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1. fejezet - A napenergia forrása és 
természete 

1. A Föld légterét, a felszínét (a szárazföldet) érő 
napsugárzás 

Földünkön mindenütt jelen van a megújuló energiák sokféleségének legalább egy fajtája, de sok területen 

azonos időben egyszerre akár több forrás is elérhető. Jelentőségük ezért felbecsülhetetlen. 

A földi élet energetikai alapját a napenergia jelenti. 

Ez ma a legfontosabb energia a földön, ez táplálja föld növény és állatvilágát. A felmérések szerint a napenergia 

több-ezerszer nagyobb potenciált jelent, mint bármi más energiaforrás a Földön, melyet felhasználhatunk (ide 

értve az összes energiatermelési lehetőséget!) 

A földön kéféle fő megújuló energiaforrás található, a napenergia-besugárzás és a földhő. Jelenleg a NAP a 

legnagyobb kapacitású megújuló energiaforrásunk. A további egyéb megújuló energiaféleségek (szél, víz, 

biomassza…) ebből származtathatók. Az emberiség által ma használt fosszilis energiák (mintegy 600 millió éve 

keletkezett és átalakult szerves anyagok) is mind a napból származnak. Készleteink egyre inkább kimerülőben 

vannak. Újabb és újabb hasznosítási formák és lehetőségek megtalálása és feltárása az emberiség túlélésének 

kulcsát jelentik. Ezért ezen a területen mind az alapkutatásnak, mind az alkalmazott kutatásnak kiemelt 

jelentősége van. 

A NAP többféle sugárzást bocsát ki magából. A földi élet szempontjából a legfontosabb a NAP elektromágneses 

sugárzása, ennek kis részét fény és hő formájában közvetlenül is érzékeljük. A napenergia hasznosításának két 

alapvető formáját ismerjük jelenleg hőtechnikai, és villamos jellegű. 

A hőenergia formában történő hasznosítás több ezer év óta ismeretes, sőt növényeink állataink is ezt 

hasznosítják –sütkéreznek a napon, így gyűjtik össze az energiát. 

Az ember által készített technikai eszközöket, melyek a nap hőt összegyűjtik, napkollektornak nevezzük. Nap-

hő energiát hasznosító eszközök: napkollektor (sík-, és vákuumos), koncentrátorok (napkohó, 

kéményerőművek). A napkollektor nem alakít át energiát, csupán összegyűjti a HŐSUGÁRZÁST és azt 

időlegesen tárolja. 

A másik hasznosítási forma napelemek segítségével történik. A napelem foto-villamos eszköz (angol neve PV) 

mely összegyűjti és villamos energiává alakítja a FÉNYenergiát. 

 

(Az S Poynting vektor értelmezése, E az elektromos térerő, H a mágneses térerő vektora) 

Mindkét eszköz a NAPból érkező összetett elektromágneses sugárzást hasznosítja, de különféle fizikai elvekkel 

és különböző eszközökkel. 

(Megjegyzés: az emberi szem a természetes látás során a sugárzás E vektorát érzékeli!) 

1.1. A napenergia keletkezése a NAPban 

A NAP mintegy 1024 W teljesítménnyel sugároz folyamatosan. Ez az emberiség számára kimeríthetetlen 

energiaforrást jelent. A Föld népességének növekedése miatt egyre folyamatosan több és több energiára van 

szükség. A NAP energiája folyamatos, gigantikus méretű magfúziós forrásból származik. 
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1.1.1.1. ábra 

 

1.1.1.2. ábra 

A NAP 80% hidrogénből (H) és mintegy 20% héliumból (He) áll, a maradék egyéb összetevők aránya csekély, 

0,1%. A NAP sugárzó energiája a Napban végbemenő fúziós folyamatból származik. A fúziós energiafolyamat 

során hidrogénmagok (H, vagy inkább deutérium, trícium) egyesülnek héliummá miközben jelentős energia 

szabadul fel. 

A fúziós energiafolyamat reakciójának közelítő képlete 

 

A reakció bizonyos tömegveszteséggel jár (dm), melyet energiasugárzás formájában veszít a NAP: 

dm = 4 · 1,00727647 u – 4,0015060883 u - 2 · 0,00054858 u = 0,02650263 u 
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(u= tömegegység, 1 u = 1.6605 65-10 -27 kg)) 

 

1.1.1.3. ábra Forrás: Quaschning 

Az ismert képletbe dE= dm * c2 

behelyettesítve kapjuk a számszerű értéket. 

dE = 3,955-10-12 J = 24,687 MeV. 

A Nap tömegvesztesége 4,3 millió tonna anyag másodpercenként. 

 

Ha ezt az értéket a NAP teljes felületére vetítjük, akkor válik nyilvánvalóvá, hogy ez milyen hatalmas érték: 

63,11 MW/m2 teljesítménysűrűséget jelent. 

 

A továbbiakban a Stefan–Boltzmann-törvény segítségével meghatározhatjuk a NAP felületi hőmérsékletét is. 

Stefan–Boltzmann-állandó σ = 5,67051 * 10-8 W/(m2 K4), 

 

Néhány további opto-, és geometriai összefüggéssel meghatározható az a sugárzási értéktartomány mely a 

FÖLD légkörét éri. (felhasználva, hogy a sugárzás intenzitása a távolság négyzetével fordított arányossággal 

csökken) 

1.2. A beérkező sugárzás nagysága 
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1.1.2.1. ábra 

 

I0 – a légkör határára érkező sugárzás, a NAPállandó 

G0 – a légkörbe behatoló sugárzás 

ε – korrekciós tényező 

 

dy= az év adott napja 

hs (γs) – napmagasság (napszög) 

A Nap és a Föld távolsága az év folyamán nem állandó, hanem 1,47 · 108 km and 1,52 · 108 km között változik, 

ennek következményeként a besugárzás is két szélsőértékkel jellemezhető 1325 W/m2 and 1420 W/m2. 

Az átlagolt értéket napállandónak nevezzük, hivatalos és pontos értéke 

E0 = 1367 W/m2 ± 2 W/m2 

Ez az érték mérhető a földi atmoszféra külső rétegén, Némely irodalom a I0 (G0) megnevezést használja. 

Közelítő számításokban 1350 – 1360 W/m2 érték elfogadott. 
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1.1.2.2. ábra 

A földön összességében elérhető éves energiamennyiségek: 

• napenergia: 3’900’000’000 PJ/év 

• gravitációs energia: 94’000 PJ/év 

• geotermális energia: 996’000 PJ/év 

• geotermikus energia (nincs adat) 

Összehasonlításképpen Magyarország éves energiaigénye 1150 PJ (2008, MTA Energetikai albizottság 

jelentése) 

Évente mintegy 3,9 * 1024 J = 1,08 * 1018 kWh energia éri Földünket. 

Ez mintegy tízezerszer nagyobb, mint az összes primer energiaigényünk és sokkal nagyobb a többi földi 

energiatartalékainknál is. Más szavakkal a beérkező sugárzás tízezred része képes lenne fedezni 

szükségleteinket. Társadalmi méretekben azonban a kulcskérdések az alábbiak: 

• Időbeli és térbeli rendelkezésre állás 

• Kitermelhetőség 

• Energia sűrűség, tárolhatóság 

 

1.1.2.3. ábra 

• Hatékonyság 

• Fenntarthatóság 

Indirekt napenergia hasznosítások 

• Elpárolgás, vízáramlások 
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• A hó megolvadása 

• Hullámok mozgása, keletkezése 

• Óceáni áramlatok (hőmérséklet különbség miatt) 

• Biomassza termelés 

• A Föld felületének és légkör felmelegítése 

• A szél 

A földfelszínre érkező energiából mintegy 23% - a fordítódik a víz körforgásának fenntartására, ami a földi élet 

alapját jelent. 

Összességében a Föld energiamérlege enyhén pozitív. 

Ennek egyik lehetséges oka az üvegházhatás (GHG effect), következménye egy lassú felmelegedés. Az okokkal, 

következményekkel, veszélyekkel, lehetséges stratégiákkal a környezetvédelem tantárgy foglalkozik. A helyi 

sajátosságok dominanciája miatt az egyes földrajzi területeknek (országok, nemzetek) saját elemzéseket és 

stratégiát javasolt kialakítani ( lásd MTA – VAHAVA program) 

Világméretekben mintegy 6 féle forgatókönyv készült. 

1.3. A beérkező sugárzás spektrális összetétele 

 

1.1.3.1. ábra Forrás: Véghely 

A földfelszínre érkező sugárzás spektruma nagy vonalakban ugyan hasonlít még az ideális fekete test elméleti 

ideális sugárzási görbéjéhez de a légkör jelentősen torzítja. Figyeljük meg légkörben lévő egyes anyagok (por, 

vízgőz, szennyezések) energiacsökkentő hatásait. 
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Az ábra a beérkező és a légkörön áthaladó sugárzások energiatartalmának hullámhossz szerinti megoszlását 

mutatja be. A légkörben lévő vízgőz stb. egyéb szennyezések hatásaként bizonyos „energia sávok” egyszerűen 

eltűnnek a besugárzásból. A megváltozások „eltűnések” mértéke attól is függ, hogy a sugárzás valósan mekkora 

utat tesz meg a légkörben (áthaladási úthossz). A napenergia ipar egyik fontos szabvány alapértéke (AM érték) 

is ehhez a jelenséghez kötődik. 

1.4. A beérkező sugárzás megoszlása légkörben 

 

1.1.4.1. ábra Forrás: Internet 

A légkörbe belépő sugárzásból csak mintegy 49-51% érkezik a földfelszínre, mert a sugárzás a légkörön 

áthaladva, visszaverődik, szóródik, gyengül, és spektrálisan torzul. Ezek a hatások térben és időben is 

változékonyak, és a föld különböző területein egyedileg érvényesülnek. Ezért az általános jellegű adatokon, 

méréseken túlmenően, a helyes döntésekhez többnyire szükség van helyi mérésekre is. A sugárzás légköri 

torzulásának okai: 

• A légkörben lebegő por 

• Gázok 

• Vízgőz 

• Felhők 

• Hőmérséklet különbségek az egyes légrétegek között 

• A sugárzás légkörben megtett hatásos (valódi) úthossza (Air mass, légtömeg) 

A légkör optikailag sosem „tiszta”. A légkör tisztaságának mérőszáma a „Linke-féle turbiditás”, értéke 1-6 

között van, az 1-es LT érték a legtisztább. 

1.5. Veszteségek torzulások 
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1.1.5.1. ábra Forrás: Dunasolar – Gaiasolar archívum 

A légkörben lévő különféle gázok (vízgőz, ózon, széndioxid stb.,) abszorpciója nagymértékben szelektív és 

ezért a teljes spektrumnak egy részét érinti. A következő ábrán összehasonlíthatjuk földön kívüli sugárzás 

(AM0) spektrumát az AM 1,5 úton beérkező földfelszíni sugárzással. 

A földönkívüli sugárzásnak mintegy 7%-a esik az ultraibolya tartományba (λ<390 nm), mintegy 47 százaléka a 

látható (390 nm<λ<780 nm) és 46 % az infravörös tartományba esik (λ>800 nm) . 

A fény hullámhosszánál kisebb átmérőjű részek okozzák a Rayleigh-szórást, melynek szerepe a csökkenő 

hullámhosszal egyre nő. 

A fény hullámhosszánál nagyobb átmérőjű por szerű részecskék okozzák a Mie-szórást. A Mie-szórás 

elsősorban helyi adottságoktól függ, magas hegységekben alacsonyabb, ipari környezetben rendszerint 

magasabb. 

A besugárzás torzulásához számos egyéb meteorológiai tényező (felhő, hó, eső, köd) hozzájárulhat. 

 

1.1.5.2. ábra 

A kék fény nagyobb energiát jelent. A vörös fénynek kisebb az energiája. 

Az infravörös fény (láthatatlan) energiája a legkisebb. 
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1.6. Elnyelés. Visszaverődés 

A különböző hullámhosszúságú fény különbözőképpen nyelődik el és szóródik. 

 

1.1.6.1. ábra Forrás: Internet 

A vörös fény kevésbé szóródik (lásd közlekedési lámpa vörös fény jelzése) 

 

1.1.6.2. ábra 

A kék fény hullámhossza összemérhető a részecskék méretével ezért jobban szóródik. 

A Föld - és általában a tárgyak – nem csak elnyelik, de egyben kisugározzák is az energiát. Ezt a jelenséget 

albedónak nevezzük. (A Föld átlagos albedója az űrből nézve 5). A kisugárzás mértéke az adott tárgy 

energiaelnyelő képességével arányos. Minél több energiát nyel el egy test annál többet képes kisugározni[1] [120]. 

Ismeretes hogy a friss hó mennyire „vakít”. A friss hónak igen magas az albedó értéke, 80…84%. 

A napenergia hasznosításban ezért a napelemrendszerek közelében lévő tárgyak, felületek magasabb albedó 

értékének hozamnövelő jelentősége van. 

ftn1
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1.1.6.3. ábra 

Az ábra a direkt szórt és visszavert típusú sugárzásokra mutat be példákat. Figyeljük meg adott esetben akár 

mindhárom típus egyszerre jelen lehet, de legalább kettő mindig jelen van. 

 

1.1.6.4. ábra Forrás: Zekai Sen 

Az albedó a sok- sok rendszer veszteség mellett egy megfelelő méretezéssel némi nyereséget is hozhat! 

1.7. Az STC és az AM érték 

A Föld gázburkának két fő alkotóeleme a nitrogén (78 %-ban) és az oxigén (21 %-ban). Mégis a maradék 1 %-

ban találhatók meg azok az elemek, melyek a napsugárzás nagyobb részét szűrik. 

A sztratoszférában az ózon (O3) elnyeli a káros UV sugárzást, a földfelszínhez közelebb lévő troposzférában 

pedig főleg a vízgőz (H2O) és a szén-dioxid (CO2) abszorbeál. 

