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2.4 A szélenergia hasznosításának 
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A megújuló energiák közül ma a szélenergiát lehet a legnagyobb 

hatásfokkal felhasználni. Európában 2003-ban 23%-kal nőtt a szélerő-
mű-kapacitás. Különösen érdekeltek ebben a tengerparttal rendelkező 
országok, ahol a szél erejére folytonosan lehet számítani. A szélenergia 
hasznosítására telepeket hoznak létre, ahol sok turbina termeli a villa-
mos energiát. Ezek a létesítmények nem termelnek káros gázokat, így 
működésük megfelel a Kiotói egyezmény előírásainak. A legmagasabb 
fokra jutott ez a technika Dániában, ahol az energiaszükséglet 20%-át 
szélerőművek adják. Az Elsam dán vállalat már 25 éve fejleszt ki újabb 
és újabb típusokat, és látja el Dániát és néhány más országot szélerő-
művekkel. 

A legtöbb telepet a tengerben, a parttól különböző távolságokban 
(offshore) létesítik, összevetve a szárazföldön működő (onshore) erőmű-
vekkel. Az Elsam által 2002-ben üzembe helyezett berendezések közül 
200 MW-ból 170 volt offshore-elhelyezésű. 

Technikai fejlesztés, történeti háttér 

Az első, 630 kW teljesítményű Nibe típusú szélerőművét a hetvenes 
évek végén állami megbízás alapján fejlesztették ki, és 1979-ben helyez-
ték üzembe. Azóta folytonos intenzív kutatómunka folyik, melynek kere-
tében számításokat és méréseket végeztek, modelleket készítettek, fő-
leg a teljesítmény növelése, a nagyobb terhelhetőség, a szerelési munka 
és a távirányítás tökéletesítése céljából. A tapasztalatok alapján kísérle-
teztek ki, és valósítottak meg új konstrukciókat. Ma az Elsam Dánia nyu-
gati partjainál 500 szélturbinát működtet, összesen 2400 MW névleges 
teljesítménnyel, ebből 200 MW-ot 2002-ben helyeztek üzembe. 

 



A nyolcvanas évek elején a berendezések átlagosan 20–55 kW tel-
jesítményűek voltak, a rotor átmérője 10–15 m volt. Ma a legtöbb turbina 
2 MW teljesítményű, rotorjának átmérője 90–100 m, a fő cél azonban 
nem a méretek növelése. A kezdeti aszinkron, állandó sebességű gene-
rátorok után most a változtatható sebességűek dominálnak, amelyekhez 
nagyon bonyolult ellenőrző, vezérlő és szabályozó rendszerek tartoznak.  

A legkorszerűbb („state-of-the-art”) rendszer a nyugat-dániai Horns 
Revben bizonyos szempontból úgy működik, mint a hagyományos erő-
művek, a hálózatból kapott visszajelzés alapján szabályozza saját telje-
sítményét. Szintén Nyugat-Dániában, Esbjerg közelében Tjaereborgban 
létesítettek egy nagy kísérleti telepet az új konstrukciók kipróbálására.  
Itt fejlesztették ki 1985 és 1988 között a nagy teljesítményű turbinákat 
(Tjaereborg szélturbinák), közülük a legtöbb 2 MW-os. Folyik a kutatás a 
továbbfejlesztés irányában: jelenleg a 3 MW teljesítményű egységek ki-
fejlesztése van napirenden. A részegységeket bedolgozó ipari vállalatok 
szállítják, ezeknek az Elsam rendelkezésére bocsátja kutatási eredmé-
nyeit. Dánia északi partjainál, Frederikshavnben létesített kísérleti erő-
műben három különböző gyártó cég berendezéseit próbálják ki. 

