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A szélerőművek fejlődése 
A szélerőművek látványa megszokottá vált a tengerparton lakók számára, 

és mára már korábban elképzelhetetlen mértékben járulnak hozzá a 
villamosenergia-termeléshez. Ehhez persze kellett a német villamosenergia-
törvény és a megújuló energiaforrásokra vonatkozó törvény, amely 2010-ig 
előírja a megújuló forrásból származó energia mennyiségének megduplázá-
sát. 1990-ben Németországban 20 MW energiát állítottak elő szélerőművek-
kel. 2001-ben már több mint 10 E berendezés működött, és a megtermelt vil-
lamos teljesítmény elérte a 8750 MW-ot, ami a világon rendelkezésre álló 
szélenergia-termelő kapacitásnak kb. 1/3-a volt. Eközben az egyes berende-
zések teljesítménye 100 kW-ról 1 MW-ra emelkedett, és ma már az 5 MW-os 
berendezések fejlesztését végzik (1. táblázat). 2010-re a legfrissebb tanulmá-
nyok szerint a németországi szélerőművek összteljesítménye el fogja érni a 
22 400 MW-ot (1. ábra), amelyből 2400 MW a partközeli vizekben, az Északi-
tengeren, Németország és Dánia közelében telepített szélerőművek teljesít-
ménye lesz. A mai felhasználást számítva ez a teljes villamosenergia-termelés 
28%-a lenne. A következő években a világ más részein is felgyorsul a szél-
erőművek telepítése, és 2010-ben Európán kívüli teljesítményük meg fogja 
közelíteni az 50%-ot (2. táblázat).  

A berendezések műszaki minősége és gazdaságossága egyfolytában ja-
vul. Jelenleg kísérleti fázisban van a tengerpartra tervezett, 55 m lapátméretű, 
5 MW-os berendezések gyártása. A kisebb, 400 kW-os, 14 m lapátméretű tur-
binák tömege több mint egy tonna, a 2,5 MW-os berendezések rotorlapát-
jainak tömege (amelyek mérete mintegy háromszoros) majd tízszer akkora. A 
növekvő tömegek és a dinamikus igénybevétel miatt a fáradási tulajdonságok 
egyre fontosabb szerepet játszanak a tervezésben. Mind aerodinamikai szem-
pontból, mind anyagválasztás szempontjából úgy kell kialakítani a szilárdsá- 
 

 



got, a merevséget és a tömeget, hogy a berendezés lehetőleg leállás és nagy-
javítás nélkül 20 évig üzemelhessen. Korábban a rotorlapátokat erősített mű-
anyagokat gyártóktól vásárolták, jelenleg azonban a nagyobb cégek egyre in-
kább a saját gyártásra és fejlesztésre állnak rá (3. táblázat). Némelyik ilyen 
gyártóegység igen frissen épült, ezért innovációs szempontból is az élvonalat 
képviseli. Korábban leginkább standard szerkezeteket ajánlottak a gyártók, ma 
azonban egyre inkább az egyedi, berendezésspecifikus tervezés és gyártás 
irányába mozdulnak el. A saját tervezésű vagy mérnökirodákkal együtt fejlesz-
tett rotorlapátokat néha külső cégekkel készíttetik el. 

 
1. táblázat 

A szélerőművek méreteinek és teljesítményének növekedése  
1980–2005 között 

 
Jellemző Egység 1980 1985 1990 1995 2000 20051/ 

Rotorátmérő m 15 20 30 46 70 115 

Magasság m 30 40 50 78 100 90 

Teljesítmény kW 30 80 250 600 1500 5000 
1/ tengerbe telepítéshez 
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1. ábra A Németországban, Európában és világszerte üzembe  

helyezett szélerőművek kumulatív teljesítménye 1990 és 2010 között  
(2001-től becsült értékek) 

 



2. táblázat 
A szélerőművek összteljesítményének várható százalékos megoszlása  

a világ különböző részei között 2000–2010 között 
 
Szélerőművek helye 2000 2006 2010 

Németország 33 26 18 

Európa Németország nélkül 41 42 39 

Világ Európa nélkül 26 32 43 
 

 
3. táblázat  

Néhány német szélturbinagyártó cég adatai 
 
Szélerőmű- Piaci      

részesedés 
% 

Üzembe helyezett 
rotorlapátok száma 

2002-ben 

Felhasznált 
anyagok 

Feldolgozási  
módszer 

Enercon  28,70 kb. 4000 darab,         
97% saját készítésű 

epoxigyanta + 
üvegszál 

kézi laminálás, át-

gyantával, vákuum-
infúzió 

GE Wind 
Energy (ko-
rábban 
Enron Wind) 

