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2.4 A szélenergia hasznosításának 

lehetőségei az USA-ban és Európában 
Tárgyszavak: szélerőmű; USA; WinDS modell; Európa; 

szélturbina; környezetvédelem. 

A szélenergia hasznosítása az USA-ban 

A szélenergiából nyert áram termelésének gyors növekedése várha-
tó az USA-ban. A szélenergia hasonló helyzetben van most, mint volt a 
szén az 1950-es és ’60-as években, a nukleáris energia az 1970-es 
években és a földgáz az 1990-es években. Az USA számos helyén a 
szél elegendő energia termelésére kínál lehetőséget viszonylag olcsón. 
Bár nem áll rendelkezésre olyan bőségesen, mint a szén, nem verse-
nyezhet a nukleáris energia ígért alacsony árával, a gázerőművektől el-
térően nem telepíthető mindenhová, mégis gazdaságos forrás, amelyet 
nem terhel az üzemanyag ára, a terroristák támadásai miatti sebezhető-
sége kisebb és nem idéz elő légszennyezést. 

Az 1950-es és ’60-as években az USA több mint 150 GW teljesít-
ményű szénerőművet épített, ezt az 1970-es és ’80-as években 100 
nagyteljesítményű atomerőmű építése követte. Az 1990-es évek máso-
dik felében több mint 100 GW teljesítményű földgázerőmű lépett üzembe 
az USA-ban. Elképzelhető, hogy a szélerőművek hasonló gyorsasággal 
fognak szaporodni az elkövetkező években. 

Mégis sokan felteszik a kérdést, hogy szükséges-e a szélenergia fel-
használásának támogatása az USA-ban. Világos, hogy a szélenergia 
hasznosításának lehetőségei az ország különböző részein eltérőek, olyan 
tényezőktől függenek, mint a megfelelő széljárás, az ásványi energiafor-
rások versenyképessége, a termelt energia továbbítását biztosító hálózat 
megléte, a környezetvédelem szempontjai stb. A szélenergia hasznosítá-
sának az USA-ra kiterjedő becslésekor e tényezőket figyelembe kell ven-
ni. E célból a Colorado székhelyű Nemzeti Megújuló Energiaforrásokat 
Kutató Laboratórium (National Renewable Laboratory – NREL) a szél-
energia-felhasználás piaci lehetőségeinek számbavételére egy új modellt 
fejlesztett ki WinDS (Wind Deployment Systems Model) néven. 

 



A WinDS az USA energiapiacáról készített korábbi számítógépes 
modellek közül kitűnik, mert előrejelzéseit az egyes régiókra és az egyes 
időszakaszokra lebontva adja meg. 

A WinDS szerkezete 
A WinDS modellezi az USA áramfejlesztési és áramtovábbítási 

rendszerének várható fejlődését az elkövetkező 50 év során. A 2000-től 
2050-ig terjedő időszakot 25 db kétéves szakaszra bontja, e szakaszok-
ban a teljes rendszerre eső költségeket a terhelési, tartalékképzési és a 
kibocsátást korlátozó követelmények megtartása mellett, új áramfejlesz-
tő rendszerek és új távvezetékek építésével minimalizálja. A modell kü-
lönböző típusú áramfejlesztőket feltételez: kombinált ciklusú földgáztur-
binát, földgázturbinát, gáz-, olaj- és széntüzelésű gőzturbinát, nukleáris 
erőművet és vízerőművet. 

A WinDS az USA területét 358 kisebb régióra osztotta be és ezekben 
számította a szükséges távvezetékek hosszát és a szétszórtan elhelyez-
kedő szélerőmű telepek előnyeit.  A WinDS összehasonlította a szélerő-
műveket a hagyományos erőművekkel az egyes régiókban. A modell le-
hetővé teszi a terhelés és a szélenergia részesedésének gyors változását 
az egyes körzetekben, és feltételezi az USA három főhálózatának, a kele-
tinek, a nyugatinak és a texasinak a megfelelő teljesítőképességét. 

