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Összefoglalás. A nagy teljesítményű, gyorsító hajtóműves szélerőművek ismert hátrányaik ellenére is egyre növekvő ré-
szét képezik a világ zöld energia előállításának. A negyvenévnyi kutató-fejlesztő munka eredményeként 2013-ban szaba-
dalmaztatott pneumatikus erőátvitelű szélerőmű reális és „zöldebb” alternatívát kínál az energiatermelés eme szektorában. 
A hagyományos szélgépek Achilles-sarka maga a gyorsító hajtómű, melyre azért van szükség, mert a lapátméretek növelé-
sével csökken annak fordulatszáma. 

Abstract. The high power wind machines with accelerating driving gear transmission in spite of their known disad-
vantages take increasingly growing part of the world's green energy production. The heel of Achilles of the traditional 
wind machines is the accelerating driving gear itself. Its manufacturing cost is high, its lifetime is short and it hinders the 
start of the rotor. There is no mechanical connection in case of the pneumatic transmission wind machine, but the flowing 
air brings the energy from the rotor to the generator. In this machine the rotor rotates freely. The blades of the wind ma-
chine, the head of it and the column forms a closed, continuous channel. The channel starts with air intakes at the bottom 
of the column and ends in the exhaust/out-takes at the tips of the blades against the wind direction. The pneumatic power 
transmission wind machine built based on the existing experiences has simply structure, low production cost, longer life-
time and less noise compared to the traditional wind machines. 

Egy ma korszerű, 100 méternél nagyobb átmérőjű szél-
kerék 10−20 fordulatot tesz percenként, a hozzá illő ge-
nerátor pedig 1000-et 
vagy 1500-at, ezért a 
kettő közé fogaskerekes 
gyorsítót kell építeni (1. 
ábra). Ez a háromfoko-
zatú, százszoros áttételű 
fogaskerekes hajtómű a 
szélenergia hasznosítá-
sának leggyengébb pont-
ja. Ennek gyártása költ-
séges, élettartama rövid 
és akadályozza a gép 
elindulását. A pneumati-
kus erőátvitelű szélgép-
ben – melyet M. 
Andreau talált fel a múlt 
század közepén − nincs 
mechanikus kapcsolat, 
hanem a szerkezeten 
belül áramló levegő viszi 
át az energiát a szélke-
rékről a generátorra. A 
több mint 60 évvel ez-
előtt épített első kísérle-
ti, pneumatikus szélgép-
ben (2. ábra) a szélkerék 
szabadon forog. A kerék 
üreges lapátja, agya és 
az oszlop folyamatos 
zárt csatornát képeznek. 
A csatorna az oszlop alján belépőnyílásokkal kezdődik és 
a lapátok végén, menetiránynak háttal álló kilépőnyílá-
sokkal végződik. Amikor a szél a kereket forgatja, akkor 

a kilépőnyílás mellett áramló levegő a nyílás előtti térből 
a levegőt magával ragadja, vagyis a csatornából kiszívja 

a levegőt. A szívástól a 
levegő a csatornában a 
belépőnyílástól a kilépő-
nyílás felé áramlik. Út-
közben forgatja a légtur-
binát, az pedig a generá-
tort (2. ábra). A pneu-
matikus erőátvitel tehát 
azt jelenti, hogy a szél 
energiáját a szélkerék és 
a vele együtt forgó szí-
vónyílás a belül mozgó 
levegőnek adja át, az 
pedig a turbinát forgatja, 
majd a turbina a generá-
tornak adja tovább az 
energiát. Az új szerke-
zettel azt érték el, hogy a 
generátor, hajtómű nél-
kül, a kívánt 1500/perc 
körüli fordulattal járt, 
miközben a szélkerék 
100 fordulatot tett per-
cenként. Az új szélgép-
pel végzett kísérletek 
során mérték a szél se-
bességét és a leadott 
villamos teljesítményt. 
Az adatokból megállapí-
tották, hogy a gép a szél 

teljesítményének csak 14,5 százalékát, vagyis fele akkora 
részét hasznosította, mint az akkori hagyományos szél-
gépek. A rossz eredményre hivatkozva a pneumatikus 
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erőátvitelt elvetették, ahelyett, hogy megkísérelték volna 
az új szélgép hatékonyságának növelését. Több évtized-
del ezelőtt, amikor M. Andreau gépének kudarcát meg-
ismertem, elhatároztam, hogy megpróbálok jobb pneu-
matikus szélgépet készíteni. 
A rossz hatékonyság okát abban láttam, hogy a pneuma-
tikus erőátvitelben a szélkerék lapátjának két feladata 
van: 
 
(1) Az egyik feladat az, hogy a hagyományos szélkerék-

hez hasonlóan, a szél mozgási energiáját a kereket 
forgató mechanikai energiává alakítja. 

 
(2) A másik feladat az, hogy a belül áramló levegőt a ke-

rék agyától a lapát végén levő kilépőnyíláshoz vezeti. 
 
A baj az, hogy a két feladatot nagyon különböző alakú és 
méretű lapáttal lehetne jól ellátni. A forgatáshoz itt is 
olyan lapátot kellene használni, mint a hagyományos 
szélgépek kis keresztmetszetű lapátja, mert ezek külső 
felületén kicsi a légellenállásból származó veszteség. A 
levegő vezetéséhez a lapát belsejében minél nagyobb 
keresztmetszetű csatornát kellene elhelyezni, mert a ke-
resztmetszet csökkentésével a belül áramló levegő áram-
lási vesztesége növekszik. Az adott feltételek mellett 
optimum nincs. A gondot fokozza, hogy a menetiránynak 
háttal álló kilépőnyílás gyenge szívószerkezet, mely csak 
akkor szívott jól, ha elég nagy volt a kerületi sebesség. 
(Ezt az állítást a nagy 9,5-es gyorsjárási tényező is bizo-
nyítja. Ez a viszonyszám a kerületi sebesség és a szélse-
besség hányadosa. A kerületi sebességet a lapátszöggel 
lehet leginkább befolyásolni.) 
 
