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tudod-e?

Áramlások, örvények  
és egyéb érdekes jelenségek 

VIII. rész 

Vízenergia  
Az energetikában a víz természetes körforgása során létrejövő áramlási energiát víz-

energiának nevezik. Ennek a körforgásnak a Nap a mozgatóereje, ezért a vízenergiát a 
napenergia egy közvetett formájaként is felfoghatjuk. A földfelület több mint 2/3-át víz 
borítja. A napsugárzás energiája  nagymennyiségű vizet párologtat el. Elsősorban a nagy 
tavak, a világtengerek és az óceánok juttatnak a légkörbe hatalmas mennyiségű vízpárát, 
amely felhőképződéshez vezet. Az összesűrűsödő felhőzetből csapadék formájában a 
víz visszajut a földfelületre, ezt a folyamatot a szakirodalomban hidrológiai ciklusnak 
nevezik. A hidrológiai ciklus során jelentős mennyiségű csapadék (eső, hó) jut a száraz-
földekre, melynek nagy részét a földfelszín nem tudja felszívni. Ez a vízfelesleg a maga-
sabb helyekről, a folyók kiterjedt hálózatán keresztül visszajut a legalacsonyabban fekvő
helyekre, a világtengerekbe. A szárazföldek vízhálózatában áramló víz hatalmas mozgási 
energiával rendelkezik, amely az emberiség rendelkezésére áll. 

Egy közepes hozamú és áramlási sebességű folyó felhasználható teljesítménye a 
10 MW nagyságrendű értéket is meghaladhatja. Ennek az energiának az előállítási költ-
sége, a magas beruházási költségek ellenére is a legolcsóbb, ugyanakkor környezetkímé-
lő és a hidrológiai ciklus során újratermelődik.       

Vízerőművek (vízierőművek). Az áramló víz energiáját elektromos energiává alakító 
ipari létesítményt vízerőműnek nevezik. A vízerőműveket több szempont szerint lehet 
osztályozni. Az erőmű aktív részébe jutó vízáram esési magassága szerint vannak kis 
esésű (15 m-nél kisebb esési magasság), közepes esésű (15-50 m között) és nagy esésű
(50-2000 m között) erőművek. A termelhető villamosenergia teljesítménye szerint van-
nak törpe erőművek (60 kW-ig), közepes erőművek (60 kW- 20 MW-ig), nagy erőmű-
vek 20 MW felett. 

A vízerőmű által szolgáltatott átlagos ún. bruttó teljesítményt a (22) összefüggés írja le: 
 P  = g.Q.ρ.∆H (22) 

Ahol  Q jelenti a turbinákba áramló víz 
térfogati hozamát, ρ a víz sűrűsége, ∆H az 
esési magasság  és  g  a gravitációs állandó. 
A vízerőművek felszereltségét a szolgáltatott 
bruttó teljesítmény és a tervezett mellékfel-
adatok ellátása (öntözés, vízi közlekedés) 
határozza meg. A 64. ábrán egy nagy erőmű
tömbvázlatát láthatjuk. Az erőmű legfonto-
sabb hidrológiai része a T  tározó és a  DM  
duzzasztómű. Ez egy komplex rendszer,

64. ábra 

amely gát és zsiliprendszereivel biztosítja a beömlő víz tárolását, a szükséges vízszintet, 
a vízi közlekedés (hajózás) folyamatosságát, az öntözőrendszerek működtetését. Az 
erőmű aktív része a  TG  turbogenerátor egység, amely a vízturbinát és a hozzákapcsolt 
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elektromos generátort tartalmazza. Az óriás erőművek egyidőben több turbogenerátor 
egységet működtethetnek. Hazánkban a békási hidroenergetikai rendszer képez egy 
ilyen komplex erőművet, amely vízi közlekedési és öntözési feladatokat is ellát. 

Vízierőgépek Már az ókorban alkal-
maztak malmok hajtására egyszerű vízi-
erőgépeket. Ilyen az alul csapott vízike-
rék (65.a ábra) és a felül csapott vízike-
rék (65.b ábra). Az egyenes lapátokkal 
rendelkező alul csapott típusnál a távozó 
víz még tekintélyes mozgási energiával 
rendelkezik, emiatt a hatásfoka is kicsi, 
nem éri el az 50 %-ot.  

a b
65. ábra  

A felülcsapott kerék esetében a lapátok görbítettek, emiatt a felül beáramló víz súlya 
(helyzeti energiája) is forgatja a kereket, ezért nagyobb hatásfok érhető el. Régebben ná-
lunk is működtek olyan vízimalmok, amelyeknek a malomköveit vízikerekek forgatták. 

A vízerőművek korszerű erőgépe a vízturbina, amelyet ma már sokféle változatban és 
méretben gyártanak és sajátos eseteknél pl. óriás erőműveknél egyedi számítógépes 
tervezés alapján gyártanak. A megfelelően tervezett és kivitelezett turbina biztosítja a 
beáramló víz helyzeti és mozgási energiájának az optimális kihasználását, valamint a 
lapátokra eső egyenletes terhelést, amely biztosítja a forgórész egyenletes forgását. A 
korszerű vízturbina hatásfoka igen jó, eléri a 90 – 95 %-ot, méretük a teljesítményüktől
függően változik. A törpe erőművek kisméretű turbináitól (1 m-nél kisebb a forgórész 
átmérője) az erőmű óriások emelet magasságú, több száz  ΜW teljesítményű turbinái 
jelentik a vízturbinák méretének alsó és felső határát. 

