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2.4 
1.6 A vízerőművek mai és a jövőben 

várható helyzete – műszaki fejlesztés, 
gazdaságosság, ökológia 

Tárgyszavak: vízerőmű; turbina; tározós erőmű; szivattyús-tározós erőmű; 
üvegházhatás; felújítás; környezetvédelem. 

Történeti visszatekintés 
A vízkerék, amelyet a Kr. e. 3. századi források írnak le, a mai propeller 

és sugárturbina elődjének tekinthető. Későbbi feljegyzések a Közel-Keletről, 
Kínából és a 4. századi Európából szintén beszámolnak a vízerő hasznosítá-
sáról, elsősorban malmok és öntözőművek hajtására. Ezután hosszú, e tekin-
tetben passzív időszak következik, és csak a 19–20. században adott a víz-
energetikai fejlesztésnek meghatározó lökést három találmány: 

– J. Francis (1848), 
– L. A. Pelton (1880), majd 
– V. Kaplan (1912) turbinája. 
A vízturbinák e három típusát fejlesztették tovább az elmúlt évtizedekben 
– pontosabb számítási módszerek és 
– jobb szerkezeti anyagok alkalmazásával, valamint 
– termelőkapacitások további nagyságrendjeinek meghódításával 

a mai impozáns méretű erőművekig. 
Európában a vízenergia hasznosításában is kiemelkedő helyet foglal el 

két nagyhatalom: Németország és különösen Franciaország. E két országban 
elemzik és hasonlítják össze az ágazat helyzetét a vezető vállalatok: az 
Electricité de France (EDF Group) és az Energie Baden-Württemberg (EnBW) 
szakemberei. 

Vízenergia-potenciál és –hasznosítás 
Franciaországban és Németországban 

Franciaország összes természetes vízenergiáját évi 270 TWh-ra becsü-
lik. Ebből a műszakilag hasznosítható rész mintegy 100 TWh. A kis és nagy 
erőművekben ténylegesen felhasznált vízenergia 70 TWh. 

 



A Franciaország villamosenergia-ellátásában 14%-kal résztvevő nagy 
vízerőművek két társaság tulajdonában vannak: 

– az említett EDF csoport hidroelektromos egységeinek összes beépített 
teljesítménye 20 050 MW, átlagos évi termelése 49 TWh, 

– a Compagnie Nationale du Rhône erőműveinek kapacitása 3535 MW, 
évi átlagos villamosenergia-termelése 15 TWh. 

Országos megoszlás a termelés módja szerint: 
– szabad vízfolyású erőművek 36%, 
– tározós erőművek 60%, 
– szivattyús-tározós erőművek 10%. 
A francia ellátóhálózat további tagjai 
– az atomerőművek, az országos villamosenergia-termelés 80%-át nyúj-

tó 57 100 MW beépített teljesítménnyel és 
– a hagyományos hőerőművek 17 100 MW beépített teljesítménnyel és 

5%-os termelési részesedéssel. 
A francia Környezet- és Energiaügyi Hivatal (ADEME) felmérése szerint 

az országban a kis vízerőművek összes termelése elérheti a 4-5 TWh-t. Itt 
azonban figyelembe kell venni a halászat törvényben biztosított igényét a je-
lenlegi évi átlagos folyóvízáramlás 2,5%-ára, ami fokozatosan 10%-ra emel-
kedik, és az erőműprogramnak a mai lehetőségekhez képest 4 TWh veszte-
séget jelent. 

Németország ismert vízenergia-potenciáljából műszakilag 75 TWh alkal-
mas hasznosításra, ennek 75%-át aknázzák ki ténylegesen. A maradék hasz-
nosítása gazdaságilag bizonytalan, mert megterheli 

– az EU vízgazdálkodási irányelvének érvényesítése, amely erősebb 
áramlást követel az elosztócsatornákban, 

– a csatornákra telepedett mikroüzemek előírt minimális vízellátásának 
biztosítása, valamint 

– a halak általi átjárhatóság építési és üzemeltetési követelménye. 
A túlnyomórészt szövetségi vagy tartományi tulajdonban és kezelésben 

levő német vízerőművek az ország villamosenergia-fogyasztásának 4%-át fe-
dezik. Beépített teljesítményük 9500 MW, évi termelésük 27,5 TWh. 

Németország villamosenergia-ellátásának szerkezetéhez tartoznak 
– az atomerőművek, amelyeknek több mint 22 000 MW beépített telje-

sítménye az országos szükséglet 30%-áról gondoskodik és 
– az ellátásban 60%-os részesedésű, ásványi fűtőanyagot (ezen belül 

25-25%-ban fekete és barnaszenet) használó évi 75 000 MW-ot terme-
lő erőművek. 