10,93 kb. 3000 db; saját gyár-
tás az  USA-ban, Hol-

landiában; szerződéses 
gyártás az  LM Glasfiber 

és aTecsis cégnél 

  

Nordex AG 10,35 kb. 1200 db; szerződé-
ses gyártás az LM 

Glasfiber és a  NOI cég-
nél; 10% saját gyártás 

(2003-ban 30%) 

epoxigyanta + 
üvegszál 

45 m-s lapá-
toknál szénszá-

sajtolás prepregből,

nél vákuuminfúzió 

gyártó 

GmbH itatás lamináló 

kisebb alkatrészek-

las kerékagy 
 

A lapátok felépítése 
A szárnyak elrendezése függ a rotorlapát méretétől, a szélsebességtől és 

a környezeti viszonyoktól (partközeli szárazföldi vagy vízi, szárazföld belsejé-
ben levő), valamint a teljesítményszabályozás módjától és a fordulatszámtól. A 
rotorlapát többféle alkotórészből épül fel. A teherhordó héjréteg két egymással 
összeragasztott félhéjból áll. Maguk a héjak gyantával átitatott, két vagy több 
tengely mentén orientált üvegszálas erősítő rétegekből állnak. Hosszirányban 
egyirányú (uniaxiális) szálakat tartalmazó erősítő hevederekkel szilárdítják 
meg őket, amelyek felveszik a húzó- és nyomóerőket. Ehhez képest szimmet-
rikusan helyezkednek el a gyakran szendvicsszerkezetű lemezek, amelyek a 

 



keresztirányú terheléseket veszik fel, és a rögzítő hevederekkel együtt hajlí-
tással szemben ellenálló lapátszerkezetet képeznek. A nagyobb szárnyakban 
az erősen terhelt területeken (pl. a szárny tövénél vagy a lapát nyelénél) szén-
szálas erősítést is alkalmaznak. A balsafát vagy zárt pórusú PVC habot tar-
talmazó szendvicslemezek csökkentik a szerkezet tömegét, és ugyanakkor 
megfelelő merevséget adnak. Üvegszálas kompozitok helyett egyes esetek-
ben epoxigyanta/fa konstrukciókat alkalmaznak. A 2. ábrán látható egy lapát 
vázlatos felépítése hossz- és keresztmetszeti irányban. A kerékagynál a profil-
keresztmetszet fokozatosan kör alakúba megy át.  
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(Jelölések az ábrában: 1. kilépő él, 2. perem, 3. belépő él, 4. lapos él,  
5. belépő él ragasztása, 6. szendvicsszerkezetű merevítő lemezek,  

üvegszállal erősített epoxigyantás laminátum és PVC hab, 7. merevítő lemezek ragasztása, 
8. szénszál-erősítésű epoxigyantás laminátumból készült erősítő hevederek,  

9. kilépő él ragasztása, 10. szendvicsszerkezetű héjszerkezet,  
üvegszállal erősített epoxigyantás laminátum és PVC hab) 

2. ábra Szálerősítésű műanyagból készült rotorlapát hosszanti (a)  
és keresztirányú (b) metszetének vázlatos képe 

Lapátgyártás 
A lapátgyártás technológiája eredetileg azonos volt a hajóépítésével: át-

itatás, kézi laminálás. Eleinte többnyire telítetlen poliésztergyantával dolgoz-
tak. Azóta mind a gyantagyártás, mind a feldolgozástechnika sokat fejlődött  
(4. táblázat). Az erősítő rétegeket nedves lamináláskor átitató berendezések-
ben impregnálják, majd az átitatott rétegeket a szerszámba simítják és vá-
kuumzsákba zárják. A csökkentett nyomás elősegíti a szerkezet tömörödését 
és a hibamentes formadarab képződését. Egy másik módszer szerint infúziót 
alkalmaznak: a száraz erősítő anyagokat nyitott szerszámba helyezik, arra 
szorosan záró vákuumzsákot tesznek, és elosztócsatornák segítségével vá-
kuumban gyantával átitatják az anyagot. Ez utóbbi módszereket VARI 
(vacuum assisted resin infusion = vákuumozott gyantaátitatásos módszer) 
 