A vízturbinákat két csoportba szokták sorolni, az egyikbe tartoznak az akciós vagy 
szabadsugár-turbinák a másikba a túlnyomású vagy reakciós működésű gépek. A turbiná-
ba kerülő vízáram energiájának minél jobb kihasználása céljából úgy vezetik a vízáramot a 
,,járókerék’’ lapátjaihoz, hogy minél jobban elkerüljék a víz szétfröcskölődését, ami energia 
veszteségeteredményez, ezért a vízáram érintőlegesen kell, hogy a lapátra jusson.    

Másrészt a lapátok alakját (görbültségét) úgy kell 
kialakítani, hogy a vízáram minél kisebb sebességgel 
távozzon a turbinából. A felhasználható vízhozam 
nagysága és esési magassága határozza meg az erőmű-
ben alkalmazható turbinatípust.    

Közepes vagy nagy vízszintkülönbségnél és 
aránylag kis vízhozam esetén leginkább az akciós 
gépek csoportjába tartozó Pelton-turbinát (1884) 
használják (66.a ábra). A turbina lapátjaira az  F 
fúvókából áramlik a vízsugár. A nagyobb teljesítmé-
nyű turbináknál több fúvókát alkalmaznak. 66. ábra  

 A lapát kettős kanál alakú (lásd a 66.b ábrát), amely a fúvókából áramló vizet két 
részre osztja és a kilépő vízáram a belépési irányhoz képest közel 180o-os irányváltozta-
tást szenved. Ez a lapátalak nagyban hozzájárul a hatásfok növeléséhez. Számításokkal 
igazolható, hogy a vízáram mozgási energiájának a hasznosítása akkor a legnagyobb, ha 
a forgó lapát kerületi sebessége fele a beömlő vízsugár sebességének. Ezért ennél a 
turbina-típusnál a vízsugár sebességet megfelelően kell szabályozni, ezt a feladatot a T  
tűszeleppel valósítják meg. Ez a turbina-típus széles teljesítményhatárok között alkal-
mazható (1kW- 1 MW), hatásfoka is nagyon jó, elérheti a 90 %-ot.   
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Kisebb esési magasságú erőműveknél előnyösebb a reakciós 
típusú turbinák alkalmazása, ezek közül legjelentősebb a Francis-
turbina (1849), amelyet közepes és nagy teljesítményű erőmű-
vekben használnak. A többi turbina-típustól eltérően kettős
kerékrendszerű turbina, amely a V álló vezetőkerékből és a forgó J 
járókerékből áll (67.a ábra). A turbinába áramló víz először a V 
vezetőkerékbe jut, amelynek álló lapátközei befelé keske-
nyednek, emiatt a víz sebessége a vezetőkerékben tovább 
növekszik és radiális irányba befolyik a J járókerékbe. A 
járókerék lapátjai is görbültek és közeik befelé keskenyednek 
( 67b ábra), emiatt a bemenetnél a nyomás nagyobb mint a 
kimenetnél, ezért a járókerékben a víznek a kerékhez viszo-
nyított sebessége növekszik, és végül a víz 90o-os irányválto-
zással, a tengellyel párhuzamosan (axiálisan) az Sz szívócsö-
vön keresztül kifolyik a turbinaházból.  

67. ábra  

A járókerékben létrejött sebességnövekedés folytán a re-
akciós turbinatípusnál sokkal nagyobb fordulatszám érhető
el, mint ugyanakkora esési magasság esetén egy akciós típusú 
gépnél. 

Kis esési magasságú (30 m-nél kisebb) erőműveknél 
gyakran alkalmazzák a nagy fordulatszámú Kaplan-turbinát 
(68. ábra, fordulatszáma elérheti az 1000 fordulat/perc 
értéket), amely ugyancsak a reakciós típusú gépek sorába 
tartozik.  

68. ábra 

A turbina J járókereke légcsavarhoz hasonló, ezért ezt a tí-
pust propellerturbinának is nevezik. Ennél a turbina típusnál is 
megtalálható a V vezetőkerék, amely a felgyorsított vízáramot 
axiális irányban zúdítja a járókerékre. Az ilyen típusú turbiná-
kat, amelyeknél a vízáram axiális irányban jut a járókerékre, 
axiális erőgépnek nevezik. 

 Az újabb akciós turbinák közzé sorolható a Bánki Do-
nát (1859-1922) által tervezet Bánki-turbina, melynek nagy 
előnye az, hogy a fordulatszáma könnyen szabályozható és a 
kerék átmérője tág határok között független a turbinába jutó 
vízhozamtól, ezért főleg olyan vízerőműveknél célszerű
alkalmazni ahol a hozam nagymértékben változik. Amint a 
69. ábrából kitűnik, a turbina vezetőcsatornája a vízáramot 
hegyes szögben juttatja a járókerék lapátjaira. Miután meg

69. ábra 

forgatja a kereket, a vízsugár beömlik annak belsejébe, és innen egy második átemeléssel 
jut ki a szabadba. 