Szélerőmű-telepek létesítésének és működtetésének 
feltételei 

A telepek létesítéséhez nagyon sokféle, elsősorban meteorológiai 
ismeretre van szükség. Az Elsam a Dán Meteorológiai Intézettel és a 
Műszaki Egyetemmel kifejlesztett egy szélelőrejelző modellt, így 36 órás 
előrejelzésre számíthatnak. A modell fejlesztéséhez a vállalat bekapcso-
lódott az Európai Unió Animos nevű projektjébe is.  

Bonyolultak a megoldandó technikai problémák: a kábelek fekteté-
se, az elektromos hálózat kiépítése, közlekedési viszonyok, régészeti, 
katonai, légiközlekedési feltételek tanulmányozása. Sok egyéb, különle-
ges szempontot is figyelembe kell venni, a parti környezet népességi 
adatait, a szárazföldi és tengeri élővilágot, a madarak vonulását, a halak, 
fókák, delfinek szokásait. A szerelési munkálatok idején például a vízi 
élőlények távoltartására a halászoknál már bevált csörgő hangot adó ri-
asztó készülékeket használták. A kísérleti telepen a delfinek mozgását, 
vonulását öt kísérleti bójával követték állandóan nyomon. A delfin- és a 
fókapopulációt hajók és helikopterek segítségével számolták meg és kö-
vették útjukat.  

Az Elsam kétévi tanulmány után fogott bele a legmodernebb, Horns 
Rev-I telep kiépítéséhez, etalonértékűnek tekintik ezt a létesítményt. Itt a 

 



 

szél nyugati irányú, a telep állandóan ki van téve a szabad széljárásnak. 
A szerelésből, amennyit csak lehet a parton végeztek. Az alapok felépí-
tése után 80 darab 2 MW-os turbinát állítottak fel olyan különleges hajók 
segítségével, amelyeket a munkák tartamára lábakon lehetett a tenger-
fenékre rögzíteni – ugyanígy végezték a kábelfektetést is. Az üzembe 
helyezés utáni feladat az időszakos helyi ellenőrzés és esetleges javítás. 
Ezt nyáron hajók, télen helikopterek segítségével végzik – ez utóbbi drá-
gább, de biztonságosabb eljárás. 

Gazdaságosság  

A projekt megvalósíthatóságának és gazdaságosságának értékelé-
sére a „nettó jelenlegi érték” (Net Present Value, NPV) és a „belső meg-
térülési ráta” (Internal Rate of Return, IRR) fogalmakat használják. Úgy 
számolnak, hogy akkor valósítható meg egy terv, ha az NPV zérusnál 
nagyobb. Fontos a pénzügyi stabilitás, a likviditás és a gazdasági ha-
szon előreláthatósága. 

A négy fő tényező: a szél, a jó technológia, a jó időben megkötött 
szerződések, valamint a gazdasági haszon szorosan összefüggenek. A 
szél és a technika fontossága egyértelmű, de a gazdaságossághoz elen-
gedhetetlenek a jövőbeni felhasználókkal előre megkötött szerződések is. 

A működési költségeket a kísérletek, tapasztalatok alapján számít-
ják ki, de a sok bizonytalan tényező miatt a döntésben nagy szerepe 
van az egyéni, szubjektív meggondolásoknak. Különösen sok bizonyta- 
lan tényezőt és kockázatot rejt az offshore üzemeltetés. A költségek 
csökkennek, ha a telep hosszú időn át zavartalanul működik, azaz keve-
sebb a bizonytalan tényező. Erre jó példa, hogy a biztosítási díjakat is 
nagymértékben csökkentik a biztosítótársaságok, ha kiderül, hogy a te-
lep kockázatmentesen, biztonságosan üzemel. Dániában a környezet-
védelmi szempontok fontossága miatt a kormányzat kedvező adófeltéte-
leket biztosít a szélerőművek számára. Export terén elsősorban a kör-
nyező, tengerparti országok jönnek számításba, például Lengyelország-
ban már működik egy, az Elsam által létesített szélerőmű. 
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