Kimondottan a napelemipar számára, a napsugárzás egyfajta szabványosítása céljából alkották meg a „air-mass” 

(magyarul: légtömeg), vagy rövidítve AMm együtthatót, mely jellemzi a légkörön átjutott sugarak spektrumát. 

AM0 (m = 0) esetén a spektrum nem gyengül (pl. műholdakon). AM1 (m = 1) esetén a tengerszint magasságban 

merőlegesen beérkező napsugarak egy atmoszférányi hatást szenvednek el (tiszta égbolt esetén). Mivel a 
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napelemek túlnyomó többsége az északi féltekén (Egyesült Államok, Európai Unió, Japán) készül és kerül 

felhasználásra, a napelemiparban az AM1,5 (m = 1,5) a legelterjedtebb jelölés. Ebben az esetben a napsugárzás 

θ = 48,2°-os szöget zár be a földfelszín normálisával. A pontos „AM_m” érték meghatározásához egy adott 

földrajzi ponton mindig az m = 1 / cos θ képletet alkalmazzuk. 

 

1.1.7.1. ábra 

Mint láttuk az egységes méréseket, szabványosítást nehezítik a sugárzás gyorsan változó körülményei ezért az 

ipar számára létfontosságúan fontos volt, hogy mielőbb megszülessen egy egységes tárgyalásmód. Ezt a cél 

szolgálta az AM (air mass, légtömeg) bevezetése. Az légtömeg számadattal való megadása jobban 

egyértelműbbé teszi a hivatkozásokat. Méréstechnikai jelentősége igen nagy. 

 

1.1.7.2. ábra 

A légtömeg egy – a napelemiparban – fontos mutató szám, mely megadja, hogy a Napból érkező sugárzás 

milyen hosszan halad át a Föld légkörén. 

Minél nagyobb a mutatószám, annál hosszabb utat tesz meg a légkörben. Ennek következtében várhatóan 

nagyobb a torzulások mértéke is. 

Nevezetes AM értékek 

• AM0 – a földi légkör határán értelmezett 

• AM1 – a Zenit- Nadír egyenes mentén haladó sugár („merőleges” a tengerszinten) 

• AM2 – a Linke féle turbiditáshoz (LT) tartozó feltétel) 
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Az AM1,5 – a 48,2 fokban érkező sugárzás. Egyben az STC szabványfeltételek egyik összetevője. 

 

1.1.7.3. ábra 

1.8. A napenergia-hasznosítás szezonális jellemzői, az időjárás 

 

1.1.8.1. ábra 

A földfelszíni sugárzások milyenségét és változását más tényezők is befolyásolják. 

A Föld időjárását alapvetően a Naphoz viszonyított helyzetünk határozza meg, mert ez a viszony határozza meg 

a földre érkező sugárzás mennyiségét és rendjét. 

A föld nap körüli pályája, a keringés jellemzői, a föld forgástengelyének a keringési síkhoz viszonyított 

hajlásszöge. Elsőként tudományosan Milankovics tárta fel ezeket az összefüggéseket, melyek földünkön 

évszakok változását okozzák, ezért a jelenséget Milankovics-ciklusoknak szokás nevezni. 

A Föld – Nap távolság mintegy 150millió km. A keringési pálya nem pontosan kör alakú ezért a nap nem 

pontosan középen van, és ez egyben azt is jelenti, hogy hol közelebb vagyunk hol távolabb a naptól. Ez jelentős 
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különbségeket jelent a besugárzás szempontjából. A föld forog a tengelye körül, de a forgástengely helyzete 

nem állandó, a tengely precessziós mozgást végez. Jelenleg a tengely a sarkcsillag felé mutat. 

Földünkön az időjárás változékony. Különféle földrajzi helyeken, különböző időjárásokkal találkozhatunk 

(sarkvidék, trópusi, mérsékelt égöv… stb.). A Föld görbültsége, a tengely körüli forgás, és a Föld Nap körüli 

keringése következtében a napsugárzás erőssége a földfelszín különböző pontjain eltérő lehet, és természetesen 

függ a légköri, illetve időjárási viszonyoktól is. 

 

1.1.8.2. ábra 

Az év folyamán a nappalok és az éjszakák hossza szabályszerűen ismétlődve változik. Igy négy nevezetes 

dátumot különböztetünk meg. 

Tavaszi és őszi napéjegyenlőség (március 21., szeptember 21.) – ezen a napon a nappalok óraszáma megegyezik 

az sötét órák számával. (angolul Equinox) 

Nyári és téli napfordulók - ezen a napon a leghosszabb a nap és legrövidebb az éjjel (június 21., Szent Iván éj), 

illetve december 21-én a leghosszabb az éjjel. 
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1.1.8.3. ábra 

A három ábra, a föld három egymástól távollevő helyén (Alicante, Spanyolország, Pozsony és Stockholm) 

mutatja be a napenergia hozamokat éves szinten havi bontásban. Három féle alap elrendezést vizsgáltak: 

horizontális elrendezés, optimális elhelyezés, és függőleges szerelés (BIPV alkalmazás) 

Mindegyik helyszínen jól látszik a jellegzetes „törpesapka” jelleg és egyben az is, hogy ha szélességi körökön 

egyre „magasabbra megyünk” az energiahozamok romlanak. Különösen szembetűnő azonban a változás a B 

ábrán (függőleges elrendezés, hiszen az eddigi „domború” görbe a stockholmi telepítésben beroggyant! Ez azt 

jelenti, hogy a BIPV típusú alkalmazások esetén az a 40-42 fok feletti szélességi körök tájékán igen 

körtekintően kell eljárnunk! 

2. A napenergia térbeli és időbeli változása 

2.1. Térbeli eloszlás a Földön 

 

1.2.1.1. ábra 

 

1.2.1.2. ábra 
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A fenti ábrák a földgömb besugárzottsági adatait mutatják. 

A ráktérítő és a baktérítő által határolt terület szinte minden Föld-Nap pozícióban jól besugárzott ezért ezt a 

szakma „sun-belt”-nek napövnek is hívja. A sivatagosodási zónák többsége is ide esik. 

A besugárzások adatait világtérképeken, helyi térképeken ábrázolják, illetve táblázatokban úgynevezett 

besugárzási idősorokban rögzítik. 

Minél több évre terjed ki az idősor annál értékesebb. A megfelelő megbízhatósággal rendelkező idősorokat 

méretezésekhez lehet használni. Meteorológiai un „besugárzási térképek” segítségével jól összehasonlíthatjuk 

ezeket az értékeket Földünk különböző pontjain. Azt tapasztalhatjuk, hogy a legkisebb, illetve legnagyobb érték 

között alig van 4-5-szörös átfogás. 

A sugárzás mérésére több mértékegység is használatos. A meteorológusok a (cal/cm2,nap) egységet kedvelik, de 

elfogadott a W/m2, besugárzási teljesítmény sűrűség („insolation”), illetve a kWh/m2,év fajlagos energiahozam. 

Magyarországon a téli nyári besugárzások aránya mintegy 1:5 ….. 1:6 érték. 

A TMY fogalma 

Érdemes a területre (országra) jellemző adatokat tipizálni, így alakult ki tipikus meteorológiai év (angolul 

Typical Meteorology Year). Átlagszámolásokhoz hosszúidejű becslésekhez kiválóan alkalmazható. 

Az 1.2.1.3. ábra a magyarországi viszonyokra jellemző energiahozam (sugárzási viszony) területi eloszlását 

mutatja. 

 

1.2.1.3. ábra 

Az 1.2.1.4. ábra Európa besugárzási térképének egy változatát mutatja a JRC központ közlésében. 
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1.2.1.4. ábra 

Érdemes felfigyelni arra, hogy az adatok sok – több helyen jelentős – eltérést mutatnak a hosszú távú (25 éves) 

hivatalos magyar mérési eredményekhez képest! 

2.2. Időbeli eloszlás 

A Nap látszólagos mozgása, „járása” az égbolton, a nevezetes dátumok feltüntetésével. A földfelszíni 

besugárzási értékek meghatározását a Nap látszólagos mozgásából lehetséges levezetni. A mozgás oka és 

jellegzetességei csillagászati összefüggésekkel magyarázható. (Milankovics). Az összefüggések a napenergia 

hasznosítás alapjait képezik. 
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1.2.2.1. ábra 

Az ábra a nap „látszólagos” égboltra vetített mozgását mutatja a nevezetes dátumok és a hozzájuk tartozó 

pozíciók jelölésével. 
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1.2.2.2. ábra Forrás: ISES napenergia zsebkönyv 

A nap valódi pillanatnyi helyzetét csillagászati nomogramok segítségével kaphatjuk meg a legegyszerűbben, 

ezek polár diagram formában adják meg az adott földrajzi helyen az adott órában a napmagasságot. 

Az ábra az 51,30 N (északi szélesség 51,30 körnek megfelelő helyet mutatja. A diagram értékei természetesen 

matematikai összefüggéssekkel is kiszámolhatók. 

 

1.2.2.3. ábra Forrás: Véghely Dunasolar vizsgálati állomás 2002-2003 

A görbét tipikus jellemző görbének tekinthetjük. A jellegzetes harang alakú görbét a szakirodalmi zsargon 

„gombakalap vagy törpesapka” görbének is hívja. Az adatok felvétele DS40 (40 Wp, amorf szilícium, 

Dunasolar gyártmány) típusú napelemmel történt (2003, Budapest, X. kerület). Teljes napi méréssel 2 perces 

felbontással. Egy piros csík időértéke 10 p időtartamot jelent. A teljes napi energiahozamot a görbe alatti terület 

jelenti. Jól megfigyelhetők az a_Si technológia különleges előnyei is. Az energiatermelés a nap felkeltével (4 

óra 30p) megindul és egészen TELJES napnyugtáig (19:20 h) tart. A szelet típusú napelemek (c_si/p_si 

konstrukciók másképpen (nem ennyire kedvezően) viselkednek. 

 

1.2.2.4. ábra Forrás: Internet 
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Az energiát a sárga görbe alatti terület jelenti. A mindennapi, gyakori számítások, méretezések egyszerűsítése 

érdekében javasolt a bonyolult haranggörbe átalakítása azonos területű téglalappá. Ezt többféleképpen is 

megtehetjük. Vagy megtartjuk a helyi jellemző csúcsbesugárzás értékét és ekkor a napos órák számát kell 

korrigálnunk, vagy a besugárzás érzékét változtatjuk (pl. jellemző napi átlag középérték) ehhez természetesen 

nagyobb időtartam (virtuális napos óra szám) fog tartozni. 

2.3. A napenergia-hasznosító eszközök elhelyezése, tájolása 

A felfogó felületre érkező sugárzás alapvetően 4 fő részből áll: 

• Direkt napsugárzás (NI, normal incident) 

• Ferdén beeső napsugárzás (többnyire szórt) 

• Napból érkező szórt sugárzás (DI, diffuse) 

• A környező felületekről visszavert sugárzás (R, Albedo) 

Az egyes sugárzástípusok jelölése a nemzetközi irodalomban sajnos nem egységes ezért a mennyiségeket szinte 

mindig értelmezni kell! 

 

1.2.3.1. ábra 

Az ábra a vízszintes síkon mért globálsugárzás (global, horizontal, Gh) modelljét mutatja be. 

Az esetek többségében mindegyik sugárzás-féleség egyszerre jelen van. Arányuk évszakok és napszakok szerint 

időben és térben változik. A változás helytől és évszaktól függő. A különféle technológiával készített eszközök 

másképpen hasznosítják a különféle sugárzás fajtákat. 

A vákuumcsöves kollektor határozott nyereséget mutat a szórt sugárzás esetén, hasonlóképpen az amorf 

szilícium napelem előnyösebben hasznosítja a szórt sugárzást (jobban árnyéktűrő!), mint szelet alapú 

technológiával elállított társai. 
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1.2.3.2. ábra 

Ferdeszögű telepítések esetében megjelenik és erőteljesebbé válik a környezet hatása a visszavert sugárzás által. 

Kellően körültekintő tervezéssel és telepítéssel, a visszavert sugárzás kihasználásával némi hozamnövekedés is 

elérhető. 

 

1.2.3.3. ábra 

Napkövető rendszerek (solar tracker) 

A nap látszólagos mozgása következtében a nagy gonddal kiválasztott helyzetben letelepített energiahasznosító 

eszközeink csak a napszak néhány adott percében működnek optimálisan, utána a naphoz viszonyított helyzetük 

megváltozik ( a nap tovább megy). Célszerű tehát olyan napkövető rendszereket alkalmazni melyek 

hatékonyabbá teszik az energia kinyerő eszközeinket, azáltal hogy az eszközök „benapozottságát” folyamatosan 

az optimum közelében tartják. 

A napkövető rendszerek lényege a megnevezésben van, egy adott forgató rendszerrel a felületet a nap felé 

irányítják. (egytengelyű, kéttengelyű követés) 
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A napkövető rendszerek többlet energiát szolgáltatnak mely akár a 40%-ot is elérheti. 

Többféle követő rendszert különböztetünk meg. 

Követő rendszerek (mechanical tracking) 

Egytengelyű horizontális +18 … 25% 

Egytengelyű polar tracking +23 ….28% 

Egytengelyű azimut tracking +25 … 30% 

Kéttengelyű követés +40 … 50% 

 

1.2.3.4. ábra 

 

1.2.3.5. ábra 

Besugárzás és a benapozottság fogalmai. 

A besugárzás nem azonos a benapozottsággal. A besugárzás az adott helyre beérkező teljesítményt jelenti, ez 

tulajdonképpen az adott helyen az elméletileg hasznosítható felső érték. A felfogó tárgyunk jellemzői (felülete, 

anyaga, elhelyezkedése, spektrális érzékenysége, tároló-képessége) határozzák meg valójában, hogy az adott 

hely besugárzásából mennyit hasznosíthatunk. 