A WinDS vizsgálta a négy évszakot, és az egyes évszakokon belül 
négy napszakot. Ily módon nemcsak a szélerőművek teljesítménye és a 
terhelés közötti korrelációt sikerült meghatározni, de lehetővé vált a fosz-
szilis fűtőanyagokkal működő áramfejlesztők és a távvezetékek felhasz-
nálásának pontosabb modellezése is. 

A WinDS a szél erőforrásokat négy osztályba sorolja, kezdve a 
harmadik osztálytól (12 mérföld/óra* 33 láb** magasságban a talaj felett) 
és végezve a hatodik osztállyal (15 mérföld/óra). A földrajzi információs 
rendszer megadja a szélsebességekre vonatkozó adatokat, a hagyomá-
nyos áramfejlesztők helyét és a meglévő távvezetékek teljesítőképes-
ségét. 
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WinDS alapján meghatározható milyen fajta és milyen méretű 
áramfejlesztőket és távvezetékeket kell építeni az egyes időperiódusok-
ban az igények kielégítéséhez és a szükséges tartalékok képzéséhez a 
teljes rendszerre vonatkozó költségek minimalizálása mellett. Ezenfelül a 
WinDS számos további kikötést tartalmaz a szélerőművekre vonatkozó-

 
* 1 mérföld = 1,609 km 
** 1 láb = 30,48 cm 

 



an, ezek a vezetékhálózat időszakos hibáival és a szélerőművek elhe-
lyezésével kapcsolatosak. 

Az első megoldandó feladat a szélenergiával fejlesztett áram továbbí-
tása. Ez végezhető a már meglévő vagy újonnan építendő távvezetéke-
ken. Az első esetben a meglévő távvezetékek használatáért fizetni kell.  

A második probléma a szélerőművek időszakos működése. Ahol 
sok szélerőmű van, felléphetnek olyan időszakok, amikor a termelt áram 
mennyisége nem elegendő, más esetekben pedig meghaladhatja az 
igényeket. A WinDS modell tekintetbe veszi az ilyen események valószí-
nűségét. 

A harmadik probléma a szélerőművek helyének kiválasztása. Ennek 
során a WinDS modell felhasználja a Richland (Washington) székhelyű 
Észak-Nyugati Partvidéki Nemzeti Laboratórium (Pacific Northwest 
National Laboratory) 1991-ben készített tanulmányát. A tanulmány eleve 
kizárja a felhasználásból az erdők 50%-át, a mezőgazdasági területek 
30%-át, a legelők 10–20%-át, a partmenti területek 50%-át, a vizes és 
városi területek 100%-át és részben a hegyes területeket. A szélerőmű-
telepek építése drágább meredek fekvésű és sűrűn lakott területeken. 

A szélenergia-piac lehetőségei az USA-ban 

A WinDS modell számos információforrást használt fel, így a háló-
zatok terhelésére vonatkozó adatokat, az ásványi tüzelőanyagok árát, a 
szélerősségekre vonatkozó adatokat, a hagyományos erőművek árát, 
teljesítményét, méretét és helyét, és az ásványi tüzelőanyagok kibocsá-
tására vonatkozó adatokat. A szélturbinák teljesítményére és árára, va-
lamint a legfontosabb vetélytársra, a földgázra vonatkozó adatok voltak a 
legfontosabb input paraméterek. 

Az USA Energiaügyi Minisztériumától (Department of Energy – 
DOE) származó adatok alapján a WinDS feltételezi, hogy az erőművek 
részére eladott földgáz ára évenként kb. 2%-kal nő. A DOE szélprogram 
célkitűzésével összhangban feltételezik, hogy a legkedvezőbb helyszí-
neken, 2020-ban a szélerőművek 1 kW teljesítményére jutó ár 710 USD 
lesz (2002. évi értékben számolva), és a szélerőművek az idő valamivel 
több, mint 50%-ában teljes kapacitással fognak dolgozni. Azt is feltétele-
zik, hogy 2003 után a szélerőművek adójóváírást nem kapnak. 