2001 végén a német szélerőművek 8500 MW villamos energiát termeltek, 
ami csupán 1,7%-os részarány, de a teljesítmény rohamosan emelkedik. 

A vízerőművek termelésmód szerinti megoszlása Németországban: 
 

 



– szabad vízfolyású erőművek 74%, 
– tározós és duzzasztásos erőművek 14%, 
– szivattyús-tározós erőművek 12%. 

Középtávú tervek, környezetvédelmi 
vállalások 

Franciaországban a Kiotói Jegyzőkönyv aláírásával az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentésére szóló vállalás teljesítéséhez 2010-ig a 
mai 15-ről 21%-ra kell növelni a villamos energia termelésében a megújuló 
források arányát. Ennek a szükségletnek a kielégítésére szolgálhatnak majd a 
szivattyús-tározós üzemek, amennyiben a szállítási költség elfogadható ma-
rad. 

Németország 2010-ig a megújuló források villamosenergia-termelésben 
elfoglalt részarányának a 2000. évi 6,25-ről 12,5%-ra való emelését irányozta 
elő. Sajátosan kedvező helyzetet jelent, hogy az ország hidroelektromos po-
tenciáljának nagy része a déli tartományokban található, és termelését a ten-
gerparttal rendelkező északi tartományokban építendő szélerőművek kiegé-
szítő energiájaként is lehet majd értékesíteni. 

A vízenergia-hasznosítás gazdasági és környezeti vonzatai 
Franciaországban és Németországban 

A vízerő Franciaországban és Németországban a legfontosabb megújuló 
energiaforrás, bár a német szélturbinák beépített teljesítménye rövidesen fel-
zárkózik a vízerőművekéhez. Németországban, ahol az óriási társadalmi 
nyomás miatt számítani lehet az atomerőművek bezárására, mindkét alterna-
tívának fontos szerep juthat. 

Franciaországban a hidroelektromos energia a megújuló energiák közül a 
leggazdaságosabban állítható elő, ezért a fogyasztók felé elfogadható árkép-
zést enged meg. Vízerőműveire mint villamos energiát „legtisztábban termelő 
üzemeire” az EDF elindította a minden környezeti szempontot tekintetbe vevő, 
14001 számú ISO-szabvány szerinti tanúsítvány megszerzésére irányuló eljá-
rást. 

A teljesen liberalizált német energiapiacon paradox viszonyokat teremt a 
megújuló energiaforrásokra vonatkozó törvény, amelynek szellemében támo-
gatásban részesülnek, sőt olykor „profitot” termelnek ökológiailag riasztó álla-
potban levő kiserőművek. 

Régi, nagyméretű vízerőművekben az energiatermelés költsége általá-
ban igen alacsony. Viszont a jelenlegi piaci viszonyok között a nagyobb felújí-
tás, tartozékok kiépítése, de különösen új erőművek létesítése nem gazdasá-
gos. Ez különösen érvényes akkor, ha a létesítménynek energiaellátási szer-

 



ződéseiből következő terheket kell viselnie. A vízerőművek emellett gyakran 
fejtenek ki térségükben különféle gazdasági tevékenységeket: ivóvízellátást, 
öntözést, továbbá mesterséges tavakat, turistakörzeteket stb. alakítanak ki. 

A vízerőművek Franciaországban 4000, Németországban 2500 ember-
nek adnak munkát, olykor életképes, kellő anyagi bázissal rendelkező kulturá-
lis központot szerveznek maguk körül. 

A vízerőművek törvényes szabályozása 
Franciaországban és Németországban 

Franciaországban a vízerőművek létesítését és működését a jogszabály-
ok két csoportjához tartozó 

– villamossági és 
– vízügyi törvények 

szabályozzák. Az első 1919. évi törvény tiltja a folyóvízre vagy dagályra épülő 
állami engedély nélküli áramfejlesztést. Az államosítási törvények (1946, 
1955) a nagy teljesítményű folyami létesítmények útját egyengették. A 
hidroelektromos energiatermelés fejlesztésével és korszerűsítésével foglalko-
zó 2010. évi törvény korlátozza a versenyt az ágazatokban. 

Az 1964-es törvény életre hívta a francia vízügy regionális gazdálkodó 
egységeit (Agences de Bassin), 1992-ben pedig ugyancsak törvényi háttérrel 
felállították a vízművek építésével, vízelosztással, készletgazdálkodással, pri-
mer és szekunder víztárolással megbízott országos szerveket (SAGE, 
SDAGE, CLE). 