A benapozottságot a felfogó felület megfelelő irányba állításával tudjuk optimalizálni. Ez alapvetően két szög 

meghatározását jelenti, az azimut szög és a vízszinteshez képesti emelési szög. 

 

1.2.3.6. ábra 

Ideális esetben a felfogó felület mindig merőleges a beeső sugárzás irányára. Ekkor nyerhetjük a legtöbb 

energiát. 
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1.2.3.7. ábra 

 

1.2.3.8. ábra 

Bizonyos eltéréseket kompromisszumként sajnos fel kell vállalnunk a mai gyakorlatban, mert a régebbi épületek 

építészeti tájolásánál nem az energiaminimumra való törekvés volt a legfőbb rendező szempont. Ezért 

szükséges, hogy a mai korszerű építészet szorosan együttműködjön már a kezdetektől (tervezési vázlatok) az 

épületgépészettel – így hatékonyan és közösen tudják kialakítani az épület jellemző adatait. Csakis így 

lehetséges alacsonyenergiájú házakat létrehozni. 

3. A hasznosítható napenergia-potenciál a világon és 
Magyarországon 
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1.3.1. ábra Forrás: Lomborg 2001 

A földön összességében elérhető éves napenergia energiamennyisége: 

• napenergia: 3’900’000’000 PJ/év 

A magyarországi energiapotenciált egy korábbi európai mérés nagyon jól mutatja. Két területen a napenergia és 

a földhő területén kiemelkedő potenciállal rendelkezünk, 

 

1.3.2. ábra Forrás: Európai felmérések, ALTENER és TERES programok 
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1.3.3. ábra 

Az MTA Energia Albizottság adatai alapján: 

 

1.3.4. ábra 

4. Leszármaztatott energiák 

Tekintettel arra, hogy más tananyagok is foglalkoznak ezzel, itt csak címszavas említéseket teszünk. 

4.1. A vízi energiák 

Főbb formái 

• Tenger, óceán 

• Folyóvíz (patak) 

• Állóvizek (tó) 

• Élelem, lételem, „az életet jelenti” (ember, növény, állat) 

• A kultúrák bölcsője 

• Az atomerőművek hűtőközege! 

• Energiahasznosítás (turbinák, vízimalmok, hullámenergia, tengeri áramlatok) 

• Energiatárolás (helyzeti energia és hidrogéntechnológiák) 

• Közlekedés (felszínen, felszín alatt) 

• Közlekedés (üzemanyag) 

• Balneológia 

• Tudományos kutatások forrása (fagyott víz, sarki fagyott vizek) 

• Meteorológiai értelemben hő-stabilizátor szerep! 

• Anyagszállítás (ásványok, eső, vihar, árvízi hordalékok, árvízgazdálkodás, Mezopotámia, Nílus völgye) 

• Gyártási segédanyag (vizes technológiák, vízvágás) 

• Veszélyforrás (cunami, árvíz, vízforrások eltűnése, gleccser csökkenés, jégkorszak) 

4.2. A szélenergia 
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A szélenergia keletkezése. 

 

1.4.2.1. ábra 

 

1.4.2.2. ábra 

A szélenergia rendelkezésre állása és erőssége területenként és időszakonként erősen változó. Vannak helyek a 

világon, ahol szinte soha nincs jelentős szél és vannak területek, ahol szinte állandóan fúj a szél. ( Dánia, 

Hollandia, Skócia, tipikusan a hegyvidéki, illetve tengerparti területek…, ) 

Szélenergia hasznosítás korábban is volt, ám ezt szinte kizárólagosan a szélmalmok jelentették. A legelső 

szélgépeket a mai Pakisztán területén találták. A mai technika már szélmotorokkal ( szélgenerátor) képes 

villamos áramot termelni. Azonban még egy adott helyen is, ahol jó széljárás van, probléma lehet, ha a szél túl 

erős, és az is probléma, ha a szél gyenge. Villamos energia termelésére, csak meghatározott erősségű szél 

alkalmas a szélgépek kialakításából következően. A teljesítményeket tekintve: háztartási családi ház 

alkalmazásban a tipikus igény a 3-20 kW tartomány, ipari méretekben egy 200-300 kW-os szélgép átlagos 

(kisebb) teljesítménynek számít. Egy komolyabb szélerőmű telep, több szélmotorral akár több MW 

teljesítményt is adhat. A szélgépek leghatékonyabban a 30-60 m-es magasság tartományban tudnak működni. 

Családi házaknál 6-20 m a javasolt telepítési magasság. A megújuló források közül a második legolcsóbb forrás 
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– feltéve, ha rendelkezésre áll. A szélgenerátor telepítésének helyét igen gondosan kell megválasztani, mert 

adott esetben esetleg hatástalan lesz. 

Magyarországon az eddigi felmérések alapján, kevés olyan terület van ahol gazdaságos lehet az „otthoni” 

szélerőmű üzemeltetése bizonyos korlátok miatt. ( Hazánkban egyébként már több ipari szélerőmű park 

működik). 

A szélenergia rendszerint a téli hónapokban felerősödik ( a napenergia éppen ezekben a hónapokban gyengül) 

ezért kézenfekvő és gazdaságos megoldás solar- szél hibrid erőművek alkalmazása ott ahol ez az „őszi-téli” szél 

rendelkezésre áll. 

A függőleges szélgenerátorok egy fontos jellemzője a zajmentesség! Ezek élhető alternatívát jelentenek a kisebb 

háztartási igények ellátására. 

4.3. Biomassza 

• dendrit halmazállapot állagú 

• gázhalmazállapot állagú 

• folyékony halmazállapot állagú 

Energetikai hasznosítás 

Élelmiszer célú hasznosítás 

Ipari nyersanyag 

Hulladékhasznosítás 

Bioplasztika, biológiailag lebomló nyersanyagok 

Javasolt szakirodalom a modulhoz 

Understanding renewable energies. Quaschning, Volker. 

Napelemek és napelem rendszerek szerelése. Véghely, Tamás. Cser Kiadó. 2012. 

ISES solar energy pocket reference.  Ch.L., Martin és D. Yogi, Goshwami. 2005. 

The importance of correct albedo. Perez. 

A szélenergia hasznosítása. Ledács Kiss, Aladár. Egyetemi nyomda Budapest, ETO 521.458. 

Wind Energy, Colloquium Proceedings of the Euromech. Joachim, Peinke, Peter, Schaumann, és Stephan, Barth. 

Meteorológia és szélenergia. Tar, Károly. Légkör, XXIX, 3. 2-6.. 1984. 

Az alföldi szélmező statisztikai jellemzőinek időbeli változása. Tar, Károly. A táj változása a Kárpát-medencében 

c. tudományos konferencia kiadványa (szerk.: Füleky György), Gödöllő, pp. 225-230.. 1999. 

A szél energiája Magyarországon. Tar, Károly, Radics, K., és Bartholy, J.. A szél energiája Magyarországon. 

Magyar Tudomány, 1.66. 7. pp. 805-811.. 2005. 

A szél energiája Magyarországon. Tar, Károly. 2010. 

A szélenergia helyzete Magyarországon. Tar, Károly. Magyar Tudomány, 2010.8., pp. 947-958.. 2010. 

A szélenergia statisztikai vizsgálata. Tar, Károly. Az Alföld szélenergia készletének statisztikai vizsgálata. 

OMSZ. Hiv. Kiadv. LVII. pp. 93-107.. 1984. 
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Magyarország szélenergia potenciálja. Tar, Károly. Energiagazdálkodás, 45. 6., pp. 20-25.. 

Magyarország szélenergia potenciálja 2.. Tar, Károly, Hunyár, M., és Tóth, P.. Magyarország szélenergia 

potenciálja 2. Energiagazdálkodás, 46. 1., pp. 24-26.. 2006. 
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2. fejezet - A termikus hasznosítás 
passzív és aktív formái 

1. A passzív és aktív hasznosítás 

1.1. EU PASSYS programja és hatásai a mai építészetben 

1997 körül indult be az EU Passys program. Célját részben nevében hordozza: tudományosan igazolható 

kísérletekkel megvizsgálni azon körülményeket melyek az építmények energiaellátását meghatározzák és 

jelentősen befolyásolják. A kutatások rávilágítottak a passzív solar energiahasznosítás fontosságára és a 

felderítették a megvalósítás lehetséges módszereit és eszközeit. A program végül olyan technikai ajánlásokat 

dolgozott ki melyek a mai korszerű építőanyagok kialakulását nagymértékben elősegítették. A program 

eredményeinek gyakorlati bizonyítékaként mintegy 30 ház épült meg Spanyolországtól Dániáig bezárólag, 

szinte minden égövi és éghajlati esetnek megfelelő környezetben: mediterrán tengerparti, erős középmagas 

terület, szeles északi tengerpart stb. 

• Rámutatott a passzív solar elvek hatékonyságára és módjaira 

• Meghatározta az alapvető fejlődési irányokat a modern építészet szerkezeti anyagaiban 

• Mintákat és ajánlásokat dolgozott ki a gyakorlat számára 

• Valós példákat hozott létre Spanyolországtól – Dániáig 

• Kimutatta, hogy a passzív-solar építészeti elvek alkalmazásával szinte minden égövben akár 15-30%-al 

csökkenthető az éves energiaigény. 

 

2.1.1.1. ábra 

Az ábra a program egy vizsgálati elemét mutatja be, amely szigetelőanyagot, nyílászárót és egyéb elemeket 

tartalmaz. A mérőműszerek a „konténerben” voltak elhelyezve. A vizsgálat tárgyát képező elemeket mindig 

ugyanolyan körülmények között lehetett tanulmányozni. 
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2.1.1.2. ábra 

 

2.1.1.3. ábra Forrás: Kiegészítő energiaforrások 
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2.1.1.4. ábra 



 A termikus hasznosítás passzív és 

aktív formái 
 

 32  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 



 A termikus hasznosítás passzív és 

aktív formái 
 

 33  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2.1.1.5. ábra 

Az egyes ábrákon megfigyelhető hogy a napenergia hasznosítás európai területen mindenütt számottevő lehet. 

 

2.1.1.6. ábra 

A baloldal az átszellőzés elvét mutatja a jobboldal a napcsapda által befogott hőenergia bejuttatását a lakótérbe. 

A tervezés során ügyelni kell a helyes légutak kialakítására és természetes szabályozására. 

 

2.1.1.7. ábra 

A fénykép egy olasz építész tervei alapján készült zéró házat mutat, melyben alapvető fontosságot kapott az 

egylégterű fűtés, természetes szellőzések, hőszivattyús fűtés (tóban tárolt energiával, napelemek, napkollektor, 

korszerű építőanyagok erőteljes szigetelés. Udine 2010, Véghely Tamás felvétele. 

1.2. A passzív napenergia-hasznosítás építészeti eszközei 

 

2.1.2.1. ábra 
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A ház remek példa arra, hogyan lehet egy szokásosnál nagyobb házat a szokásosnál alacsonyabb költségen 

üzemeltetni. A megoldásban fontos szerepe van nagyfelületű napcsapdáknak és belső különleges természetes 

(konvekciós) szellőzési rendszernek. 

A gömb az a test melynek a térfogatához képest legkisebb a felülete ezért az ideális kisveszteségű házmodell a 

„gömböcház” lenne. Az építészeti stílus azonban bizonyos – nem kevés - szemléletváltást is követel. 

 

2.1.2.2. ábra Forrás: Véghely Tamás felvétele, 2009 

 

2.1.2.3. ábra 

Az ábra a passzív solar hasznosítás 10 úgynevezett minimum - maximum elvét szemlélteti. 

Az épület kellő szigetelésével biztosíthatjuk a veszteségek csökkentését és a „szerzett” energia megtartását. 

Az épületenergetika alapkérdései 

Helyszín? Hol? 

Mekkora legyen a ház? 

Milyen technikával építsünk? 

Egyéb elvek felhasználása 
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Feng Shui 

Természethez közeli, környezetbarát élet 

Mennyi lesz az energiaigény? (fenntartási költségek) 

Alacsony energiaszintű épületek 

Passív solar elvek 

Bio solar 

Zéró energia házak 

Milyen energiaforrásokkal működtessük? 

Az energiabevitel módjai a házba 

 

2.1.2.4. ábra 
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2.1.2.5. ábra 

Az épületfizika és épületenergetika alapvető összefüggései. 

Az alacsonyenergiájú épületek kialakításának alapelvei 

• Maximális hőnyereség – minimális hőveszteség 

• Napenergiával gazdálkodó lakóház esetén javasolt: 

• Szél- és favédett elhelyezkedés 

• Árnyékmentes, déli fekvés 

• Nagy déli fekvésű tető 

• Letisztult, arányos, kompakt épület 

• kicsi F/V arány 

• Délre nyitott, északra zárt építészeti megoldások 

• A lakóterek délre, a mellékhelyiségek északra nézzenek 

• Szélfogók az épület bejáratainál 

• Szigetelt ablakok (min U=1,1 W/m2K) 

• Nagy kazánház (a jó szerelhetőség érdekében) 
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• Kiváló külső hőszigetelés (0,11 – 0,15 W/m2K), lehetőleg kőzetgyapottal 

• Tégla- vagy vályogfalak 

• Hőhídmentes kivitelezés 

 

2.1.2.6. ábra 

Az ábrán lévő ház bal oldalán jól látható egy „kettős üvegezésű tér. Az ebben összegyűlt hőenergiát télen 

kiválóan lehet hasznosítani a belső szellőzés megnyitásával. Nyáron a belső teret lezárjuk és a felesleges hőt a 

külső térbe szellőztetjük. Néhány 

egyszerű automata vezérlésű nyílászáróval ez megoldható. 

1.3. A tájolás hatása és lehetőségei 

Tájolásnak az eljárást (tervezés vagy kivitelezés során) nevezzük, mely során az adott tárgyat (épület vagy 

napenergia hasznosító eszközök) abba az irányba fordítjuk és olyan dőlésszöggel (emelési szöggel) 

pozícionáljuk, amellyel az adott esetben a legtöbb energiát nyerhetjük a napsugárzásból. 