 



 

 



  



 

 



  



gyűjtőnévvel jelölik. Néha átfogó módon használják az RTM (resin transfer 
molding = transzferöntés gyantával) kifejezést, de itt nem a szokásos, két 
szerszámfelet alkalmazó módszerről van szó. A VARI módszerek egyik  
ismert változata a SCRIMP-módszer (Seeman composite resin infusion mold-
ing process = Seeman kompozitinfúziós öntési eljárás), ahol a szövetek és a 
szendvicsek átitatását függőleges (a lapirányra merőleges) irányban végzik. A 
rotorgyártók ezenfelül gyakran saját módszereket fejlesztenek ki, amelyek sa-
ját feltételeiknek leginkább megfelelnek. Az infúziós módszerekkel a termék 
gyakorlatilag buborékmentessé tehető egészen 70% üvegszáltartalomig. A 
szerszámok fűtése (akár fűtőbetétekkel, akár meleg levegővel) gyorsabb, 
egyenletesebb és reprodukálhatóbb térhálósítást tesz lehetővé. A lamináló-
gyantákat általában szobahőmérsékleten, az infúziós gyantákat 40–50 °C-on 
hordják fel. A térhálósításra legtöbbször magasabb hőmérsékleten kerül sor, 
amíg a formadarab bizonyos szilárdságot el nem ér, ekkor ki lehet venni a 
szerszámból. A végső tulajdonságokat 70–80 °C-os utótérhálósítás után érik 
el, amikor a ragasztófugák is kikeményednek. Az utótérhálósítást elvégezhetik 
a szerszámban, de külön szárítószekrényben is. 

A nedves eljárás helyett előre átitatott epoxigyantás prepregekből is ki le-
het indulni, ennek a technológiának az aránya jelenleg a rotorlapátok gyártá-
sában mintegy 20–30% világszerte. A prepregeket az erősítési igényektől füg-
gő mennyiségben és irányban fektetik le, és 70–120 °C-os hőmérsékleten, 
0,7–0,8 bar-os parciális vákuumban több órán keresztül térhálósítják. Ezzel az 
eljárással is jó minőségű, pórusmentes laminátumokat lehet előállítani. A 
prepreg előnye a rendkívül pontosan betartható és tetszés szerint megvá-
lasztható gyanta/szál arány. Kizárt a hibás adagolás és a gyantakomponensek 
véletlen hozzákeverése. Ragadós felületű prepregek esetében a csíkok pon-
tosan helyben maradnak, keskenyebb helyeken viszont célszerű ún. „száraz” 
(nem ragadós) prepregeket alkalmazni. A prepregkészítéshez sorolható film-
fúziós technika, az SP Systems cég Sprint technológiája szerint egy eredetileg 
félszilárd, száraz szálakat tartalmazó félkész lemez közé helyezett erősítő-
anyagot impregnálnak a melegítés során, vákuum alatt. Az így előállított 
laminátumok különösen jó felületet adnak, és igen kicsi a pórustérfogat. A mo-
duláris felépítés és utólagos összeszerelés – különösen a nagy rotorlapátok 
esetében – gyártási és logisztikai előnyt jelent. 

Gyanták, térhálósítók, ragasztók 
Egyes gyártók még ma is telítetlen poliésztergyantákat használnak az 

erősítőanyag átitatásához. A megfolyásokat tixotropizálással lehet elkerülni, a 
sztirolpárolgást pedig fedőrétegek alkalmazásával csökkentik. A sztirolban ol-
dott gyanták közül terjedőben vannak a vinilésztergyanták, amelyek ütésállób-
bak és jobb a dinamikus terhelhetőségük, mint a hagyományos telítetlen poli-
észtergyantáknak. A drága epoxigyantákat főleg a nagyobb lapátok előállítá-

 



sához használják, amelyek nagy szilárdságúak, jól bírják a dinamikus terhelést 
és kicsi a zsugorodásuk. A növekvő igények kielégítésére a gyantagyártók 
újabb, e célra kifejlesztett receptekkel reagálnak. Az egyik legfontosabb köve-
telmény az alacsony viszkozitás. Az infúziós módszerekhez kis viszkozitású 
gyantákra van szükség, hogy az anyag akadálymentesen terjedjen szét az el-
osztócsatornákban. Ehhez 100 mPa · s vagy kisebb viszkozitás szükséges. A 
vákuumeljárásokban az epoxigyanták nagy előnye, hogy gyakorlatilag nem 
tartalmaznak illékony komponenst. Ma már számos gyanta- és térhálósító-
kombináció áll rendelkezésre, amelyek fazékideje és keményedési ideje na-
gyon széles tartományban változtatható. 