Németország energiaellátását rendező jogszabályok 
– az 1935. évi törvény, amelynek hatályba lépésekor sok társaság tartott 

fenn kisebb-nagyobb területeken zárt és önálló villanyhálózatokat, sa-
ját tarifával, 

– az EU 1998-ban a hazai jogrendbe átültetett villamossági irányelve 
megszüntetett minden termelési-ellátási monopóliumot és liberalizálta 
a villamosenergia-szektort, 

– a megújuló erőforrások 2000. évi törvénye központi támogatású, emelt 
árakat szavatol az 5 MW-nál kisebb teljesítményű vízerőművekben 
termelt áramnak. 

Németországban a tartományi szerveknek és hatóságoknak a szövetségi 
jogalkotás és végrehajtás melletti meghatározó szerepe a hidroelektromos 
energiatermelés területén is érvényesül. 

A vízenergia-hasznosítás fejlesztési lehetőségei 
A hidroelektromos ágazat további fejlesztésére nagy gazdasági nyomás 

nehezedik. Az egyébként előnyös nagy egységek beruházásának hosszú 

 



megtérülési idejét a mai versenyfeltételek alig engedik meg. Ezen csak állami 
finanszírozás segítene, ami viszont nem kívánatos visszatérés volna az ener-
gialiberalizálás előtti szabályozott piachoz. 

A nehézségek ellenére vannak a vízenergia-ágazat gazdaságos fejlesz-
tésének biztos bázisai: 

– a kisméretű és 
– a szivattyús-tározós erőművek. 
A kis erőművek területén fontos innováció, hogy moduláris szerkezetként 

is felépíthetők. A hajózást és az öntözést szolgáló duzzasztógátas létesítmé-
nyek pedig átalakíthatók erőművé. 

A nagy teljesítményű szivattyús-tározós vízerőművek ideális módon 
egyenlítik ki a szélerőművek ingadozó energiaszolgáltatását. A befejezés előtt 
álló 1000 MW-os türingiai Goldistal-projekt megfelel az ilyen egységekkel 
szembeni valamennyi földrajzi és műszaki elvárásnak. 

Jelenleg a tervezés vagy már az építés szakaszában vannak több TW 
teljesítményű szélerőműparkok, amelyekhez, a meglevők hasznosítása mellett 
újabb szivattyús-tározós vízerőművek létesítésére lesz szükség (az említett 
dél-németországi potenciál kihasználásával). Sokan ebben látják a vízerőmű-
programok reneszánszának ígéretét. 

Műszaki fejlesztés a vízerőmű-építésben 
Fejlesztések a jelenlegi keretfeltételek mellett elsősorban villamos-

gépészeti oldalról bontakoznak ki 
– mind a nagy erőművek, 
– mind a kisebb vízerő-potenciálok kihasználásának irányában. 
Az első irányzathoz tartozik az ún. powerformer, azaz generátor és 

transzformátor kombinációja, amely először teszi lehetővé a vízerő közvetlen 
átalakítását nagyfeszültségű villamos energiává, ami jelentősen növeli a ha-
tásfokot. A Bull-2000 változat hajtásához hagyományos csöves turbinára van 
ugyan szükség, viszont kis méreteinek köszönhetően kompakt művek építhe-
tők kevés anyagfelhasználással. 

A Pelton-típusú nagynyomású egységekben a futókerék nagy igénybevé-
tele csökkentheti az üzemképesség időtartamát. A Hiweld-technológiával a 
Pelton-kerék egyes tartományait gyártáskor a különböző terhelésekhez lehet 
igazítani, egyben optimalizálni az anyagszükségletet. 

A szivattyús tárolóberendezések az egyetlen gazdaságos megoldást 
jelentik a villamos energia tárolására, és hálózatszabályozó képességük- 
nél fogva egyedül ezek adnak módot szél- és napelemes erőművek kiterjed-
tebb használatára, amelyeknél a hálózaton belül ki kell egyenlíteni a jelen- 
tős ingadozásokat. Ehhez kínálkozik nagy teljesítőképességű szabályozótarta-
lékként a tárolószivattyúk és –turbinák fordulatszámának fokozatmentes állít-
hatósága. 

 



Jelenleg a fejlesztés teljesítménynövelő szakaszában (90 MW-ig) van a 
kis és közepes vízerőpotenciált kihasználó Hydromatix-technológia, amely a 
hajózsilipek töltésére és ürítésére szolgáló víz energiájának átalakításából in-
dult ki, 5 MW-ot termelő prototípussal. A tervezők elsősorban robusztus ele-
mekből álló, csekély szabályozó- és vezérlőteljesítménnyel is megbízhatóan 
működő berendezést céloztak meg, amelynek fő alkalmazási területét megle-
vő, de még energiatermelés nélküli öntözési és hajózási rendeltetésű gát- és 
duzzasztórendszerek képezik. A Hydromatix-művek létesítése olcsó, terjedé-
sük szinte viharos. 