 

2.1.3.1. ábra 

A mindennapi feladatok során ez azt jelenti, hogy meg kell találnunk azokat az optimális elrendezéseket mellyel 

biztosíthatjuk a jó vagy kiemelkedő hozamokat. Az építészetnek és az építészeknek a városkép és egyéb 

szempontok mellett kiemelkedő fontosságúnak kell tekinteni a veszteségminimalizálást és a hozam 

optimalizálást. 

Egy ország energetikai igényének akár 50-55 %-át képviseli az épületek energiaellátásának biztosítása. Ezért az 

Európai Unió komoly elvárást fogalmazott meg az épületenergetikával kapcsolatosan. 2019-től csak olyan 

házakat lehet építeni melyek energetikailag önellátóak (legalábbis nagyobb mértékben) 

Alapszabály: megújuló energiát csak jól megépített épületben lehet hatékonyan alkalmazni akár az építéssel 

együtt kerülnek kialakításra akár később. Ez az építész alapvető felelőssége, ezért az építésznek és az épület 

energetikusnak a tervezés fázisába SZOROSAN együtt kell működni! A tájolás helyessége akár az utcakép 

követelményét is felülírhatja! 
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A házak déli frontját (nagy felületek „L” alak, …,) a déli irányba kell helyezni. (Azimut nulla szög feltétel). Ha 

ez nem lehetséges akkor a lehető legjobban meg kell közelíteni. A tetőket olyan felületekkel és állásszöggel kell 

kialakítani mely kompromisszummentesen alkalmas (azonnal, vagy később) napenergia hasznosító eszközök 

(napelem napkollektor) befogadására. 

A megfelelő szögek megválasztásakor figyelemmel kell lenni az adott hely földrajzi pozíciójára (szélességi kör). 

 

2.1.3.2. ábra 

A legtöbb energiát akkor nyerhetjük, ha a felfogó felületünk merőleges a sugárzás irányára. 

 

2.1.3.3. ábra 

A bal ábra a különféle tájolású és emelési szögű helyzetekben nyerhető relatív energianyereséget mutatja be. A 

jobb oldali rész a gyakorlati megvalósítások határaira ad javaslatot. 

Az épületek többsége ma még függőleges határoló felületekkel készül. Az energiafelfogás hatékonysága ezért 

csökkent mértékű. 



 A termikus hasznosítás passzív és 

aktív formái 
 

 39  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

2.1.3.4. ábra 

 

2.1.3.5. ábra 

A Napkorszak építészetének a napenergia hasznosítás optimalizálásához új elrendezéseket és szerkezeteket kell 

kialakítania. Ez most van folyamatban. 

 

2.1.3.6. ábra Forrás: 2001, California, CA, Sacramento, USA Véghely T. felvétele 

 

2.1.3.7. ábra 
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2.1.3.8. ábra Forrás: Quaschning 

Az épületek tájolása során különösen fontos az árnyékhatások figyelembevétele. A lassan növő árnyék hatásait 

is meg kell vizsgálnunk. 

 

2.1.3.9. ábra 
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2.1.3.10. ábra 

 

2.1.3.11. ábra 

1.4. A hőszigetelés és a nyílászárok hatása az épület hőigényére 

Épületeink hőveszteségei miatt a téli időszakban fűtésre van szükségünk. 

A hőveszteségek főbb forrásait mutatja be az alábbi ábra. A veszteség a környezettel való érintkezés és a 

hőszigeteletlenség miatt jön létre. Megfelelő hőszigeteléssel a veszteségek jelentősen csökkenthetők. 

Túlszigeteléssel az épület „dunsztosüveggé” válhat. 
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2.1.4.1. ábra 

 

2.1.4.2. ábra 

Mint látható a veszteségek jelentős része az ablakokon és a falfelületeken valósul meg. 

A példa szerinti egyszerű számítással 

B30 tégla U = 1,3 W/m2,K 

300000 Ft /év fűtésre elköltött költség 

Fal -33% veszteség 

8 cm szigetelés hatása =>>>> U=0,5 W/m2,K 

Fal veszteség -60% -al csökkent 

Az épület vesztesége -20% -al csökkent! 

 

2.1.4.3. ábra 

Az unióban néhány éve bevezetésre került egy újabb mértékegység, a kWh/m2,év (angol, német területen 

kWh/m²*a formában használatos). 
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Ez egy fajlagos energetikai mértékegység, mely megadja, hogy az adott épület belső hasznos négyzetméterét 

tekintve, egy év alatt, ehhez mennyi kWh energia szükséges). A mértékegység használata igen hasznos, mert 

egységesíti, könnyen feldolgozhatóvá és gyorsan összehasonlíthatóvá teszi az épületenergetika fontos területét. 

Egy megfelelő (akár utólagos) szigetelés jelentősen csökkenti a veszteségeket és a költségeket. A tapasztalat 

szerint a hatékony fal szigetelés minimum 8-10 cm szigetelési vastagságnál kezdődik. Javasolt érték 15-20 cm, 

lehetőleg kőzetgyapot mert annak jobbak a pára áteresztési tulajdonságai. 

 

2.1.4.4. ábra 

 

2.1.4.5. ábra 

 

2.1.4.6. ábra 
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Az építészetben használatos anyagokra vonatkozó új U érték (a hővezetés/hőszigetelés mértékegysége, régebben 

k érték) 

U = [W/m2, K] 

U értéke megadja, hogy az adott anyag 1 m2 felülete, egy Kelvin hőmérséklet különbség hatására mennyi hő-

teljesítményt képvisel. Minél kisebb az U érték az anyag annál jobb hőszigeteléssel rendelkezik. A régebbi 

épületek esetében elfogadható volt a 0,35 < U < 0,45 érték (ez egy rossz ház). 

A mai, korszerű épületnek csak azt lehet nevezni ahol az 

U érték < 0,2 alatt van! 

 

2.1.4.7. ábra 

Az alábbi ábra egy könnyűszerkezetes épületi konstrukció keresztmetszeti modellje, amely világosan feltünteti a 

padló, a fal, és a tető rétegrendjét és a javasolt (alkalmazott) szigeteléseket. 

A tetőszigetelés minimális javasolt értéke 25 cm. 

 

2.1.4.8. ábra 

 

2.1.4.9. ábra 
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A táblázat bemutatja, hogy adott szigetelés megvalósítása után az U értékek milyen mértékkel csökkentek. 

 

2.1.4.10. ábra 

Fontos, hogy szóljunk az elégtelen szellőzés hiányáról, illetve veszélyeiről. A legtöbb esetben még az orvosok is 

félre diagnosztizálják az eseteket (tüdőgyulladás). A veszélyt a legionella baktérium jelenti mely vizes nedves 

helyeken telepszik meg, szinte kiírthatatlan. 

„A legionella egy igen elterjedt baktérium, megtalálható a természetes vizekben és a csapvízben egyaránt. 

Aeroszol formájában (vízpára) belélegezve jelent nagy veszélyt az egészségre, így a megbetegedés kockázatát 

többek között a fürdőhelyiségek, zuhanyzók, csapok, zárt téri szökőkutak jelentik. A gyulladásos 

megbetegedések mintegy 10%-át ez a baktérium okozza. Világszerte számos legionella járvány tör ki évről évre, 

amelynek következményeképpen Európában is több szállodát bezárattak a közelmúltban a hivatalos szervek. 

Magyarországon a legionella következtében történt, regisztrált halálesetek száma ugyan évente általában nem 

haladja meg a 10 esetet, ténylegesen azonban mintegy 50-100 ember hal meg legionella fertőzés 

következtében”. 

Forrás: www.levegodoktor.hu és http://www.levegodoktor.hu/szolgalt3.htm 

A megfelelő mértékű szigetelés határvonalát a komfort fogalma határozza meg. 

 

2.1.4.11. ábra 

 

2.1.4.12. ábra 

http://www.levegodoktor.hu/
http://www.levegodoktor.hu/szolgalt3.htm
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1.5. A tömegfal szerepe és méretezése. 

Az épületenergetika legfontosabb elemei: 

• Mennyi az összes energiaszükséglet? 

U (W/K,m2), építés módja, solar elvek, hőigény 

• Van-e jelentősebb tömege az épületnek? (felület/térfogat, azaz A/V arány) 

• Mi az energiaforrás? 

Fosszilis? Megújuló? Bivalens? Hibrid? 

• Milyen az energiaelosztási módszere és technikája? 

Magas hőmérséklet - alacsony hőmérséklet, felületfűtések 

• Van-e hővisszanyerés? 

Szellőztetés, természetes, kényszerített, energia-visszanyerés 

• Energetikai vezérlés 

Életmód és időjárás-követő vezérlések, távvezérlés, ott és akkor kell fűteni, ahol tartózkodunk, jelentős 

energiamegtakarítás. 

Az építmények esetében a tömegnek fontos szerepe van. 

Az épület veszteségeit alapvetően a felület határozza meg. A tömeg (bizonyos értelemben a „térfogathoz” 

köthető jelleg) szerepe az épület felfűtésében és lehűlésében van. Minél kisebb az adott épület tömege annál 

gyorsabban felfűthető, de természetesen annál gyorsabban le is hűl. Nem tartja a meleget. 

A régebbi építésű templomok hatalmas tömeggel rendelkeztek, falaik méteres vastagságúak és tömör kőből 

vannak. Nyáron ugyan felmelegszenek, de nem tudnak nagyon felmelegedni – rövid a felfűtési idő – ezt a 

meleget viszont sokáig őrzik, sokszor még télen a karácsonyi hangulatban is érezhető a nyári langyosság. A 

templom tömege a „gyors hőmérsékletváltozásokat” lelassítja, kiegyenlíti. 

Ugyanez érvényesül házainkban is. A „tömeg nélküli házak” (könnyűszerkezetes, faházak) gyorsan felfűthetők, 

de gyorsan le is hűlnek. Minden egyes felfűtés-lehűlési ciklus veszteségekkel jár. Minél jobban hagyjuk a testet 

lehűlni, annál több energia kell a visszamelegítéshez, ezért a legjobb megoldás, ha a test azaz „épület” 

hőmérsékletét egy adott tartományon belül, kis lengésekkel szabályozzuk. Minél kisebb a szabályozási 

hőmérséklettartomány, annál kisebb a veszteség. Ez a korszerű fűtésvezérlés lényege. Egy egyszerű példa is 

igazolja ez az elvet: ha egy szokványos radiátoros fűtésrendszerbe – mely nem rendelkezik járulékos puffer 

tárolóval – beépítünk egy nagyobb puffer tárolót és erről végezzük a fűtést, a költségek csökkenthetők. Ezért 

hatékonyak őseink hatalmas tömegű búbos kemencéi. A nagy tömeg a láng kialvása után is akár egy napig 

szolgáltatta a meleget. 
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2.1.5.1. ábra 

A tömegfal ezért az építészet fontos energetikai eszköze. Feladata hogy a napból érkező energiát felfogja és 

tárolja, később felhasználásra elérhetővé tegye. Szokásos kialakításban, az épület napcsapdájában, napsütötte 

helyen van elhelyezve, de jegyezzük meg hogy ugyanazon szerepet tölti be a padló alatt, vagy esetleg a 

pincében elhelyezett „kavicságy, vagy betontömbök” melyet meleg levegő befúvással felmelegítünk. 

A tömegfal méretei meghatározásánál az alábbi tényezőket javasolt figyelembe venni: 

• az épület tömege és felülete 

• az épület földrajzi helyzete (a veszteségek, és a gyűjthető energia) 

• az elérhető maximális hőmérséklet (Tmax_fal, felfűtés) 

• a minimális alsó hőmérséklet (Tmin_fal, energiakivétel) 

• a tömegfal anyaga 

A tömegfal adott technikai megoldásban természetesen hűtésre is használható, ebben az esetben a működési 

hőmérséklettartományokat át kell paraméterezni. 

Méretezésére a hőtechnika alapösszefüggései használhatók. 

Egy adott tömegű, adott hőmérsékletű test hőmérsékletének T1 – ről T2 hőmérsékletre (T1<T2) való növeléséhez 

Q hőmennyiség szükséges. Szükség esetén javasolt a tömeget a fajsúly és térfogat segítségével kiszámítani. 

 

Ahol 

Q hőmennyiség 

c fajhő 

m tömeg 
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dT az adott kiinduló és a folyamat végén elérni kívánt hőmérséklet-különbség 

V térfogat 

ρ anyagsűrűség 

1,1 a képlet gyakorlati mutatója, a veszteségek várható mértékének figyelembe vétele (kb 10%) 

 

2.1.5.2. ábra 

Arányok 

Túl kis tömegű fal (alulméretezett), nem tudja a feladatát ellátni, felesleges beruházás. 

Túl nagy tömeg esetén előfordulhat, hogy a hőforrás (hőmérséklet és a rendelkezésre állás) nem képes a kellő 

működési hőmérsékletet biztosítani, nem hatékony beruházás, lassú megtérülés. 

1.6. Előtét üvegház rendeltetése, energetikai megítélése 

Az előtét üvegházakat a szakma gyakran „napcsapda” elvezéssel is illeti, mert alkalmazásukkal a napenergiát – 

az üvegházakhoz hasonló működési mechanizmussal – jelentősen ki tudjuk használni. 

A megoldás lényege, hogy a ház építési fázisában ( abba betervezve), vagy utólag nagy üveg felületű (vagy 

zártkamrás műanyagból készített), zárt de nyitható felületekkel ellátott tereket hozunk létre, melyben a 

napenergia felgyülemlik. Az előtét üvegház jelentős – de csupán egyetlen – elem a korszerű alacsonyenergiájú 

építészet eszköztárában. 

Az alábbi ábrákon megvalósított napcsapda megoldásokat mutatunk be. 