E feltevések mellett a WinDS modell szerint 2050-ben az USA teljes 
áramtermelésének 25%-át a szélerőművek adhatják (1. ábra). A modell 
előrejelzi a kombinált típusú földgáz erőművek áramtermelésének hat-
szoros növekedését 2000 és 2050 között. A modell ehhez hasonlóan jel-

 



zi, hogy 2020-tól kezdve a kombinált típusú szénerőművek kiszorítják a 
jelenleg működőket, piaci részesedésük 2050-re eléri a 25%-ot. 
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1. ábra A különböző típusú erőművek összteljesítményének alakulása 

a WinDS modell alapján 2000 és 2050 között 
 
A szükséges hálózati kapacitás, a szél kiszámíthatatlansága és a 

beruházások drágasága miatt egyesek kételkednek a modell előrejelzé-
seiben. Szükséges azonban megjegyezni, hogy a rendelkezésre álló 
szélenergia teljesítménye az USA-ban meghaladja a 800 GW-ot. A mo-
dell szerint a szélenergiával termelt áram kétharmadát új hálózatokon 
fogják a piacokra juttatni, e hálózatok költségeit a szélenergia-ipar fogja 
fedezni. Ráadásul, a tanulmány által vizsgált időszak későbbi éveiben a 
szélenergia ára annyira le fog csökkenni, hogy még a járulékos költsé-
gek mellett is versenyképes lesz a földgázzal. Ehhez azonban szüksé-
ges a széltechnológia tökéletesedése.  

Az NREL WinDS modellje szerint, ha a DOE célkitűzései a 
szélenergiaárakra teljesülnek, a szél az energiapiac főszereplőjévé vál-
hat, ezt az sem akadályozhatja meg, hogy új távvezetékeket kell építeni 
a szélenergia továbbításához. Hasonlóan, a szélenergia ára még akkor 
is versenyképes, ha tartalékerőműveket kell építeni a csúcsterhelés biz-
tosításához és a váratlan események kezeléséhez. 

 



A szélenergia hasznosításának és a sűrített levegő 
föld alatti üregekben való tárolásának kombinációja 
az USA két államában 

Iowa állam áramszolgáltatói új típusú erőművet kívánnak építeni, 
amely kombinálni fogja a szélenergiát és a sűrített levegős energiatáro-
lást (compressed air energy storage – CAES). Az iowai áramszolgáltatók 
szerint a szél a legolcsóbban hasznosítható megújuló energiaforrás, fel-
használhatóságát kiszámíthatatlansága nehezíti. Megfelelő energiatároló 
eszközzel kibővítve jól használhatóvá válik.  

Az elképzelést támogatja Warren Buffet, milliárdos befektető. Ha-
sonló tervet javasolt egy texasi társulás is – a Mccamney-tervet. Mindkét 
tervhez elkészültek a megvalósíthatósági vizsgálatok. 

Szélerőműtelepek Wyomingban 
Hegyek által C alakban körülölelt kb. 2000 m magasságban levő 

fennsíkon, Dél-Wyomingban négy város, Fort Collins, Estes Park, 
Longmont és Loveland tulajdonában van a 200 hold területű Medicine 
Bow szélerőműtelep. Ez a legkisebb az itt működő három telep között. E 
területen a talaj fölött 60 m magasságban az átlagos szélsebesség 
20 mérföld/óra. A szélsebesség a csúcsterhelés idején 10 és 22 óra kö-
zött nagyobb, mint az éjszakai órákban. A telepen 10 szélturbina műkö-
dik, de összesen 100 turbina elhelyezésére van lehetőség. A további 
turbinák felszereléséhez azonban a hálózatot bővíteni kell. 

