technológia napjaink 

leghatékonyabb nagyban 

történő energiatárolást 

lehetővé tevő rendszere. Nem 

méretarányos

Nem 

méretarányos

Alsó  tározó
Alsó  tározó

Nyomóvezeték / 

csatorna

Erőműház

Generátor/motor

Turbina/szivattyú

Nyomóvezeték / 

csatorna

Erőműház

Generátor/motor

Turbina/szivattyú

Felső tározó

Felső tározó

ZÁRT KÖRŰ SZIVATTYÚS VÍZENERGIA TÁROLÓ
Természetes vízfolyással állandó összeköttetésben nem lévő projektek

NYITOTT KÖRŰ SZIVATTYÚS VÍZENERGIA TÁROLÓ
Természetes vízfolyással állandó összeköttetésben lévő projektek



Az erőmű hatékonysága

A vízerőmű rendszereknek a lehető legnagyobb hatékonyságúnak kell lennie,

ehhez a következő szempontokat kell figyelembe venni:

• A víz belépése, kilépése és szállítása legyen hatékony, a víz keveset
veszítsen mozgási energiájából.

• A turbina legyen hatékony.

• Az elektromos generátor legyen hatékony.

• Az erőműből az energiafelhasználás helyszínéig való energiaátvitelt
optimalizálni kell.



Házilag elkészíthető vízturbina (I) 

A házilag elkészíthető vízturbinához a következő anyagokra lesz szükség:

• Egy régi kerékpár
• Egy biciklikerék
• Lánc
• Pedál
• Autó generátora
• Műanyag borítás (kanalak vagy csészék)



Házilag elkészíthető vízturbina (II) 

Majd a következő lépéseket kell követni:

1. Szerelje le a kerékpár első kerekét.
2. Vegye le a láncot a bicikli pedáljáról.
3. Hegessze vagy szerelje az autó generátorát vagy váltóáramú generátorát a

pedálok alá úgy, hogy amikor majd a láncot a váltóáramú generátor
tárcsájára felszereljük, az középen helyezkedjen el

4. Állítsa a legmagasabb állásba a kerékpár ülését.
5. Vágjon ketté több tucat műanyag labdát.
6. A fél műanyag labdákat vagy kis műanyag csészéket csavarozza a bicikli

hátsó kerekéhez, kb. öt centiméterre egymástól, úgy, hogy mind ugyanabba
az irányba álljon.

7. Helyezze a biciklit egy patakba vagy folyóvízbe fejjel lefelé, úgy, hogy az
ülése legyen a vízben. A csészéknek a vízáramlással szemben kell lenniük
ahhoz, hogy a kereket elforgassák

Ha elég erős a víz folyása, a kerék folyamatosan pörögni fog, és pár amperes
áramerősségű, 12 voltos villamos áramot termel. A generátort a parton lévő
akkumulátorral összekötve azt feltöltheti, vagy valamely berendezéshez kötve
árammal láthatja el azt.



Hátrányok

Előny

● Megváltoztatja a halak vonulási mintázatait és károkat okoz a halak
populációiban.

● Csökkenti a vízben oldott oxigén szintjét, ami a folyóvizes élőhelyek 
számára káros.

● A hatalmas erőművek, villamos távvezetékek stb. kiépítés során fellépő
szennyezés

● A vízerőmű építése általában költséges
● Az áramtermelés és az energiaárak közvetlen összefüggésben állnak azzal, 

hogy mennyi víz áll rendelkezésre.
● Korlátozott tározók.

• Tiszta üzemanyagforrás, amely a hóból és esőből eredően megújul. 
• Nagy mennyiségű villamos energiát tud biztosítani
• A gátak megakadályozzák a halakat, mint pl. a lazacokat abban, 

hogy az íváshoz a vízben felfelé ússzanak.
• A vízerőműben termelt áram környezeti hatásai csökkenthetők és 

alacsonyan tarthatók szemben más, fosszilis üzemanyagokkal és a 
nukleáris energiával.



A folyók természetes ökológiájának felborítása

Az erdők és a biológiai sokféleség károsítása

Nagy mennyiségű üvegházhatású gáz kibocsátása

Élelmiszer-rendszerek és a mezőgazdaság megbolygatása

A vízminőség lerontása

Az emberi oldalon felmerülő

költségek

A vízerőműben termelt villamos energia használatának környezeti hatásai



A kisléptékű vízerőmű rendszer költségei és a teljesítmény és az

esés közötti összefüggést leíró képlet (Ogayar és Vidal, 2009.):

KÖLTSÉG (1 kW-ra vetítve) = αP1-βHβ1

A vízenergiából villamos energiát előállító 

kisléptékű rendszerek gazdaságossága
P: turbinák teljesítménye (kW);

H: az esés (m);

α: egy állandó

β és β1: a teljesítményre ill. az 

esésre vonatkozó együtthatók.

1. Megfizethető energia: A kis vízerőművek megfelelő helyszín esetén gyakran rendkívül

költséghatékony lehetőséget nyújtanak az áramtermelésre.

2. Vidékfejlesztés: A kisléptékű vízerőmű a költségek tekintetében versenyképes opció a vidéki

áramellátás távoli közösségek számára való biztosítására, a fejlett és a fejlődő országokban pedig

jelentős arányban kiválthatja a gázolajjal működő áramtermelést.

3. Olcsó anyag: Az erőműházban van a legtöbb mechanikai és elektromos berendezés; hagyományos

építőanyagokból készül, bár egyes esetekben előfordulhat, hogy a föld alá építik

4. Megtakarítás: A kisléptékű vízerőműre vonatkozóan nagyszabású felújításokra van lehetőség



Ma a Niagara New York állam legnagyobb áramtermelője, ami egyszerre 24 millió 100 W-

os izzó működtetéséhez elegendő áramot tud termelni. A New-York-i Villamosművek

(New York Power Authority, NYPA) szerint ez az alacsony költségű villamos energia az

állam lakóinak és vállalatainak évente több száz millió dollárt takarít meg.

Robert Moses Niagara Erőmű
https://www.nypa.gov/power/generation/niagara-power-project

Az erőműnek 13 turbinája van. Egy kb. 2,8 millió 

m3-es kapacitású felvízi öblözetet használ 

megosztottan, és akár 2,6 millió kilowatt tiszta 

energiát is képes biztosítani

Jelenleg a Nyugat-New-York-i régióban több mint 27 200 munkahely megőrzését segíti elő. 

Az NYPA Nyugat-New York turisztikai ágazatára is jelentős hatással van. A Power Vista a Niagara

vízerőmű látogatóközpontja, és már több mint 50 éve számít kihagyhatatlan úticélnak az Egyesült

Államokból és a világ minden részéből érkező turisták körében. 2013-ban köszönthette a

7 milliomodik látogatóját.

https://www.nypa.gov/power/generation/niagara-power-project


A természetben mindennek a hajtóereje a VÍZ