 

2.1.6.1. ábra 

A napcsapda megoldások energetikai hasznosítása igen jelentős, mint korábban erről szó volt, akár 15-30 % 

nyereséget is hozhat. Szinte minden égövön alkalmazható. 

1.7. Az építészeti eszközök hatása az épületek fűtési és a hűtési 
hőigényeire 

A jelenlegi épületeink többsége elavult, ezért a meglévő anyagok, megoldások lecserélése korszerűbb 

eszközökre (felújítások) jelentős energiafelhasználás csökkenéssel jár. 

15-30 %-os megtakarítást lehet elérni: 

Nyílászáró csere (minimum U=1,1 értékűre) 

Falszigetelés (25-30% megtakarítás) 
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Fűtéskorszerűsítés ( a legegyszerűbb esetben új kazán alkalmazása, pelletkazán, vagy kondenzációs kazán) 

Igényesebb esetben komolyabb megújuló eszközök tovább fokozhatják az eredményt. A modern építészet egyik 

fő törekvése, hogy egy azon elemnek többszörös funkciót adjon. 

 

2.1.7.1. ábra 

 

2.1.7.2. ábra 

 

2.1.7.3. ábra 

 

2.1.7.4. ábra 

 

2.1.7.5. ábra 
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Épületenergetikai elemek 

 

2.1.7.6. ábra 

 

2.1.7.7. ábra 

 

2.1.7.8. ábra 

 

2.1.7.9. ábra 

 

2.1.7.10. ábra 

 

2.1.7.11. ábra 

 

2.1.7.12. ábra 
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2.1.7.13. ábra 

1.8. Közel nulla energiaigényű épületek 

A közel nulla energiaigényű épületek megvalósítása komplex feladat, csak korszerű építőanyagokkal és 

nagymértékű megújuló energia felhasználással lehetséges. Az energia ellátás jellege minimum trivalens (három 

független forrás). 

A korszerű építészeti eszközök jelentős hőigénycsökkentést tesznek lehetővé. 

Az EU előírások között szerepel alacsony (zéró) energiájú épületek tömeges elterjesztése. 

A gyakorlat azt mutatja, hogy egy korszerű építészeti elvekkel, korszerű anyagokkal megépített épületbe, akár 

8-10-szer kevesebb energia elegendő lenne. 

Zéró energia épületEnergiatermelő épület 0 kWh/m²,év vagy többlet energiahozamAlacsony energiájú épület 40 

– 79 kWh/m², évA háromliteres épület* 16 – 39 kWh/m², évPasszív ház épület max. 15 kWh/m², év 

meglévő épületek Szigetelési állapottól függően 80 – 300 kWh/m², év 

* A „háromliteres épület” fogalma Németországból származik. Olyan épületet jelent, melynek egy 

négyzetméterét, egy év alatt, három liter olajjal ki lehet fűteni! 



 A termikus hasznosítás passzív és 

aktív formái 
 

 52  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

2.1.8.1. ábra 

 

2.1.8.2. ábra 

 

2.1.8.3. ábra 

A részben földbe épített épületek („buckaház” jelentős energiát képesek megtakarítani azáltal, hogy ideálisan 

hasznosítják a föld hatalmas hőmérséklet-stabilizáló hatását. 

A ház lakóinak természetesen más fontos különbségekre is fel kell készülni, mert ez nemcsak lakás, hanem 

életforma is. 

 

2.1.8.4. ábra 



 A termikus hasznosítás passzív és 

aktív formái 
 

 53  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A népi építészet tapasztalatai (nagytömegű vályogfal, tornác, kis ablak, nádtető) meglepően hatékony 

energiatakarékos megoldásokat dolgoztak ki, anélkül, hogy különösebb elméleti tudást vettek volna igénybe. 

(vályogház, szalmaház, barlanglakások…) 

A vályogház, energetikailag ma is az egyik leghatékonyabb építési módszer. 

 

2.1.8.5. ábra 

Teljesen zéró energia házak csak többféle technika és energiaforrás együttes alkalmazásával valósítható meg. 

 

2.1.8.6. ábra 

A freiburgi (Németország) Heliotrop ház különleges megoldásai a merész jövőt vetítik előre. 

 

2.1.8.7. ábra Forrás: Gaiasolar, archívum 2003, Véghely Tamás 

24 kW napkollektor, 17 kW hőszivattyú, 6 kWp napelem, pellet kandalló, gázbojler, villanybojler tartalékok. 60 

kWh akkumulátor kapacitás (50 db 12V100A), 3 db 5kW hálózati interaktív inverter. 

2. Az aktív termikus napenergia-hasznosítás 
épületgépészeti megoldásai 

2.1. Napkollektorok felépítése és típusai 

Jelenlegi tudásunk szerint a napenergia hasznosításának két alapvető formáját ismerjük. A napelem segítségével 

villamos áramot állítunk elő (fotovillamos, photovoltaic, PV alkalmazások), a kollektorral meleg vizet 

(solartermikus alkalmazások). 

A napkollektor 

Növényeink, állataink több millió év óta hasznosítják a napenergiát hőenergia formában – sütkéreznek a napon, 

így gyűjtik össze a számukra is szükséges energiát. 

Az ember által készített technikai eszközöket, melyek a nap hőt összegyűjtik, napkollektornak nevezzük. 
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A napkollektor tehát csupán energiafelfogó (gyűjtő) eszköz, energiát nem alakít át. 

Mivel a Nap sugárzási erőssége a hosszabb hullámhosszakon ( 700 … 800 …. 1200 nm) is jelentős, ezek a 

felfogó eszközök ebben a hullámtartományba is hatékonyan működnek. 

Főbb alkalmazási területek: uszoda, medencefűtés, használati melegvíz-készítés, és bizonyos kialakításokban 

fűtés rásegítés. Ez esetben azonban tudnunk kell, hogy a fűtést csak részben képesek ellátni. A kereskedelemben 

sokféle kollektor kapható, ezek két fő csoportra oszlanak: sík kollektor és vákuumcsöves kollektor. 

Vannak eszközök, melyek jobban hasznosítják a szórt sugárzást ezért bizonyos körülmények között 

hatékonyabbak. Így alakultak ki a vákuumcsöves kollektorok, melyeknek több formája ismeretes (heat- pipe; 

„cső-a csőben”; „dewar vagy termosz-falú”; hátsó koncentrátoros „CPC”; stb). 

Többféle napkollektor ismerünk és gyártunk. A síkkollektor – mint azt a neve is sugalmazza – sík felületekkel 

hasznosítja az energiát. 

• Síkkollektor 

• Nem szelektív bevonatos 

• Szelektív bevonatos 

• Sík – vákuumkollektor 

• Vákuumcsöves kollektor 

• Hőcsöves (heat pipe) 

• Cső a csőben 

• „U” - csöves 

Az egyes főbb berendezéseink, illetve eszközeink jellemző átalakítási hatékonyságát összesíti az alábbi táblázat. 

 

2.2.1.1. ábra 
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2.2. A kollektorok hatásfoka 

A napkollektorok jobb hatásfokkal hasznosítják a napenergiát mint a napelemek. Gyakorlatban 50-65 % is 

elérhető. 

Mint minden átalakító eszköz esetében itt is vannak veszteségek. 

A veszteségek több fő csoportba oszthatók 

• A sugárzás begyűjtésével befogásával kapcsolatosak 

• Tájolási veszteségek 

• Reflexiós veszteségek 

• Szigetelési veszteségek 

• Vezetési 

• sugárzási 

• Egyéb veszteségek 

 

2.2.2.1. ábra 

A kollektorok hatásfokát befolyásolja a sugárzás felfogó felület elnyelő képessége (abszorpció). 

A kollektorok hatásfokát az alábbi egyenlettel szokás megadni: 

 

2.2.2.2. ábra 
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2.2.2.3. ábra 

 

2.2.2.4. ábra 

2.3. Síkkollektorok 
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2.2.3.1. ábra 

 

2.2.3.2. ábra 

 

2.2.3.3. ábra 
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Az abszorbensfelület többnyire feketére színezett rézlemez mely ultrahangos kötéssel van rögzítve egy 

csővezetékhez, mely a benne áramló folyadék segítségével elvezeti a hőt. 

Szelektív abszorbens rétegek 

A legegyszerűbb esetben a „fekete színezés” például fekete hőálló festéket jelent. Igényesebb esetben a hatásfok 

tovább növelhető szelektív abszorpciós rétegek alkalmazásával (6-8 % nyereség). Ezek különleges nikkel 

vegyületek melyek különleges mikrocsöves felülettel rendelkeznek, hasonló mint az eloxált alumínium felületi 

szerkezete. A kollektor drágább, de jobban teljesít a nyerség 5-8 % lehet. 

A fedőüveg többnyire 4 mm vastag edzett üveg. A kollektorok szokásos felülete 2-2,5 m2 körül van, 

vastagságuk 15-17 cm. Tömegük üresen 20-25 kg, folyadékkal feltöltve 30-38 kg is lehet. 

 

2.2.3.4. ábra 

A kollektor napfelőli oldalán alkalmazott belülről mikro-érdesített üveg szintén növeli a hatékonyságot. A belső 

felületekről kifelé visszaverődő sugárzás a belső érdesített felületekről visszaverődik és „bent marad”. 

Szelektív bevonatú abszorbens felület. 

Jellegzetes kékes fényben csillog. 

 

2.2.3.5. ábra 

Ismeretes hogy a hőmérséklet növekedése hátrányos a napelemek energiahozamára. Kísérleti jelleggel 

felbukkantak a hibrid kollektorok melyek a napelem és napkollektor házasítását jelentik. A napelem mögött 

elhelyezett kollektor a saját elvezetett hőjével „segít” lehűteni a napelem felületét. 

 

2.2.3.6. ábra 

 

2.2.3.7. ábra 

A mediterrán területen igen elterjedt a kollektorok egybeépítése felső gravitációs tartállyal. Nálunk a 

kontinentális mérsékelt égövben a fagyveszély télen jelentős lehet (-15…. -20 Celsius) így alkalmazása 

időszakhoz kötött (tavasz – ősz). 

A legegyszerűbb kollektor a műanyagból készített abszorbens felület. Hazánkban csak nyári időszakban 

használható a fagyveszély miatt. 

(Bővebb útmutatást lásd a 2.3.3. medencék hőellátása kollektorral c. fejezetnél) 

2.4. Vákuumcsöves kollektorok 
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A kollektorok egyik jelentős veszteségforrása a szigetelés gyengesége. A hőszigetelés fokozásának egy 

hatékony módszere a vákuum alkalmazása, mely az egyik legjobb hőszigetelési technika. 

Ha a síkkollektor konstrukcióban alkalmaznánk a vákuumszigetelési technikát akkor, az egy bar légköri nyomás 

a 2-2,5 m2 felületre oly nagy nyomást fejtene ki hogy a szerkezet összeroppanna, vagy csak komoly „pót 

kiegészítésekkel” lehetne épségben tartani. Ez jelentősen bonyolítaná és drágítani a szerkezetet. 

A megoldást a gömb, illetve a cső hatékonyabb nyomáselviselő képessége jelenti ezért kerültek kifejlesztésre a 

vákuumcsöves kollektorok. Több fajtájuk ismert. 

 

2.2.4.1. ábra 

• Hőcsöves (Heat pipe) 

• U csöves 

• Cső-a-csőben 

• CPC kollektor 

A hőcsöves megoldások lényege, hogy egy zárt réz csőben – melyben többnyire vákuum van – lévő alacsony 

párolgási pontú folyadék már egy csekélyebb hőenergia hatására is párologni kezd, és felfelé száll. Párolgása 

közben energiát szállít felfelé. 
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2.2.4.2. ábra 

A felsőbb „forró ponton” egy keresztáramú hőcserélővel elvezetjük. A légnemű halmazállapotú anyag lehűlve 

lecsapódik és a zárt cső belső falán visszacsurog. A jobb hőszigetelés érdekében a hőcső egy kettősfalú 

vákuumcső („Dewar palack”) belsejében van elhelyezve. A cső forró pontján a hőmérséklet elérheti a 200-250 

Celsius fokot is. Hőcsöves kollektort vízszintesen elhelyezni nem szabad. 

A cső szokásos méretei: átmérő 75…. 100 mm, hossza: 120 … 180 mm. 

Egy egységben 10 …. 30 cső kerül elhelyezésre, ez egy kollektor egység. 

Hatékonysága 550 … 570 kWh/m2, év. Az üveg falvastagságának lényeges hatása van az élettartamra (jégverés 

állóság, törés). Bizonyos távol-keleti típusok ezért kerülendők. 

 

2.2.4.3. ábra 

Az U csöves megoldás esetében a hőenergiát egy kényszerített áramlású folyadékkal töltött „U” alakú csővel 

vezetjük ki. Az U kettős szára a vákuumcsőben van elhelyezve és szorosan illeszkedik az őt körülvevő hőgyűjtő 

köpenyhez. 

 

2.2.4.4. ábra 

Az egységek mérete és formája hasonlít a hő csöves megoldáshoz. Bármilyen helyzetben szerelhető. 
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2.2.4.5. ábra 

Az ábra osztó-gyűjtő egységhez illesztett hő csövet mutat robbantott ábrában. A többi cső elhelyezése ennek 

megfelelően történik 

Van olyan eset, amikor a teljes egységet a helyszínen szerelik össze. 

Cső a csőben megoldás 

Gyakran alkalmazott típus, mert minden helyzetben jól szerelhető. A hőenergia kivételét kettősfalú csőben 

áramoltatott folyadék biztosítja. A kettős cső a szokásos osztó- gyűjtő egységhez van rögzítve. 

 

2.2.4.6. ábra 



 A termikus hasznosítás passzív és 

aktív formái 
 

 62  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A CPC kollektor egy „hagyományos vákuumcsöves kollektor mely mögé különleges hő visszaverő tükröt 

helyeztek. A tükör a csövek között – normál esetben – „elillanó” sugarakat visszaveri, és ezáltal hozamot növel. 

A tükör idővel bepiszkolódhat. 