A működő turbinák között két Vestas V42-600 típusú van, e turbinák 
magassága az alaptól a turbinalapát csúcsáig 60 m, a teljesítményük 30-
as percenkénti fordulatszám mellett 600 kW. A turbinák már 
9 mérföld/óra szélsebesség mellett is működnek; ha a szélsebesség hu-
zamos ideig meghaladja az 56 mérföld/óra sebességet, a turbinákat biz-
tonsági okokból leállítják. A telepen további hét V47-660 turbina műkö-
dik, ezek teljes magassága 72 m, forgórészük átmérője 46 m, 
33,5 mérföld/óra szélsebesség mellett teljesítményük 660 kW. Működik 
továbbá a telepen egy kisebb teljesítményű Nordtank típusú turbina. 
Mindez rá van kapcsolva az USA nyugati hálózatára.  

Szélerőművek Európában, az 5 MW-os német szélturbina 
A szélerőművek térhódításában áttörést a tengeren, a parttól 10-

50 km távolságban létesített, egyenként 3–5 MW teljesítményű turbinák-
ból álló telepek fogják biztosítani. 

 



Ilyen terveket, 1000 és 2000 MW összteljesítményű szélerőműtele-
pek létesítéséről Németország és Dánia partjai mentén, 5000 MW telje-
sítményű telep létesítéséről pár 100 km távolságra W Sylttől, az Északi-
tengeren, már bejelentettek. Az Egyesült Királyságban egy 1000 MW tel-
jesítményű telep létesítését kezdeményezték. Írországnak, Franciaor-
szágnak és Spanyolországnak is nagyratörő tervei vannak a jó adottsá-
gokkal rendelkező területeken, azonban a szükséges engedélyezési el-
járások komoly akadályt jelentenek.  

5 MW teljesítményű szélturbinát még eddig nem készítettek; a ham-
burgi REpower Systems AG most fejezte be egy ilyen turbina fejlesztési 
munkáit. Az 5 MW teljesítményű turbina prototípusát szárazföldön, 
Brunsbüttelben (Schleswig-Holstein) fogják felszerelni 2004 tavaszán.  

A REpower Systems AG az 5 MW-os turbina kifejlesztéséhez 1,5 M 
€ támogatást kapott Schleswig-Holstein Gazdasági Minisztériumától. Dr. 
Bernd Rohwer gazdasági miniszter a támogatást a társaság Husumban 
(Schleswig-Holstein) lévő 200 főt foglalkoztató üzemegységében jelen-
tette be. 

A támogatást kommentálva Fritz Vahrenholt professzor megjegyez-
te, „Az állami támogatás aláhúzza a több megawattos turbinák szerepét 
a tengerre telepített szélerőművek létrehozásában. A REpower 5 MW-os 
turbinája lehetővé teszi, hogy részesei legyünk a tengerre telepített tur-
binák piacának. Ehhez azonban tapasztalatokat kell szereznünk mind a 
szárazföldre, mind a tengerre telepített turbinák tesztelésében. Ezért ke-
resünk megfelelő helyszíneket Schleswig-Holsteinben.” 

Az első tengerre telepített turbinák felszerelését 2005/2006-ra ter-
vezik, ezt fogja követni a sorozatgyártás. 

A becslések szerint a szélerőművek teljesítményének növekedése a 
2002. évi rekordérték után 2003-ban lelassul. Ez a megfelelő helyszínek 
hiányának és az engedélyezési eljárás szigorításának a következménye. 
A 2003. évi teljesítménynövekedés várható értéke mégis 2700 MW lesz. 

Az 5 MW-os (5M) szélturbina műszaki jellemzői 

Az 5M forgórészének átmérője 125 m. Ez lesz a világon a legna-
gyobb rotorlapát, kifejlesztése az LM Glasfiber A/S céggel folytatott 
együttműködés keretében történik. Ez utóbbi cég készítette az Északke-
let-Angliában, Blyth mellett a tengerre telepített szélerőmű lapátjait. Az 
LM a lapátok villámvédelmét tökéletesítette, miután a blythi egység vil-
lámcsapás következtében megrongálódott.  

 



Az 5M forgórésze háromlapátos, a forgórész és a gondola tömege 
350 t. A forgórész átmérőjének megkétszerezése annak súlyát nyolcszo-
rosára növeli. E törvény megkerülése érdekében számos újszerű megol-
dást alkalmaztak. A végeredmény: a 350 t tömeg, a 126,5 m átmérő és 
az 5 MW névleges teljesítmény – lenyűgöző. 