A hőre keményedő epoxigyantákat sokszor előreagáltatják valamilyen 
térhálósítóval, és gyantát ún. B-állapotban tartják. Az ilyen látens térhálósítót 
tartalmazó rendszerek csak magas hőmérsékleten válnak kellően reaktívvá. A 
100 °C körül keményített prepregek tárolhatósága 23 °C-on 6 hónap, de ez 70 
°C-on 2–3 hétre csökken. Az ilyen gyanták használata jó laminátum-
tulajdonságokat eredményez, pl. az egyirányban orientált szénszálas szerke-
zetekben akár 100%-kal nagyobb nyomószilárdságot is el lehet érni, mint ned-
ves laminálással. A nedves laminálással szemben a prepreg feldolgozásakor 
és az infúziós eljárásoknál nem lép fel sem a folyékony epoxigyanták által 
okozott bőrallergia, sem a telítetlen poliésztergyantáknál tapasztalható 
sztirolemisszió. A legkülönbözőbb gyantarendszerek üvegesedési hőmérsék-
lete térhálósítás és temperálás (utótérhálósítás) után általában 70 °C és 100 
°C között van, az erősítetlen gyanták szakítószilárdsága 70-95 MPa, szakadá-
si nyúlása 3–10% között változik. 

A rotorlapátok minőségét erősen befolyásolja a különféle ragasztott köté-
sek megbízhatósága. Automata ragasztóberendezésekkel felhordott ragasztott 
kötések vannak a két félhéj között, a merevítő lemezek és a héjak, valamint a 
rögzítő hevederek és a héjak között. A rotorgyártáshoz ajánlott ragasztók kö-
zött vannak epoxigyanta-alapúak, vinilésztergyanta- és poliuretánalapúak. A 
héjak és a merevítő lemezek ragasztásához vastag varratok szükségesek, és 
a ragasztó nem folyhat rá a ferde felületekre, ezért tixotróp rendszereket al-
kalmaznak. Az epoxigyantákhoz egy új, kémiai tixotropizálást dolgoztak ki, 
amely csak a gyanta és a térhálósító összekeverésekor jelentkezik. Ezzel el-
érhető, hogy a kis viszkozitású komponensek könnyen injektálhatók legyenek, 
de a bekevert ragasztó már ne folyjon meg. Tovább növelhető a kötések szi-
lárdsága üvegszál-erősítés alkalmazásával. A kisebb javításokhoz gyorsan 
kötő akrilátragasztókat szoktak használni. 

Védőbevonat  
A rotor felületére hengerléssel vagy szórással géles bevonatot (gelcoat) 

visznek fel, ennek feladata, hogy megvédje a rotort a külvilág hatásaitól (ned-
vesség, fény, ütések). Erre a célra nagy rugalmasságú és ütésálló polimert 

 



célszerű választani. A poliészter- és vinilésztergyanta-alapú szerkezeten a gél-
bevonat rendszerint telítetlen poliészter, míg az epoxigyantás szerkezeteket a 
jó időjárás-állóság érdekében többnyire poliuretánalapú bevonatokkal látják el. 
A gélbevonatokat korábban többnyire ún. negatív szerszámokban vitték fel, 
ma azonban közvetlenül is felhordhatók. A PUR gyanták különösen jó védel-
met nyújtanak az UI-sugárzással szemben, az epoxigyanta prepregekbe pedig 
beépítenek egy ugyancsak epoxialapú külső védőréteget. Ezenkívül használ-
nak még fedőlakkokat, kiegyenlítő és tömítő masszákat is. 

