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2.4 Az árapály energiájának hasznosítása 
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Üzembe helyezték a világ első tengerre telepített árapály-erőművét 

az Egyesült Királyságban, a devoni part közelében, az erőmű teljesítmé-
nye 300 kW. 

Az utóbbi időben fokozott érdeklődés mutatkozott az árapályt kísérő 
áramlások iránt a villamosenergia-termelés szempontjából. A lehetősé-
gek számottevőek, a szükséges technológia rendelkezésre áll, vagy más 
területekről átvehető. Számos megfelelő helyszín van, de a potenciálisan 
létező energiának csak kis része hasznosítható. 

Az erőforrások 

A legtöbb helyen az árapály két jelenség kombinációja: az egyik 
periódusideje 12 óra 24 perc, a másiké 24 óra 48 perc. A keletkező 
áramlások erőssége függ a Hold és a Nap távolságától és a Földhöz 
képesti helyzetétől. Az árapályt kb. 68%-ban a Hold, 32%-ban a Nap 
hozza létre. 

A keletkező áramlások ereje függ a földrajzi fekvéstől, a partvonal 
és a tengerfenék alakjától. Egyenes partvonal mentén, mély óceánok 
közepén a dagálymagasság és a tengeri áramlatok általában csekélyeb-
bek. Általában, de nem mindig, az áramlások erőssége a dagálymagas-
sággal nő. Azonban szárazfölddel körülvett tengereken, így a Földközi-
tengeren, a dagálymagasság csekély, mégis jelentős tengeráramlatok 
vannak. 

Egyes helyeken a vízáramlás állandóan egyirányú, és az áramlás 
független a holdfázistól. Az ilyen áramlások a nagy hőáramlásokkal füg-
genek össze és az egyenlítőtől a hidegebb helyek felé irányulnak; legis-
mertebb a Golf-áram, másodpercenként 80 M m3 vizet mozgat. Másik 
példa a Gibraltári-szoros, ahol a felső rétegekben állandóan víz áramlik 

 



az Atlanti-óceánból a Földközi-tengerbe, az alsó rétegekben pedig ellen-
kező irányú áramlás megy végbe. 

Jelentős tengeri áramlások szigetek közötti keskeny szorosokban, 
földnyelvek körül, öblök és nagy kikötők bejáratainál fordulnak elő. Külö-
nösen jelentős áramlás van viszonylag sekély vizeken, ahol a dagály 
magas. Nagy vízáramlások jönnek létre, ha a sziget két oldalán fellépő 
árapályok közt jelentős fáziseltérés van. Több olyan helyszín van, ahol a 
vízáramlás sebessége eléri az 5 csomót (2,5 m/s). Különösen kedvező 
adottságai vannak a Brit-szigeteknek, Olaszországnak, a Fülöp-
szigeteknek, Japánnak, és Észak-Amerika egyes részeinek. A BC Hydro 
becslései szerint a világ tengeráramlatainak hasznosítható összteljesít-
ménye meghaladja a 450 GW-t. 

A tengeráram hasznosítására szolgáló turbinák hasonló elveken 
működnek, mint a szélturbinák. A vízáramlások sebessége kisebb, mint 
a szélsebesség, azonban a víz nagyobb sűrűsége miatt (835-ször na-
gyobb a víz sűrűsége, mint a levegőé) a vízturbinák mérete kisebb, mint 
a hasonló teljesítményű szélturbináké. A turbina teljesítménye függ a víz 
sűrűségétől és sebességétől, valamint a turbina méretétől és hatásfo-
kától. 

A tervek és fejlesztések 

A turbinák kifejlesztés alatt lévő változatai hasonlóak a szélturbiná-
kéhoz. A legnagyobb megépített és kipróbált vízszintes tengelyű turbinák 
teljesítménye 10 kW. 

A függőleges tengelyű vagy kétszeres átömlésű turbinák elvben 
úszó hajóról is felfüggeszthetők, de jelenleg a cölöpökhöz rögzített válto-
zatot részesítik előnyben. A legismertebb változat a Darrieus-féle, 
amelynek három vagy négy vékony szárnymetszetű lapátja van. Egy 
magában álló 5 kW-os Darrieus-típusú turbinát Japánban, a Kurushima-
szorosban már kipróbáltak. Kanadában a Blue Energy társaság turbina-
rendszert kíván telepíteni, ugyanez a társaság 30 MW-os bemutató 
rendszer létrehozását tervezi Fülöp-szigeteken. 

A devoni árapályturbina 

Az Egyesült Királyság Marine Current Turbines társasága üzembe 
helyezte az első kereskedelmi méretű, új típusú tengeri áramgenerátor 
prototípusát.  

 



A 3,5 M GBP költségű projekt megújuló forrást, a tenger alatti ár-
apályáramlást használja fel. E területen a fejlesztések viszonylag hát-
rányban vannak a más területekhez képest, és csak miniatűr modellek 
vannak működőképes állapotban. Mégis két projekt már elég előrehala-
dott állapotban van: az egyik a norvégiai Hammerfestben (a világ leg-
északabbra fekvő városában), a másik a dél-angliai Lynmouthban való-
sul meg, ez utóbbiról ad részletesebb ismertetést a közlemény. A 
Seaflow nevű projektet az egyesült királysági IT Power társaság tervez-
te, a kivitelezést a Marine Current Turbines Ltd (MCT) végezte, és rész-
leges támogatást az Európai Unió Joule programja és az Egyesült Ki-
rályság Kereskedelmi és Ipari Minisztériuma biztosított. További támoga-
tást nyújtott egy német és angol vállalatokból álló konzorcium, amelynek 
tagjai közt szerepelt a Corus, a Bandalls Engineering és a Jahnel 
Kestermann. 