Árapály-erőmű. A Holdnak a Földre gyakorolt gravitációs vonzása következtében a tenge-
rek vízszintje folyamatosan emelkedik és süllyed. A tengerszintnek ezt a periodikus mozgását, 
melynek periódusa 12 és fél óra, árapály-jelenségnek nevezik. A legalacsonyabb szintet apálynak, 
a legmagasabbat dagálynak nevezik. Dagálykor a tengerszint megemelkedik a Földnek a Hold-
dal szemben fekvő és az azzal átellenes oldalán. 6 és egynegyed óra múlva a Hold  a körpályá-
ján 90%-al elfordul, és a dagályt apály váltja fel (a tengerszint lesüllyed). A Holdon kívül a Nap 
is okoz árapály-jelenséget, de ennek hatása kisebb ( 40-50%-a, a Hold hatásának). 
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A Hold és a Nap együttállásakor (újholdkor és holdtölte-
kor) a két égitest gravitációs hatása összegeződik, dagály maxi-
mum jön létre, ezt szökőárnak nevezik. Első és utolsó negyed-
kor a két hatás egymást gyengíti, ezt az állapotot vakárnak neve-
zik. A 70. ábrán az árapály jelenség vázlatos rajza látható, megfi-
gyelhető, hogy a Földnek a Hold felőli oldalán magasabbak a 
dagály-hullámok mint az átellenes oldalon. 

70. ábra  

Az árapály jelenségből származó energiát már több száz éve felhasználják. Európa 
nyugati partvidékén, ahol jelentős az árapály jelenség, már a 18. században építettek 
olyan malmokat, amelyek az árapály hullámzást használták fel a malomkerék meghajtá-
sára. A világ tengerpartjain, néhány helyet kivéve, nem jelentős az árapály okozta ten-
gerszint különbség. Az árapály mozgás a legnagyobb az új-skóciai Fundy-öbölben (Ka-
nada), ahol a szintkülönbség maximuma eléri a 18 métert.  Az öböl egyik bemélyedésé-
ben 1984-ben egy kísérleti erőművet építettek, amely azóta is sikeresen üzemel.  

1960-ban Franciaországban a bretagne-i tengerparton építettek egy nagy teljesítmé-
nyű 240 MW-os árapály erőművet. St. Malo-nál,  a Rance folyó tölcsértorkolatánál, ahol a 
 tengeröböl nagyon elszűkül, egy gáttal elzárták az 
öblöt (lásd 71.a, 71.b ábra). A gát mögötti részen, a 
tenger felől, dagálykor a tengerszint 8-12 méteres 
szintkülönbséget is elér, ha a part felőli részen a gát 
mögött, az apály szintjén van a víz. Az erőműbe 24 
darab, 10 MW-os turbina van beszerelve ( 71.c ábra), 
ezek mindkét áramlási irányban működtethetők, így az 
erőmű apály idején is folyamatosan üzemelhet. Da-
gálykor a tenger felől áramlik a turbinaházba a tenger-
víz. A beáramló víz forgásba hozza a turbinákat. 

 

71  ábra 
A beáramló tengervíz feltölti a gát mögött levő mesterséges tavat a dagályszintnek 

megfelelő magasságig. Apálykor a tóban a vízszint magassága nagyobb mint a gát tenger 
felőli oldalán a tengerszint magassága, ezért a tóból a turbinaházon át a víz visszaáramlik a 
tengerbe. Apálykor a visszaáramló víz a dagályhoz képest ellentétes irányban forgatja a 
turbinakereket, ezért annak lapátjait a megfelelő irányba át kell állítani. Egy nagy teljesít-
ményű árapály erőmű építési költségei igen nagyok, de hosszú távon ezek megtérülnek. 
Ilyen erőművek építése csak ott célszerű, ahol az apály-dagály szintkölönbség legalább 8 
méter, és a partszakasz olyan keskeny öblű, hogy rövid gáttal elzárható a tengertől. Föl-
dünkön csak kevés ilyen tengerpart található. Általában a világtengereken az árapály okoz-
ta tengerszint változás nem haladja meg a néhány deciméter értéket, a beltengereken még 
ennél is kisebb, a Fekete-tengeren az évi átlagos érték 8-10 cm. 

 

72. ábra 
a) generátor, amely az elektromos áramot  
állítja elő, b) turbina, amelyet levegő hajt 

c) összesűrített levegő, d) hullámok 

A tenger állandó hullámmozgását is fel lehet 
használni elektromos energia előállítására, ezeket a 
berendezéseket hullámerőműnek nevezik. Az egy 
négyzetméter tengerfelületre eső elektromos ener-
giatermelésük csekély, gyakorlati szempontból nincs 
jelentőségük. A 72. ábrán látható egy ilyen hullám-
erőmű vázlata, ezek bóják vagy kisebb világítótor-
nyok elektromos energiaellátását biztosítják. 

 

Puskás Ferenc
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