A tengerre való telepítés megköveteli, hogy az üzemeltetés és a 
karbantartás minél egyszerűbb legyen. A karbantartás megkönnyítése 
érdekében a forgórész tengelye a gondolából hozzáférhető, a forgórész 
minden egyes alkotóeleme külön-külön cserélhető. 

A rotor percenkénti fordulatszáma 6,9 és 12,1 között van. Az állás-
szög-szabályozás lehetővé teszi a teljesítmény optimálását, a hálózati 
kompatibilitás biztosítását és a kis zajkibocsátást.  

A turbinaműködés egyes részfunkcióit monitorozzák és mikrocsippel 
szabályozzák. A külső és belső villámvédelem a villám okozta károk le-
hetőségét a minimálisra csökkenti. 

Az 5 MW-os szélturbina építését igazolja a nemzetközi igény a ten-
gerre telepített szélturbinák iránt. A REpower tengerre telepített turbinák 
fejlesztéséért felelős vezetője szerint ez az üzletág 2007-től kezdődően 
lesz számottevő. Az REpower 2006-től kezdi meg az 5M turbinák soro-
zatgyártását és reméli, hogy a piaci részesedése jelentős lesz. 

Környezetvédelmi megfontolások és tévhitek 

A környezetvédőknek a szélerőművekkel szemben két kifogásuk 
van: a madarak pusztulását idézik elő és a tájat csúfítják. Egy tanulmány 
szerint azonban a szélturbinák okozta madárpusztulás nem éri el az ösz-
szes műtárgy (épület, villamos hálózat, távközlési torony) és a közleke-
dési eszközök járulékának fél százalékát sem. Ami a látványt illeti egy 
100 m magas turbinatorony, 100 m átmérőjű forgórésszel 15–20 mérföld 
távolságból is látszik. E látvány megítélése vitát váltott ki számos helyen 
az USA-ban. Számos beruházó számítógéppel előállított szimulációs 
fényképen mutatja be a szélturbinák várható látványát egy-egy helyszí-
nen. Ez lehetővé teszi a probléma korrekt megítélését. 

Számos tévhit létezik a szélenergiával kapcsolatban. A legjelentő-
sebb az, hogy a szél időszakos jellege miatt minden MW szélenergia-
kapacitás 1 MW hagyományos kapacitás építését vagy vásárlását igényli 
– így a szélenergia hasznosítása nem versenyképes. Azonban Texas-
ban, Kaliforniában, Iowában és Minnesotában a szélturbinák nagymér-
tékben beépültek a villamos hálózatba és ez nem igényelt számottevő  
 

 



 

kapacitásnövelést. Európa egyes országaiban a megújuló energiaforrás-
ok részesedése a hálózatban eléri a 20%-ot, az USA-ban ez a részese-
dés elérheti a teljes termelés 15%-át. 

A másik tévhit, hogy az áramtermelés nem állandó volta különleges 
erőfeszítéseket igényel a hálózat vezérléséhez. Egy a kérdéssel foglal-
kozó nem-profit érdekeltségű társaság (Utility Wind Interest Group – 
UWIG, Arlington, Virginia, USA) tanulmánya szerint az így felmerülő 
1 kWh-ra jutó többletköltség kb. 0,002 cent. 
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Röviden… 
 
2003. október 13.-n üzembe helyezték Szlovákia első szélparkját 

Cerová falu határában. Négy szélturbinát építettek, egyenként 660 kW 
teljesítménnyel. A külföldi befektető tervezi egy nagyobb, 17 szélturbiná-
ból álló park építését is, Svidník járásban. A tanulmányok azt mutatják, 
hogy Szlovákiában kb. 4300 km2 szélturbinának alkalmas terület találha-
tó.  
 
(Informátor, 2003. 7–8. sz. p. 8–9.) 

 
 