A brit rendszer a sekély vizekben kialakuló áramlások hasznosításá-
ra készült, itt a rendszer karbantartása egyszerűbb. Az építmény felső 
része a víz felett van, a turbinák ide felemelhetők karbantartás céljából. 
A Hammerfest Stromt norvég cég fejlesztése mélyebb vizekben műkö-
dik, itt a karbantartást búvárok végzik. 

A két projekt versenyében jelenleg 

 

az MCT vezet. A 300 kW telje-
sítményű próbaegységet a devoni partszakaszon 2003 júniusában fel-
szerelték, ugyanakkor a norvég kísérleti programot egyelőre, nem közölt 
okok miatt, leállították. A norvég cég a 300 kW-os prototípust Észak-
Norvégiában, Kvalsundetben, egy keskeny szorosban kívánta felszerel-
ni. A felszerelést március 24-ig tervezték elvégezni, de elhalasztották 
egy olyan időpontra, amikor az apály és a dagály közötti nulla periódus a 
leghosszabb. 

A demonstrációs helyszín 

Az MCT az IT Power által kifejlesztett egyturbinás technikát 
alkalmazza. A technika alapja axiális átömlésű, 15 – 20 m átmérőjű 
forgólapátpár. A forgólapátok fogaskerék-áttételen keresztül egy generá-
tort hajtanak; mindez a szélturbinákban is hasonlóan történik. A teljesít-
ményegység egy 2,5–3 m átmérőjű henger alakú acélcölöpre van erősít-
ve, amelyet a tengerfenékbe fúrt lyukban rögzítenek. 

A projekt céljaira az MCT különböző lapátokat tervezett a turbina ro-
torja hidraulikai hatásfokának növelése céljából. A generátor egy Elin tí-
pusú indukciós motor, amelyet kiterjedten használ az olaj- és a gázipar a 
tengereken. A hajtómű Jahnel Kastermann termék, amely védve van a 

 



tengervíz beáramlásától. A turbina a szárazföldi fogyasztóhoz tengeri 
kábelekkel csatlakozik. 

A devoni partra azért esett a választás, mert ez viszonylag mély, 
védett, erős áramlások vannak, és a szerelés a parthoz közel végezhető. 
Devonnál az áramlások sebessége 5 csomó, ez meghaladja a rendszer 
által megkövetelt minimális 4 csomót. A rendszernek nincs maximális 
sebessége. Minél nagyobb a sebesség, annál gazdaságosabban üzemel 
a rendszer. A turbina működéséhez 40–45 m vízmélység szükséges. A 
cél az, hogy a turbinát a jövőben 20 m-es vízmélység mellett is üzemel-
tetni lehessen. 

Egyéb rendszerek 
A Blue Energy Canada és a BC Hydro által javasolt projektek még 

csak a fejlesztés elméleti szakaszában vannak. 
A BC Hydro 2001. évi megbízása alapján a Triton Consultants által 

készített tanulmány szerint British Columbia (Kanada egyik tartománya) 
számára az árapályáramlások életképes megújuló energiaforrást jelen-
tenek. A Triton a megvizsgált műszaki lehetőségek közül a Davis-féle 
turbinát találta a legalkalmasabbnak. Legalkalmasabb helyszínként pe-
dig a Campbell folyó környékét jelölte meg. A becsült építési költségek 
magasak, de az előzetes számítások szerint 794 MW teljesítményt biz-
tosító helyszínen termelt áram ára 0,07 USD lesz kWh-ként. 

A Blue Energy Canada által javasolt rendszerben a turbinalapátok 
orientációja és elrendezése eltér az MCT és a Hammerfest által alkal-
mazottól. A Blue Energy vezetékes függőleges tengelyű Davis-féle víz-
turbinát javasol, amely nagyon hasonlít a nagy függőleges tengelyű 
Darrieus-féle szélturbinákra. A Kanadai Nemzeti Kutatási Tanács a tur-
bina kifejlesztését kezdetben támogatta, de az 1980-as évek végén a 
támogatást abbahagyta. Négy rögzített lapát csatlakozik a rotorhoz, 
amely a hajtóművet és az áramgenerátort hajtja. A turbina betonkeszon-
ra van szerelve, amely a berendezést az óceánfenékhez rögzíti, tereli a 
víz áramlását, tartja a kapcsolószerkezetet, a hajtóművet és a generá-
tort. A BEC több turbinaegyüttes különböző elrendezésű telepítését ter-
vezi a jövőben 

A jövő lehetőségei 
A gyakorlati hasznosítás során a vízturbinák a szélturbinákhoz ha-

sonlóan csoportosan telepíthetők. Az MCT várakozása szerint az ilyen 
telepek teljesítménye legkevesebb 20 MW lesz. Azonban a tengeri 

 



 

áramlatok teljesebb kihasználásához számos műszaki problémát kell 
megoldani: 

• a kavitáció elkerülése oly módon, hogy a lapátvégek kerületi se-
bessége legfeljebb 8 m/s legyen. Ez az MCT-hez hasonlóan olyan 
turbinát igényel, amelyben a lapátfelület és a súrolt terület aránya 
nagyobb, mint a szélturbinánál; 

• annak megakadályozása, hogy a lapátok felületén lerakódások 
keletkezzenek, és a hulladék behatoljon; 

• megbízható működés, mivel a karbantartási árak magasak; 
• korróziónak ellenálló csapágyrendszer és megfelelő tömítések. 
Mivel jelenleg áramtermelő turbinák még nem működnek, nehéz 

megbecsülni az így termelt energia árát és versenyképességét. 
A korai vizsgálatok szerint a gazdaságos hasznosítás legalább 

2 m/s áramlási sebességet igényel, bár energia termelhető már 1 m/s 
áramlási sebesség mellett is. 

(Schultz György) 
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