 

2.2.4.7. ábra Forrás: Véghely Tamás felvételei, 2010 

 

2.2.4.8. ábra 

Az apertúra fogalma és számítása. 

Az apertúra egy kollektor felület (gyakorlatilag bármilyen gyűjtőfelület) sugárzás szempontjából „hatásos 

felületét” jelenti. Ha például egy síkfelület felületi normálisa nem párhuzamos a direkt sugárzási iránnyal, akkor 

az ő valós fizikai felülete nem lesz teljes egészében hatékony, csak a vetülete (mely kisebb) nagyságában 

érvényesül, azaz lecsökken. Vákuumcsöves kollektorok esetében, a görbült felületek miatt a fénytörési 

szabályok felhasználásával meghatározható az a csökkentett felületív melyen a sugárzás behatolhat a cső 

kollektor belsejébe. 

2.5. Tetőbe integrált kollektorok 

A napelemekhez hasonlóan a kollektorok esetében is lehetőség van a tetőintegrációra. A dolog ez esetben 

előnyösebb, mert a zárt térben felnövekvő magasabb hőmérséklet nem káros – sőt hasznos hatással van a 

hozamokra. 

Mindamellett a tetőbe való szerves beépítés a szervizelést, javítást, cserét megnehezíti – esztétikai értékes 

azonban vitathatatlan. 

Többnyire előszerelt – tagosított egységeket – emelnek darus kocsi segítségével a tetőbe. Sőt vannak olyan 

megoldások is ahol a teljes tető szerelése a földön, nyugodt körülmények között történik és a tető minden 

szerelvényével egyszerre kerül a házra, mint a kalap. A gyártók erre a célra bizonyos módosított kollektorokat, 

illetve szerelvényeket fejlesztettek ki. Az ajánlásokat javasolt betartani. 

 

2.2.5.1. ábra 
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2.2.5.2. ábra 

 

2.2.5.3. ábra Forrás: Véghely Tamás felvétele, 2009. 

3. Napkollektorok hasznosítási lehetőségeinek 
áttekintése 

 

2.3.1. ábra 

• A napkollektorok hasznosítását háromféle alapcsoportba sorolhatjuk. 

• Használati melegvíz-készítés (HMV) 

• Fűtésrásegítés 

• Medence- / uszodafűtés 

3.1. Használati meleg víz termelése (HMV) 

A legegyszerűbb, leggyakrabban használt és leggyorsabban megtérülő alkalmazás a használati meleg víz 

készítése. 
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Egy jól telepített rendszer képes az éves meleg víz igény 75 – 85 %-nak megtermelésére. 

Egy 2-4 fős család részére mintegy 4-4,5 m2 kollektor felület elegendő, napi 40-5 0 l vizet számolva. 

A használati melegvíz-ellátás méretezése nem igényel bonyolult előzetes számolásokat mivel igen kifinomult 

gyakorlata van, a cégek jó méretezési ajánlatokkal látják el a kivitelezőket és sajnos az „időjárás minőségének 

szórása” is igen nagy. Kis ráhagyással érdemes dolgozni, kb. 10-15% fölültervezés javasolt a kollektor felületek 

esetében. 

 

2.3.1.1. ábra 

3.2. Fűtésrásegítés napkollektorral 

A napsugárzás direkt és szórt sugárzás formájában van jelen, melynek aránya változó. A tiszta, felhőtlen égbolt 

esetében is a direkt – szórt arány mintegy 75% / 25% lehet, télen többnyire ennek fordítottja áll fenn. A sík és 

vákuumcsöves kollektorok többsége magas technológiai színvonalon előállított, bevizsgált termék, ennek 

ellenére a piacon sajnos mindenféle forrásból származó eszköz is megtalálható. Bizonyos kereskedők, 

forgalmazók – kizárólag saját portékájukat dicsérve – túlzó vagy akár irreális adatokat is közölhetnek. 

Ezt elkerülendő, javasoljuk mindenkinek, hogy lehetőleg nemzetközi minősítésekkel (SPF, Fraunhofer, TÜV, 

Solar Keymark stb.) rendelkező kollektorokat vásároljanak. (Az ide vonatkozó fontos szabványok DIN EN 

12975-1; DIN EN 12975-2; EN 12976 – gyári készítésű HMV előállító eszközök; ENV 12977 – tároló 

tartályok) 

Az átlagos műszaki kivitelű kollektorok éves hozama 520-580 kWh/m2,év körülvárható. Igényesebb műszaki 

megoldásokkal elérhetünk 600-750 kWh/m2,év hozamokat. A felsőbb kategóriát a 720 – 800 kWh/m2,év 

hozamok jelentik. A csúcskategóriát ma a parabola koncentrátoros napkövető rendszer jelenti. Ez mindig 

optimálisan termel és nincs felesleges túltermelése. Ezek bekerülési ára is magasabb, de a minőség mindig 

hamarabb megtérül! 

A jelenlegi magyar klímaviszonyok között a napkollektorral soha nem lehet 100%-ban kifűteni a házat, a lakást! 

Mindig szükség van egy kisegítő, tartalék energiaforrásra. Ennek az oka, hogy a nyári és téli hozamok között 

mintegy 1:5 …. 1:6 az arány. 

Viszont kedvező időjárás esetén – hideg idő, de sok téli napsütés – rendkívül sok költséget megtakaríthat 

számunkra. 

Egy 100 m2 es átlagos paraméterekkel megépített ház fűtésének kollektoros rásegítése mintegy 15-20 m2 

kollektor felületet igényel. 
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2.3.2.1. ábra 

 

2.3.2.2. ábra 

3.3. Medencék hőellátása kollektorral 

Gyakori és kézenfekvő alkalmazás a medencék / uszodák fűtése. Itt elsősorban a családi házas kültéri 

megoldások vannak többségben, de természetesen közösségi uszodák fűtésére is alkalmasak a kollektorok. 

Műszakilag kétféle gyakori alkalmazás szokásos: az abszorberes (az angol szakirodalomban non glazed 

kollektor), illetve a kollektoros megoldás. Az, hogy vákuumcsöves vagy síkkollektort alkalmazunk a 

rendszerben, szinte közömbös, mert a nyári időszakban az előbbi kollektorok között nincs számottevő eltérés. 

Sokkal inkább megfontolandó hogy esetleg az olcsóbb egyszerűbb abszorbert alkalmazzuk vagy az üvegezett 

(drágább) kollektorokat. 

Az abszorber a legegyszerűbb „kollektor” mely fekete színű, hajlékony műanyagból készül. A hőgyűjtő 

folyadék többnyire víz (a rendszer költségeket ez is csökkenti). A legtöbb esetben a meleg vizet, szűrőn, tisztító 

egységeken átvezetve közvetlenül a medencébe vezetjük, így tároló sem szükséges. 
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A fagyok beköszönte előtt, a rendszert vízteleníteni kell. 

A kültéri medencék kollektor fűtése a tapasztalat szerint egy hónappal előbbre hozza a fürdési szezont és egy 

hónappal késlelteti is azt, így használati értéke jelentős. 

 

2.3.3.1. ábra Forrás: Foto: Gaiasolar, 2010 Budapest, Véghely Tamás 

 

2.3.3.2. ábra Forrás: Foto Gaiasolar, archivum 2007, Véghely Tamás 

 

2.3.3.3. ábra 

 

2.3.3.4. ábra Forrás: Foto: Gaiasolar, archívum 2007, Véghely Tamás 

3.4. A napkollektorok alkalmazásának beruházási költségei, 
gazdaságossága. A nyári használati melegvíz-ellátás, évi 
hasznosítás mutatói 

A napkollektorok a szoláros időszakban – mely március elején kezdődik és mintegy október közepéig tart – igen 

hatékonyan teljesítenek. A használati melegvíz-igény 70 .. 85 %-át képesek ellátni (természetesen csak az 

igényekhez megfelelően méretezett rendszerek esetében). 

A teljes értékű helyettesítő fűtés nem lehetséges, mert hazánkban a téli időszakban a sugárzás mértéke a 

nyárihoz viszonyítottan ötödére – hatodára csökken. A fűtésrásegítés mértéke 20 … 30 % lehet (racionális 

beruházási feltételeket véve figyelembe, túlméretezés nélkül) 

2013-as árakon számolva az alábbi beruházási költségeket vehetjük mintaként: 

Egy négyfős család HMV igénye ( mintegy 4x 50 liter) ellátására: 

• 4… 5 m2 kollektor, 

• 300 l HMV solar bemenetű puffertartály 

• Szerelvények (cső, kábel, állvány) 

• Solar egység (keringető szivattyú, szelepek, mérők) 

• Tágulási tartály (és légtelenítők) 

• Vezérlő egység 

Bekerülési költség munkadíjjal mintegy 800’000…. 1’000’000 Ft bruttó áron. 

A fűtésrásegítés racionális (de többnyire kompromisszumokkal terhelt) mértékét a ház adottságai és energetikai 

állapota szerint egyedi méretezéssel érdemes megállapítani ezért minden beruházás különböző. 

Kivitelezési tapasztalati átlagokat lehet képezni (becslési bizonytalanság) ez alapján - egy kb 100 m2-es átlagos 

családi házat véve alapul - a következőt mondhatjuk: 

• Mintegy 12 …. 16 m2 kollektor (inkább a vákuumcsöves javasolt) 

• 500 l fűtési puffertartály 

• 300 l HMV puffertartály (mindkettő többforrású bemenettel javasolt) 
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• Szerelvények (cső, kábel, állvány) 

• Solar egység (keringető szivattyú, szelepek, mérők) 

• Tágulási tartályok körönként (és légtelenítők) 

• Vezérlő egységek, többféle (vagy a ház egészére egy közös) 

Bekerülési költség munkadíjjal, mintegy 1’500’000…. 2’000’000 Ft bruttó áron. 

• Adatforrás*: Gaiasolar Kft. (10 éves kivitelezési tapasztalat) 

• *A közölt árak ugyan piaci árak, de egy-egy eset árai eltérhetnek (gyengébb minőségű anyagok, kevéssé 

tapasztalt kivitelezés, konkurenciaharc). 

A megtérülések a piaci tapasztalat alapján várhatóan 8-12 év között vannak. 

3.5. A megújuló energiaeszközök megtérülése 

Figyelem! 

A megújuló eszközök megtérülési mutatóinak meghatározása sok tényezőn alapuló, és meglehetősen összetett 

folyamat, mely nagymértékben függ a vonatkoztatási időszakban észlelhető (majdan észlelhető!) időjárástól is. 

A megtérülés számítások kiinduló adatai: 

• A beruházási időszak 

• Vetítési időszak (tipikusan 20 év) 

• Az adott időszakban érvényes energiaköltségek, féleségek szerint 

• Az adott időszakban érvényes energia-visszavásárlási árak, féleségek szerint 

• Az adott időszakban érvényes támogatások 

• A telepített rendszer kiinduló és várható fizikai jellemzői 

• A telepített rendszer összes költsége (esetleg vetített költségek) 

• Időjárás (havária esetek is) 

• Inflációs adatok 

• Banki kamatok (aktuális hazai és libor vagy bubor értékek) 

• Saját tőke 

• Várható kereskedelmi stabilitás (ár, piaci kereslet…stb.) a következő 20 évre 

Mivel az időjárás előrejelzése – a tudomány jelenlegi állása szerint ugyan tudományos alapon végzett, de – 

mégiscsak becsléseken alapul (nagy megbízhatósággal csak mintegy 10 napos és lokális előrejelzések 

készíthetők) ezért a megtérülés számításbizonytalanságottartalmaz (sajnos alacsony konfidenciaszintű 

modellek). 

Valamivel jobb a helyzet a hőszivattyús beruházások esetében – de itt is csak a függőlegesen lefúrt, 50 …. 100 

m-es talajszondás, illetve a második rétegvizes forrású víz-vizes szivattyúk esetében – a megtérülés 7–12 év 

között várható. 

A szélenergia megtérülés – főleg a kisteljesítményű, talajközeli, max. 23 m-es zónában telepített egységek – 

csak az azokon a területeken lehet racionális ahol az átlagos szélsebesség 5 … 7 m/s tartományban van, és a szél 

tartós jelenléte méréssel igazolt (legalább heti 18 … 26 óra). 
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A napelemes villamosenergia-termelés várható megtérülése a jelenlegi (2006–2013) hatósági árszabályozásokat 

figyelembe véve, támogatások nélkül, nem várható 15 év alatt. Mintegy 30%-os vissza nem térítendő 

támogatással ez az érték azonnal lecsökkenhet 10… 12 évre! 

Ennek ellenére azt kell mondanunk, hogy a megújuló energiák megtérülnek a magunk, a gyerekeink, unokáink 

számára, e felől senkinek semmi kétsége le legyen! 

És egyébként is: túl sok választási lehetőség számunka – mármint az emberiség számára nincs. 

4. A napenergia-hasznosítás ipari és mezőgazdasági 
technológiai alkalmazása 

4.1. A napenergia növényházi felhasználása 

Az utóbbi esztendők klímával kapcsolatos változásai ráirányították a figyelmet arra, hogy létünk, mindennapi 

tevékenységünk milyen nagymértékben függ az időjárástól. 

Ha egy adott területen az időjárás csak egy kissé is megváltozik, azt az ott honos flóra és fauna azonnal érzékeli 

és többnyire negatív hatásokat szenved el. A növény és állatvilág genetikája képtelen a gyors változások 

követésére, kivédésére. 

Az időjárás megváltozásával a szabadfelszíni növénytermesztés feltételei jelentősen romlottak. A sugárzás 

erősségének erőteljes ingadozása jelentős hatással van a terményhozamokra és a minőségre is. Bizonyos 

területeken (sarkvidék, sivatag…stb.) nem is lehetséges élelmiszer vagy más kultúrnövények termesztése csak 

védett körülmények között. (A technológia teljes megismerése és kidolgozása, és továbbfejlesztése más 

szempontból is fontos. Intenzív kutatások folynak olyan technológiák kialakítására mely biztosíthatja az 

emberiség számára az űrbe való kitelepülést, a Föld bolygónk elhagyását. Bizonyos becslések szerint erre 100 

éven belül szükség lehet.) 