Vízerőművek felújítása 
A meglevő vízerőművek felújításának célja lehet 
– a megépítésük óta eltelt idő műszaki fejlődésének felhasználása vagy 
– az építési hibák helyreállítása. 
A tapasztalat szerint mindkét beavatkozási móddal tetemes hatásfoknö-

velést lehet elérni, mégpedig olyan költséggel, amelyet korszerű erőmű 
építéséhez befektetve nem valósulhatna meg ugyanaz az eredmény. 

Felújítási eredményben az élenjárók közt említendő a svájci Bieudron 
vízerőműve, amely kihasználja a teljes – egyébként világrekord – 1883 m-es 
esési magasságot, az ugyancsak a világon legnagyobb, 400 MW-os Pelton-
turbina teljesítményével 1200 MW-os összteljesítményt ad le. 

Az Ennskraft-cég grossramingi (Ausztria) vízerőművének felújítását 
1999-ben egy váratlan turbinalapát-törés miatt előre kellett hozni. A turbina 
lényeges elemeit – átmeneti, propellerturbinaként való működés után – átala-
kították egy új koncepció szerint. Ez fél évet vett igénybe, és 27-ről 36 MW-ra 
emelte az erőmű teljesítményét. 

Infrastrukturális és környezetvédelmi fejlesztések 
Az energiaátalakítás hatásfoka mellett mára fontos szempont lett a kör-

nyezetvédelmi fejlesztés. Az erőművek parti övezetét sekélyvizű szakaszok-
kal, kis öblökkel tagolják, a halak vándorlását folyás ellenében ún. hallépcsők-
kel és –liftekkel segítik. Így állt helyre pl. néhány, évtizedekre megszakadt la-
zacvonulási útvonal. 

Az erőművek külső kialakítása egyrészt a gazdasági megfontolások, 
másrészt az építészeti trendek kényszereinek van alávetve, ennek ellenére a 
vízépítés bővelkedik újszerű megoldásokban. E téren példamutató az ausztriai 
Freudenaunál lévő dunai vízerőmű, ahol a szokásos betonlift és –padok he-
lyett a halak felkapaszkodásához megkerülő patakot létesítettek esztétikus 
parti kiképzéssel és növényzettel. 

 



A vízerőművek körüli környezetvédelmi vita 
A környezetféltés mára jellemző indulatos vitái és erőszakos mozgalmai 

közepette a vízerőmű-hasznosítás további bővítése – egyszerűsítve – a földi 
klíma védelme és a felszíni vizek ökológiája közötti konfliktus kimenetelétől 
függ. Az esélyek és követelmények elemzésének a német Szövetségi Kör-
nyezetügyi Hivatal perdöntőnek szánt tanulmányt szentel. 

A hidroelektromos energiatermelés előnyeit a pártolók az alábbiakban lát-
ják: 

– a vízerőművek élettartama 100 éves nagyságrendű, 
– felértékelődik mint korszerű, „zöld” termelésmód, 
– az üzemköltség kisebb, mint a szélerőműveké vagy a biomassza-ége-

tésé, 
– a termelés egész évre tervezhető, nem kell tartalékról (helyettesítésről) 

gondoskodni, mint a szélerőműveknél, 
– nem igényel fűtőanyag-kiegészítést, nem terheli a közlekedést. 
Az ellenzők szerint a vízerőművek termelése egyáltalán nem környezet-

kímélő, amennyiben 
– szűkíti az élővizek fajgazdagságát, továbbá 
– káros hatásúak a kiürült átmeneti tározók és 
– az alkalmankénti duzzasztásos üzemmód. 
A hidroelektromos ágazaton szokás még számon kérni 
– az állat- és növényvilág tervszerűbb óvását, 
– a talajvíz megvédését káros felszíni hatásoktól, 
– a táj megvédését degradáló beavatkozásoktól. 
Mindezzel a vízenergia-felhasználás szószólói – az ágazat képviselői és 

a független ökológusok egy része – szembeállítják a vízenergia kifogyhatat-
lanságát és nem nélkülözhető hozzájárulását az üvegházhatás leküzdéséhez 
és a klímakatasztrófa megelőzéséhez. 