Minőségbiztosítás és tanúsítási  
rendszerek 

A rotorlapátokkal szembeni minőségi követelmények az elmúlt években 
erősen emelkedtek. A minőségi rendszerek kialakításában több cég is tud se-
gítséget nyújtani, pl. a Német Llyod cég, amely anyagminősítési rendszerek és 
műszaki specifikációk, szabványok kialakításában is segít. Szükség van a be-
jövő anyagok ellenőrzésére. A szerkezetek mechanikai jellemzőit (feszültsé-
gek, nyúlások, sajátfrekvenciák, rezgésformák) véges elemes módszerekkel 
számítják és kísérletileg ellenőrzik. A mechanikai tulajdonságokat Németor-
szágban inkább sztatikus terhelésekkel vizsgálják, a felületre rögzített nyúlás-
mérő bélyegekkel mérik a lokális megnyúlásokat. A dinamikus vizsgálatok ke-
vésbé terjedtek el. A gyakorlatban fellépő többletterheléseket nagyobb bizton-
sági faktorok használatával próbálják figyelembe venni. 

A szélenergia használatának  
jövője 

Megkezdődött a szélenergia hasznosítása a tengerpartokon és azok kö-
zelében, a tengeren. A jelenlegi anyag- és technológiaválasztást messzeme-
nően meghatározzák ennek a környezetnek az igényei. A jelenleginél köny-
nyebb és nagyobb szerkezeteket szénszálak alkalmazása nélkül már nemigen 
lehet építeni – de itt sem egységesek a vélemények. Egyesek arra figyelmez-
tetnek, hogy a szénszálak fáradási tulajdonságait még nem ismerik eléggé, az 
infúziós eljárásoknál nehézségek lépnek fel, és vizuálisan nehéz kiértékelni az 
impregnálás minőségét. A magas szénszálárak miatt jelenleg még gazdasá-
gosabb a nagyobb terhelésekkel kapcsolatos igényeket az üvegszálas szerke-
zetek konstrukciójának fejlesztésével kielégíteni. A repülőgépiparban hasz-
náltnál kevésbé szigorú követelményeknek eleget tevő, olcsóbb szénszálak 
megjelenése ezen valószínűleg változtatni fog. A prepregek használata a jobb 
termékminőség és a kevesebb munkaegészségügyi probléma miatt egyre job-
ban terjed. Az infúziós eljárásokat is folyamatosan fejlesztik, és valószínűleg 
egyre nagyobb szerkezeti elemeket lehet majd ezzel a módszerrel előállítani. 

 



 

Annyi biztos, hogy a világ az egyre jobban automatizált, egyre tisztább és egy-
re jobban ellenőrizhető technológiák irányába halad. A szélturbinák elterjedé-
sét és végső formáját a gazdaságossági kérdések fogják eldönteni. 

A szélerőművek kilátásai 
A 2004-ben megrendezésre kerülő hamburgi kiállításon fontos szerepet 

fog játszani a szélenergia, ezért a kiállítás előzetes honlapja (www.-
windmesse.de) sok hasznos információval szolgál erről a területről. Megtudha-
tó pl., hogy a szélerőművek fokozatos beköltözésével a tengerpartról a száraz-
föld belsejébe a lakosság sem minden tekintetben ért egyet. Az állam támo-
gatja ugyan a megújuló energiaforrások használatát, de a vizuális és akuszti-
kus környezet (zaj) már nem mindenütt találkozik egyértelmű helyesléssel. Al-
só-Szászország miniszterelnöke az egyik legnagyobb német gyártóvállalatnál, 
az Enercon cégnél tett látogatása során kitért ezekre a kérdésekre is, és nem 
zárta ki, hogy engedélyezni fogják a tengeri erőművek telepítését a parttól 
számított 12 mérföldes sávban is. 

A Szélenergia-szövetség szerint 

ajd. 

az iparág termelési értéke jelenleg éven-
te 3,5 Mrd euró. Az 1984-ben alapított Enercon cég Magdeburgban, Svédor-
szágban, Indiában és Brazíliában összesen 5000 embert foglalkoztat, de a 
többi iparági vállalattal (GE Wind Energy, Vestas Deutschland, Repower 
Systems) együttesen Németországban 40 E munkahelyet teremtett. Németor-
szágon kívül Dániában és Spanyolországban gyártanak szélerőművekhez al-
katrészeket, és ezek az országok elégítik ki jelenleg az egész világ igényeit. 
Dániában hamarosan elkészül egy 600 M kWh áramot termelő „szélpark”, 
amely egy 150 E lakosú várost képes ellátni energiával.  

A következő évtized(ek)ben valószínűleg ugrásszerűen megnövekszik a 
megújuló energiaforrások felhasználása. Egy tanulmányban azt prognosztizál-
ják, hogy 2050-ben a világ áramtermelésének fele a szél, a víz és a Nap 
energiájából származik m
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