Az üvegház megfelelő védettséget nyújt ilyen termelési kultúrák számára, viszont meglehetősen energiaigényes. 

Mára a termelők szembesültek azzal a problémával, hogy a termék előállítási költségek jelentős –mintegy 40-

50%-át – az energiaköltség teszi ki. Az energiaigények csökkentése intenzívebb megújuló energia használattal 

lehetséges. 

A korszerű üvegházak burkolata már több légkamrás műanyagból is készülhet. A növények hő, pára, víz, 

tápanyag, fény szükségletét számítógépes rendszerek figyelik és biztosítják az optimális beállításokat. 

Megvalósíthatósági tanulmányok állnak készen olyan üvegházak és termelési kultúrák (Energia Farm System, 

EFS) megvalósítására melyen energetikailag önellátóak. A létrehozott modellek segítségével becsülhető a 

beavatkozások hatása, tehát a döntések már nem a személyzettől érkező paraméterek alapján, hanem 

előrelátható hatásukat mérlegelve jöhetnek létre. Az üzemeltetőnek csak a célokat kell specifikálnia – egyébként 

is csak ezeket ismeri pontosan –, melyek alapján a rendszer a beavatkozások közül mindig a legmegfelelőbbet 

választja ki. Az alternatív energiákkal és a speciális hő leadókkal több mint 50% energiát lehet megtakarítani. 

 

2.4.1.1. ábra 



 A termikus hasznosítás passzív és 

aktív formái 
 

 69  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

2.4.1.2. ábra 

4.2. Szárítás lehetősége napenergiával 

A napenergiával történő szárítás az egyik legősibb és legkézenfekvőbb, mondhatni ösztönös alkalmazás. 

Eszközigénye minimális. A mai technika természetesen kidolgozott olyan megoldásokat is mellyel a 

hatékonyság és a termelékenység növelhető, így az eszközállomány bővülhetett. Ez jelentősen hozzájárulhatott a 

mezőgazdasági termelés nagyüzemi szintjének kialakulásához. A korszerű mezőgazdaság nagyobb léptékben 

végzi a termelést, ezért a gépesítés szinte minden területen gyakorlatilag elkerülhetetlen. A megfelelő gépesítés 

növeli a termény minőségi egyenletességét, gyorsítja a szárítási ciklusidőket, növeli a kihozatalt. 

Főbb alkalmazási terület: 

• Terményszárítás (nedvesség csökkentés, cereáliák) 

• Húsok szárítása (aszalása, konzerválás) 

• Egyéb aszalás (tartósítási céllal) 

• Bőrök szárítása (kézműves ipar) 

• Gyógynövényipar, drogéria alkalmazások 

• Széna (takarmány) előállítás 

• Biomassza (pellet) technológiák 

• Erdészet, fakitermelés és faipar 

 

2.4.2.1. ábra 
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5. Hőtárolók és hőszivattyúk szerepe a napenergia 
hőhasznosításában 

Mint korábban említettük a leghatékonyabban azok a rendszerek tudnak működni ahol több forrást alkalmazunk 

egyidejűleg. Ilyen szerencsés kombináció a napkollektor – hőszivattyú – felületfűtés alkalmazás. 

A fő energiaellátó természetesen a hőszivattyú, mert mindenhol, mindenkor rendelkezésre áll. Egy jól 

megtervezett rendszer COP tényezője 4-6 között is lehet, ám ez is költséget jelent, még ha keveset is. A 

napenergia besegítő üzemmódban történő használata kézenfekvő. A hőtároló tartályok (víz, vagy paraffin) 

jelentősen csökkentik a rendszer által kiszolgált épület hőingadozását ezért meglétük szinte elengedhetetlen. 

 

2.5.1. ábra Forrás: Stiebel 
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2.5.2. ábra 

Napkollektor és hőszivattyú (WPF, Stiebel) kombinált használata használati melegvíz-ellátásra. 

A rendszer külön HMV és fűtés puffer tartályt tartalmaz ám a napkollektor rendszer csak a HMV tartályra 

dolgozik. A kis felületű napkollektor nem lenne képes ellátni a fűtést is. Ezért ebben az esetben ez az ésszerű és 

hatékony felhasználás. 

 

2.5.3. ábra 

Napkollektor és hőszivattyú (WPF, Stiebel) kombinált használata fűtés és használati melegvíz ellátásra. 

A napkollektorok felületét lényegesen megnöveltük, és így a kapott nagyobb energiahozam már alkalmas arra, 

hogy kiegészítésként a fűtési rendszerbe is becsatoljuk. A kollektorok energiája mindkét tartályba egyaránt 

bevezetésre kerül, ám prioritáskapcsolók segítségével szabályozhatjuk, hogy a HMV készítés vagy a fűtés 

legyen a fontosabb. Ekkor az energiafolyam elsődlegesen az „1” prioritású helyre kerül, a maradék megy a „2” 

helyre. A tulajdonos szándéka (vagy egyéb megfontolások) dönthetik el a sorrendet, amit bármikor meg lehet 

változtatni. A tartályok szerepe az előbb ismertetett feladatokhoz képest nem változott. 

Az ily módon megépített házak bekerülési költsége magasabb viszont üzemeltetési költségük lényegesen 

alacsonyabb az átlagnál, a ház nagyobb területe ellenére. 

Víz-vizes hőszivattyú, napkollektor mikrokapilláris rendszerű fal- és mennyezetfűtés, 

hőszigetelés. 
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2.5.4. ábra Forrás: Foto: Gaiasolar, archívum 2005, Véghely Tamás 

Javasolt kiegészítő anyagok 

http://www.ellmann.hu/megujulo-energiak/hoszivattyu-hoszivattyu-monitoring/ 

Javasolt irodalom a modulhoz 

A passzívházak tervezésének alapjai. Debreczy, Zoltán. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium és 

Passzívház Akadémia Kft.. 2010. 

A highly efficient novel azimuthal heliotrope. F., Mavromatakis és Y., Franghiadakis. Department of Sciences, 

Technological Education Institute of Crete, Estavromenos, P.O. Box 1939, GR-710 04 Heraklion, 

Crete, Greece. 2007. 

Bio építészet. Kiss, Ernő. Bába Kiadó. 2003. 

Bio építészet. Kiss, Ernő. Bába Kiadó. 2004-2005. 

Bio építészet. Kiss, Ernő. Bába Kiadó. 2006-2008. 

Napenergia a mezőgazdaságban. Farkas, I.. Mezőgazda Kiadó. 2003. 

A mini-size low cost heliostat system. Harry L., Gerwin. Printed in the U.S.A. @ 19~6 Pergamon Press Ltd.. 

Advances in solar thermal electricity technology. D., Mills. 

Agricultural solar air collectors: design and performances j.-p. fohr and a. r. figueiredo. Printed in the U.S.A. 

© 1987 Pergamon Journals Ltd.. 

Thermal model of a dish/Stirling systems. Francois, Nepveu. CNRS-PROMES Laboratory, 7 rue du four solaire, 

66120 Font-Romeu, France. 2008. 

Transient response of latent heat storage in greenhouse solar system. B. K., Huang. Department of Mechanical 

Engineering, Dokuz Eylul University, Bornova, Izmir, Turkey. 

Window optics. M., Rubin, K. Von, Rottkay, és R., Powles. 

Building-integrated pv installations in the netherlands: examples and operational experiences. Tony J. N., 

Schoen. Ecofys Energy and Environment, P.O. Box 8408, 3503 RK Utrecht, The Netherlands. 

Daylight optimization of multifunctional solar facades eero vartiainen, kimmo peippo and peter lund. Helsinki 

University of Technology, Laboratory of Advanced Energy Systems, P.O. Box 2200, FIN-02015. 

HUT, Finland, Received 10 March 1999;. 1999. 

Solar Architektura. Ch., Schittich. Arcitektur dokumentation Gmbh München. 2003. 

Green Building Handbook. Tom, Woolley. Queens University of Belfast. 2001. 

http://www.ellmann.hu/megujulo-energiak/hoszivattyu-hoszivattyu-monitoring/
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3. fejezet - A termikus forrású 
napenergia villamos energetikai célú 
hasznosításának lehetőségei 

A napenergiából – a villamosenergia-hasznosítást illetően – többféle módon nyerhetünk energiát. 

Közvetlen átalakítással: napelemekkel, naperőművekkel. Ma már épülnek 50 – 150 MWp kapacitású erőművek 

 

3.1. ábra 

 

3.2. ábra 

Közvetett átalakítással: első lépésben solar termikus hasznosítás történik, melyet egy másodlagos átalakítás 

követ (mely többnyire hagyományos technikát, például termikus – villamos alkalmaz) 

Egyéb átalakítással: ezekben az esetekben többlépcsős, esetenként többszörösen összetett megoldások is 

előfordulnak. Példaként említjük a szivattyús tározó erőműveket, amelyekben napenergia (vagy szélenergia) 

segítségével végezzük a befektetett munkát, melyet később vízturbinákkal visszanyerhetünk. 

1. Energiakinyerés koncentrált naphőerőművekkel 

A koncentrált naphőerőművek (CSP, concentrated solar power) több változata is létezik. Léteznek kisebb – 

főleg házi alkalmazásokban alkalmazott – megoldások is. A csoportosításokat a koncentrátor technikai 
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megoldása, a rendszerben előforduló maximális hőmérséklet, a kimeneti energia jellege, és kimeneti 

teljesítmény szerint érdemes megtenni. 

A koncentrátorok megoldását illetően megkülönböztetünk: 

• Parabola keresztmetszetű vonali (vályús, angolul trough) koncentrátorokat 

• Fresnel-lencsés vonali koncentrátorokat 

• Tányér jellegű (dish) koncentrátorokat 

• Torony jellegű (Power tower) koncentrátorokat 

A féleségeket tovább osztja az, hogy az esetek többségében napkövető megoldásokat is alkalmaznak. 

A napkövetési megoldások gyakorlatilag megegyeznek az előző modulokban ismertetett technikákkal. 

Különleges megoldást jelent a STE (solar thermic electricity). Ez esetben a solar termikus energiából elektromos 

energiát állítunk elő. 

 

3.1.1. ábra Forrás: A. T. Kearney analysis 

Az STE előállításának főbb lépései: 

1. A napsugárzás koncentrálása minimális veszteségű tükrökkel, és követő rendszerrel. 

2. Az energia felfogása és átalakítása termikus energiává. 

3. A termikus energia elvezetése a teljesítményblokkokba csővezetéken és hőszállító folyadékkal. 

4. Energiatárolás (pl. olvadt só ömledék, akkumulátor, centrifugális energia stb.) 

5. A hő átadása másodlagos munkaközegnek (gőz). 

6. A hőenergia átalakítása mechanikus energiává (gőzturbina) 

7. A mechanikus energia átalakítása elektromos energiává (generátor). 

8. A munkaközeg hőmérsékletének csökkentése (gőz kondenzáció). 
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9. Az erőmű vezérlése. 

 

3.1.2. ábra 

 

3.1.3. ábra 

Megfelelő nagyságú erőmű árai akár 10 eurócent alatt is lehetségesek. 
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3.1.4. ábra Forrás: A.T. Kearney GmbH, Marketing & Communications 

A gyakorlatban 4 alapvető típust különböztetünk meg: 

1. Parabola vonalkoncentrátor 

2. Solar toron (Power Tower) 

3. Dish stirling típus 

4. Lineáris Fresnel-eleven működő koncentrátorral 

1.1. A naphőerőművek energiaátalakításának folyamata 

 

3.1.1.1. ábra 

Egy nagyteljesítményű napenergia-hasznosító erőmű vázlatát mutatja az ábra 

A rendszer folyamatos működésének biztosításához kisegítő gáz energiaforrást alkalmaztak, mely természetesen 

csak az éjjeli időszakban működik. A rendszer a működés folyamatosságát biztosító kiegészítéssel is ellátott. 
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Az energiaátalakítási folyamatok: 

Napenergia (hőenergia) – energiakoncentráció – hőcserélő – gőz – gőzturbina – villamos energia 

1.2. Jellegzetes típusok: parabola tányér és Stirling-motor 

A tányér (dish) megoldásokkal találkozhatunk a kisebb házi megoldásokban, házi melegítők, illetve Stirling-

motorokban. A hőmérséklet a 700-800 fokot is elérheti. 

 

3.1.2.1. ábra 

 

3.1.2.2. ábra 

Az egyik legjobb koncentráló hatásfoka a forgás-paraboloid alakú forgásfelületnek van ezért a tányér alakok 

többségének ilyen az alakja. 

 

3.1.2.3. ábra 

 

3.1.2.4. ábra 

A Stirling-motoros energiahasznosítók jelentős szerepet játszatnak a lokális energiatermelés elterjedésében 

amennyiben a jelenlegi – tipikusan jellemző 26-30%-os hatásfokot sikerül feljebb vinni. 

1.3. Parabola-vályús kollektoros naphőerőmű 

Az egyik leghatékonyabb energiakinyerési megoldás. 

Ipari méretekben is jól alkalmazható energetikai megoldás. A napenergiát egy megfelelően méretezett fokuszáló 

tükör rendszerrel fogják fel. 

A tükör anyaga különleges, hogy jobban ellenálljon az időjárás által okozott degradációnak (mattulás). A 

fokuszálás hatékonyan növeli az energiasűrűséget. A koncentrált sugárzó energiát a tükörrendszer fókuszában 
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elhelyezett gyűjtő egység, egy csőrendszer, fogadja melynek anyaga üveg vagy fém. A parabola keresztmetszetű 

tüköregység hosszú, akár több száz méteres, lineáris egységekben úgynevezett „vonal koncentrátorok 

formájában van elkészítve. A vonal koncentrátorok hossztengelye É-D irányú így kényelmesen megvalósíthatók 

az egyszerűbb egytengelyű forgatások. A kora reggeli órákban a rendszer fókusza kelet felé néz és a nap 

mozgása szerint folyamatosan vagy 2-10 perces időtartamokban szakaszosan mozogva követi a napmozgást. 