A 224 256 lajstromszámú magyar szabadalom több szí-
vóhatást fokozó szerkezetet mutat be. Kísérleti szélgépet 
építettem két méter átmérőjű szélkerékkel (3. ábra). A 
lapátok végén szárnyprofil keresztmetszetű szívóidomok 
voltak, a kilépőnyílások az idomok háti, domború felüle-
tén helyezkedtek el. Ez a gép a szél teljesítményének 
28%-át alakította át belső pneumatikus teljesítménnyé, 
miközben a kerületi sebesség csak háromszor volt na-
gyobb, mint a szélsebesség. Az eredmény azt mutatta, 
hogy a szívóhatás fokozása jó célkitűzés. Ezért ezt köve-
tően zárt szélcsatornát építettem a szívóidom és a köze-
lében elhelyezett légterelők előnyös alakjának megkere-
séséhez. Az a tény, hogy a légterelőkkel a szívóhatás 
tovább fokozható, lehetővé teszi, hogy  több teljesít-
ményt alakítsunk belső áramlássá, mint amennyit a csa-
tornás lapát a szélből ki tud nyerni. Akkor tehát növelni 
kell vagy lehet a szélből nyert energiát, például úgy, 
hogy meghosszabbítjuk a lapátot, egy csatornát nem rejtő 
szakasszal. 
 
A kísérletek eredménye az új szabadalomban leírt meg-
oldás, ahol a szélkerék lapátja három szakaszból áll. A 
kerék agyához csatlakozó első szakasz egy levegővezető 
csatornát alkotó üreges lapát, a második szakasz az üre-

ges szívóidom, a harmadik szakasz a csatornát nem tar-
talmazó, hagyományos, szélkeréklapát külső vége. 
Amennyiben a szívóidom a lapát hossza felének közelé-
ben van, akkor a kerék által súrolt kör 3/4 részéről a jó, 
csatornát nem tartalmazó hatékony lapátszakasz gyűjti az 
energiát, 1/4 részéről pedig az üreges lapátszakasz, 
amely viszont kis veszteséggel szállítja a levegőt. A haj-
tóműves és a pneumatikus szélgépek a bennük keletke-
zett veszteség természetében nagyon különböznek egy-
mástól. A továbbiakat néhány tapasztalati tényre és mű-
szaki becslésekre alapozom. 
 
A nagy hajtóműves gépek segítség nélkül nem indulnak 
el. Azokat 4‒5 ms-1 sebességű szélnél ‒ a hálózatból vett 
energiával ‒ indítják el. Az induló sebesség a fogaskere-
kek kopásával növekszik, mert egyre nagyobb teljesít-
mény szükséges a hajtóműben keletkező veszteség le-
győzésére. A veszteség nagyságát mutatja, hogy a szél-
gépekre újabban hőcserélőt szerelnek a hajtóműben ke-
ringő kenőolaj hűtésére. A már említett két méter átmé-
rőjű kísérleti pneumatikus gép 1 ms-1 sebességű széltől 
elindult. A már elkészült légturbinán végzett mérések 
alapján az várható, hogy a turbinához kötött villamos 
generátor már 2 ms-1 szélsebességtől áramot fog termel-
ni. A kis sebességű szélben kicsi a teljesítmény, de a mi 
éghajlatunkon olyan gyakran fúj gyenge szél, hogy az 
összes energia 20−25 százaléka ezekben van. A szélse-
besség és a vele arányos fordulatszám függvényében a 
két gép vesztesége máshogy változik. A hajtóműves gé-
pekben a szilárd felületek között fellépő súrlódás okozza 
a legtöbb veszteséget. Az induló érték magas és lassan 
növekszik. A pneumatikus gépben a legtöbb veszteség 
oka az áramló levegő közegellenállása. Ez alacsony ér-
tékről indul, kezdetben lassan, majd egyre gyorsabban 
emelkedik ‒ a sebesség harmadik hatványa szerint. Tehát 
törekedni kell arra, hogy a levegőt a gépen belül vezető 
csatorna minél rövidebb és minél nagyobb keresztmet-
szetű legyen, mert ettől, vagyis a csatorna ellenállásától 
függ az áramlási veszteség nagysága. A hajtóműves gép 
a nagy sebességű szelet, a pneumatikus a kisebb sebessé-
gűt hasznosítja jobban. A hajtóműves gép ritkán termel 
nagy teljesítménnyel, a pneumatikus gyakrabban, de 
kisebb teljesítménnyel, ez a hálózatnak előnyösebb. Ta-
lán legnagyobb előnye a pneumatikus szélgépnek, hogy 
alig tartalmaz kopást szenvedő alkatrészt, így élettartama 
a hajóművesnek többszöröse lesz. 
 
Az eddigi eredmények alapján épített pneumatikus erőát-
vitelű szélgép szerkezete egyszerűbb, gyártása olcsóbb, 
élettartama hosszabb és zajszennyezése kisebb lesz, mint 
a hagyományos szélgépek hasonló jellemzői. Az új gép 
attól lesz egyszerűbb, hogy nem tartalmaz fogaskerekes 
hajtóművet, sokpólusú generátort és elhagyható belőle a 
szélirányba-állító és a lapátszög állító berendezés is. A 
mai helyzettel ellentétben a szélből így nyert „zöldáram” 
kevesebbe fog kerülni, mint a környezetet szennyező, 
erőművekben előállított áram. 

 