Elismerik, hogy a vízerőmű-fejlesztés nagyobb távlatú gondolkodást és 
cselekvést igényel, s hogy a beruházások a ma uralkodó igények szerinti 
gyors megtérülésére nem lehet számítani. De arra is figyelmeztetnek, hogy az 
erőművekben végrehajtott kis innovatív javítások jelentősége vetekedhet új 
megaművek építésének hasznával. 

A vízenergia-termelés bővítésének esélyei, 
az európai helyzet 

Ázsiában (elsősorban Kínában) és Dél-Amerikában hatalmas a kihaszná-
latlan vízenergia-potenciál, de Európában és Észak-Amerikában a hasznosí-
tás csak korlátozottan bővíthető. 

Európában mind a nemzeti politikákra, mind az Uniós politikára rányomja 
bélyegét a fent vázolt súlyos belső ellentét: 

 



– egyfelől a CO2-problematika miatt a megújuló energiák termelésének 
és használatának ösztönzése, közülük is, környezeti érdemeinél fogva 
a vízenergetika kiemelt támogatása, 

– másfelől egyes vízerőmű-projektek akadályozása akár társadalmi vagy 
ökológiai indíttatással, akár szigorúbb környezetvédelmi szabályozás-
sal. 

– Az EU-nak azt a célját, amely 2010-ig az európai energiatermelésében 
a megújuló források 22%-os arányát jelöli ki (szemben az 1997-ben 
már elért 13,9%-kal), két módon lehet elérni: 

– a meglevő vízerőművek felújításával és továbbfejlesztésével (nagyobb 
fokú hasznosítás, gyors ellátó teljesítmény és nagyobb normálkapaci-
tás),  

ami néhány esetben az erőmű teljes tervezett élettartamának kihasználásához 
is szükséges, vagy 

– a főleg a gépészet és az elektrotechnika terén elért legújabb műszaki 
haladás kihasználásával a ma és a holnap igényeinek legracionálisabb 
kielégítésére. 

A szakértők egy része negatívan ítéli meg a vízenergia-hasznosítás eu-
rópai helyzetét. Eszerint 

– az európai szabályozás fokozatosan minden tagállamban háttérbe 
szorítja a nemzeti törvényhozást, 

– a víz hasznosítása energiaforrásként már nem elsődleges, a víz 
ugyanúgy használható, mint bármely közös tulajdont képező erőforrás, 
ill. készlet, 

– a víz mint üvegházhatású gázok kibocsátása nélkül használható erő-
forrás elvesztette kiemelt prioritását, sőt előtérbe került a természetes 
életterek védelme. 

A jövő (remélhető?) útja 
A számos, főleg villamos gépészeti javítás, újítás, fejlesztés nem csekély 

mértékben képes fokozni a vízerőművek versenyképességét. Ezt az EU dön-
téshozóinak is fel kell ismerniük a CO2-emissziót csökkentő nemzetközi prog-
ramjaik megtervezésekor. 

A modern társadalomnak pedig ismét tudatosítania kellene, hogy a víz 
erejének hasznosítása emberemlékezet óta a környezetkímélő energiagaz-
dálkodás egyik legcélravezetőbb módja, amellyel feltétlenül élni kell, az élenjá-
ró technika támogatása mellett. Szükséges volna a vízhasználat minden le-
hetséges formáját beolvasztani egy a környezeti, gazdasági és általános 
prosperitási szempontok közös, a fenntartható fejlődés felé mutató szabályozó 
rendszerébe. 

 

 



 

A jövő vízerőművei 
A jövőben a vízerőművek nagyfokú automatizálása várható. A részegysé-

gek központi irányítás alatt állnak majd, a központ pedig az áramellátással ösz-
szehangolva végzi feladatát. A személyzet munkája biztonsági ellenőrzésekre, 
hibaelhárításra és karbantartásra fog korlátozódni, miközben megnő a berende-
zések állapotbecslésének és a munkák megszervezésének a jelentősége. 

Egy 2050-ben működő vízerőmű jellemzői: 
– külső megjelenése nem feltűnő, 
– személyzet nélkül, az illetékes központba való adattovábbítással mű-

ködik, 
– halak és üledék által átjárható, 
– kopásnak kitett szabványos alkatrészei működés közben cserélhetők, 
– ellenőrzés legalább ötévenként, legfeljebb két héten át, 
– karbantartási bejárás legfeljebb negyedévenként. 
P. Ruquet francia mérnök 1670-ben megbontva a St. Ferréol tó gátját, lét-

rehozta a jelenleg is változatlanul hajózható és ipari célokra használható 
Canal du Midi-t. Vajon tud-e az emberiség ma ilyen módon gondoskodni ké-
sőbbi utódairól? 

 
(Dr. Boros Tiborné) 
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