 

3.1.3.1. ábra 

A napkövető megoldások hatékonysága lényegesen nagyobb. 

 

3.1.3.2. ábra 

Az ábra egy a „Fresnel-lencse” elvén működő koncentrátoros egységet mutat. 

A parabola kollektoros rendszer megfelelő konstrukcióban és méretezésben házi használatra is alkalmas. 

 

3.1.3.3. ábra 

 

3.1.3.4. ábra 

1.4. Energiatorony heliosztátokkal típusú naphőerőművek 
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3.1.4.1. ábra 

Az energiakoncentrációt vezérelt síktükrök (heliostat mező) sokasága hozza létre. 

(lásd mellékelt videoanyag) 

A heliostat fogalma: 

Egy oszlopon álló, többnyire egy vagy több síktükörből álló, magas fényvisszaverő képességű felület, melyet 

egy számítógép vagy egyéb vezérlés mozgat, és irányít ugyanazon időben egy adott célfelületre. Több heliostat 

ugyanazon pontra irányítása jelentős energiakoncentrációt hozhat létre. Ezért a heliostatokat csoportosan (100 

… 2000 ) alkalmazzák napkohók vagy energiatornyok (power tower) ellátására. A heliostatok által koncentrált 

helyen a hőmérséklet több 1000 Celsius is lehet. 

Így állítható elő a földön ismert legtisztább energia. 

Napkövető rendszerek (solar tracker) (lásd még 1.2.3 téma) 

A nap látszólagos mozgása következtében a nagy gonddal kiválasztott helyzetben letelepített energiahasznosító 

eszközeink csak a napszak néhány adott percében működnek optimálisan, utána a naphoz viszonyított helyzetük 

megváltozik ( a nap tovább megy). Célszerű tehát olyan napkövető rendszereket alkalmazni melyek 

hatékonyabbá teszik az energia kinyerő eszközeinket, azáltal hogy az eszközök „benapozottságát” folyamatosan 

az optimum közelében tartják. 

 

3.1.4.2. ábra 

a. Egytengelyű, észak – dél forgástengelyű követés (keletről nyugatra forog) 

b. Egytengelyű, rögzített azimut szöggel telepített rendszer, forgás délről északra (tulajdonképpen egy emelési 

szög korrekció) 

c. A sarkcsillagra irányított, egytengelyű követés, keletről- nyugatra forgó (+25%) 

2. A napkémény erőmű (chimney plant) 

A kéményt a tűzelőterek megfelelő huzatellátásának biztosítására régóta elterjedten alkalmazzák. A jól 

megépített kéményben ezért mindig jelen van egy jelentősebb felfelé áramlás (ez 6-10 m/sec is lehet). A 

napkémény erőműben ezt a „természetes” áramlást hasznosítják de fokozzák azzal, hogy a kémény körül egy 
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zárt teret hoznak létre melyet a napsugárzás felmelegít, ezáltal a légáramlás intenzívebb. Az energia 

hasznosítása mechanikus – villamos átalakítással, szélgenerátorokkal történik. 

 

3.2.1. ábra 

3. A naperőművek villamos teljesítménye, 
területigénye, hatásfoka, üzemviszonyai és gazdasági 
jellemzői, beruházási költségei 

A termikus naperőművek (STE) jellegüknél fogva csak bizonyos teljesítmény lépték felett gazdaságosak. 

Korábban ugyan épültek kisebb 0,5….3 MW-os erőművek ezek célja azonban kifejezetten kutatási, kísérleti 

jellegű volt. 

 

3.3.1. ábra 

Az STE erőművek területén jelentős fejlesztések várhatók. Az előrejelzések komoly kapacitásbővülést jeleznek 

2025-ig. 

A beruházási költségek és az előállított energia ára is jelentősen csökken a kapacitásbővüléssel. 
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3.3.2. ábra 

A jövő megújuló erőművi megoldásait illetően olyan elképzelések is kidolgozásra kerültek, miszerint Afrika, 

északi területének bizonyos részeit használva STE és CHP erőművek láthatnák Európa és a közel-kelet térségei 

energiaigényének egy jelentősebb hányadát. 

Az erőművekkel elfoglalt felület viszonylag csekély lenne. 

 

3.3.3. ábra 

A technika fejlődésével várhatóan 2025-re a költségek 45… 60 %-os csökkenése várható. 
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3.3.4. ábra 

A technika mai állása szerint 17…23 eurócent költségekkel lehet számolni. 

Az igényelt felület az erőmű jellegétől (Power Tower, lineáris parabola… stb.) erősen függ. Egy közel 1 MW_th 

(250 kW_electric) erőmű (2003, Weizmann intézet, Negev-sivatagban, területigénye mintegy 0,7 … 1 km2 

A költségek megoszlását összesíti az amerikai „SunShot” program. 

 

3.3.5. ábra 
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3.3.6. ábra 

 

3.3.7. ábra Forrás: DOE, (Department of Energy, USA, Sunshot program 

(www.solar.energy.gov/sunshot/csp.html) 

 

3.3.8. ábra 

Az energiatorony erőművek számítógép vezérelt, kéttengelyű napkövetéssel működő síktükör mező (heliostat) 

által egy pontra fokuszált hőenergiát alakítanak át több lépcsőben. Elsőként hőenergetikai átalakítások 

történnek, valamint tárolás, majd ezt mechanikai energiaátalakítás követi (gőzturbina). A gőzturbina villamos 

generátort üzemeltet, ez az erőmű kimeneti energiaforrása. 

Jelenleg Amerikában épül a SOLANA erőmű, tervezett kapacitása 280 MW (2013-ra készen lesz). Bekerülési 

költsége 2 milliárd USD. 

Abu Dhabiban is épül egy 100 MW-os erőmű, 258048 parabolatükörrel, összesen mintegy 2,5 km2 területen. 

Várható éves termelése 210 GWh lesz. Várható bekerülés: 600 millió USD. 

A világ egyik legnagyobb naperőműve a Mojave-sivatagban épült: a kilenc mezőből álló rendszer (Solar Energy 

Generating Systems SEGS), amely a lineáris parabola technikát alkalmazza. Az egyenként 14-80 MW 

teljesítményű mezők összes teljesítőképessége 354 MW. A 6,5 km2 területen közel 1 millió parabolikus vályút 

helyeztek el, amelyek teljes hosszúsága 370 km. 

A tükrök magas fényvisszaverő képességűek 92….94%, (koncentráció foka ezért magas 70-80-szoros, átlagos 

esetekben ez mindössze 68 …72 % körül van), a csövekben lévő szintetikus olajat közel 400 °C hőmérsékletre 

hevítik fel. 

Az erőmű kihasználtsága igen jó, (működési óraszám 1850 h/év, 1998-2002 között, 21% kihasználtság). A 

folyamatos üzem (havária esetek csökkentése) és a jobb kihasználás érdekében a naperőművet földgáztüzelésű 

kazánnal is lett egészítve. 

A Wikipédia adatai alapján jelenleg 35 koncentrált naphőerőmű működik a világban. 25 darab Amerikában és 

Spanyolországban. Az összes beépített kapacitás 1700 MW. Emellett több mint 30 van épülőben 2100 MW 
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összes teljesítménnyel. Az USA további 6100, Spanyolország pedig 1050 MW naperőművet tervez építeni a 

közeljövőben. 

Javasolt szakirodalom a modulhoz 
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4. fejezet - Fotovillamos napelemek 

1. A napelemek működési elve, a fény-villamos 
energia átalakítás 

Olyan eszközt, amely a napenergiát elektromos (villamos) energiává alakítja át egyedül az ember tudott 

készíteni: ez a napelem (elterjedt angol neve solar PV, azaz: „solar PhotoVoltaic”). Az első napelemeket az 

űrkutatás igényei hozták létre. Ipari méretekben 1987 körül kezdték alkalmazni először. A napelemipar, ma az 

egyik legnagyobb fejlődési dinamizmust felmutató iparág. Az éves fejlődési ütem mintegy 20-30 %. 

A napelem a napsugárzást felfogja, felületével összegyűjti, és közvetlenül elektromos energiává alakítja. 

A napelem energiafelfogó, -gyűjtő eszköz, és a fényenergiát villamos energiává alakítja át!  A napelem 

„kimenetén” egyenfeszültségű villamos energiát nyerhetünk. 

A napelem félvezető eszköz, többnyire szilíciumból készül, de vannak olyan technológiák (főleg űrtechnika) 

melyek egyéb anyagokat pl. Ga-As (gallium arzenid) használnak. 

A napelem igazából egy igen nagyméretű (0,5-1,5 m2), félvezető alapú, fényre érzékeny energiaátalakító 

eszköz – dióda -, melyben a fény hatására töltéshordozó szétválás történik. A dióda alapvetően egy PN (PiN) 

rétegszerkezetű félvezető eszköz. 

Ennek megfelelően a „hagyományos napelemek” esetében mindig egy (vagy több) p-i-n dióda szerkezet képezi 

az alapot. Ezt a p-i-n szerkezetet vagy szelet alapú félvezetőn alakítják ki, vagy egyéb hordozón (vékonyréteg). 

Az energiát a hermetikus kivezetéseken kapjuk meg. 

A biztonságos kezelés, szerelés érdekében a p-i-n rétegeket hermetikus üveg/fólia vagy üveg/üveg védelemmel 

és alumínium kerettel látják el. 

A fény (fotonok) hatására szétvált elektron – lyuk párt „excitonnak” nevezzük. A 100 foton energia hatására 

szétvált exciton párok száma adja tulajdonképpen a napelem pimer vagy alap hatásfokát. A rendszerek 

energiahozama azonban még 8 egyéb tényezőtől is függ! 

A primer átalakítási hatásfok az 5-12 %-tól (vékonyréteg napelemek) a 12-17 % (polikristályos napelemek), 

illetve 18-22%-ig (monokristályos napelemek) terjed, ez azonban korántsem jelenti azt, hogy legmagasabb 

hatásfokú napelem termeli a legtöbb energiát. Az energiatermelő képesség legkomplexebb mérőszáma a 

termelési hatékonyság (angolul PR, performance ratio). 

Az alábbi táblázatban nagyon vázlatosan felsoroltuk a legfontosabb típusokat és paramétereket. 

 

4.1.1. ábra 

Fontos hogy a megfelelő célra, megfelelő napelemet alkalmazzunk, mert csak így lehetünk hatékonyak. 

A fény (foton) hatására, a félvezetőben elektron – lyuk pár (ezt excitonnak hívjuk) szétválások történnek. A P és 

N rétegek között elhelyezkedő I (insulation, szigetelő) réteg tértöltése megakadályozza, hogy a töltések belül a 

napelemben azonnal egyesüljenek. így a felülteteken elhelyezett fémezésen keresztül megindul egy külső áram 

mely a fényből származik. A napelemek csak addig szolgáltatnak egyenáramot, amíg megfelelő fénysugárzás éri 

a napelemet. 
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4.1.2. ábra 

Az ábra a napelemek vázlatos keresztmetszeti felépítését és a működés elvét mutatja be. 

Vezetők esetén a vegyérték sáv és a vezetési sáv átlapolódik. Félvezetők esetén a két sáv között egy további ún. 

tiltott sáv helyezkedik el, ide elektron nem kerülhet. A tiltott sáv nagysága kb. 0,2…2 eV. Szigetelőknél a tiltott 

sáv már akkora, hogy azon csak jelentős energiaközlés – mintegy 3…5 eV – esetén juthat át elektron. Itt kell 

megjegyezni, hogy a félvezetőkben nemcsak elektronvezetés, hanem lyukvezetés is létezik.) 

A napelem csak azokat a fotonokat képes hasznosítani, melyek legalább akkora energiával rendelkeznek, mint a 

félvezető anyag tiltott sávja. A kisebb energiájú fotonok nem abszorbeálódnak az anyagszerkezetben, 

áthaladnak azon. A tiltott sávnál nagyobb energiájú fotonok esetében generálódnak töltéshordozó párok, az 

energiakülönbözet pedig hővé válik, ami a napelem melegedését okozza. 

A tiszta Si és Ge intrinsic típusú félvezető anyagok. Kicsi a tiltott sávszélességük. 

Hő hatására az elektronok spontán átlépik a tiltott sávot (elektron – lyuk pár) 

Feszültség hatására az elektronok (e-) a vezetési sávban a + pólus felé mozdulnak el. 

Míg a lyukak (p+) a – pólus felé vándorolnak. 

Ha van fémes vezető a külső körben, megindul az áram és mindaddig tart, amíg megfelelő sugárzás éri a 

napelemet. 

A napelemet 1954-ben találták fel a Bell Laboratóriumban. (1954. Bell Labs, a feltalálók: D.M. Chapin – C.S. 

Fuller – G.L. Pearson Si based cell „BELL CELL”) 

 

4.1.3. ábra Forrás: 1954 – Bell Labs, a feltalálók: D.M. Chapin – C.S. Fuller – G.L. Pearson Si based cell 

„BELL CELL” 

A világ jelenlegi termelése mintegy 20-25 TW. Németországban 2007-ben mintegy 7400 MW kapacitás került 

telepítésre. Az összes telepített teljesítmény elérte a 17200 MW-ot. 

Ma három fő technológia uralja a piacot. Két szelet alapú és a vékonyréteg. 

Világszerte intenzív kutatások folynak a hatásfok növelésére. A mai napig elért legnagyobb hatékonyság 114 %. 

(2001-ben, Mr. Arthur J. Nozik (NREL) előrejelzése a quantum dot típusú excitonok létezéséről, 2011 MEG 

(Multiple Exciton Generation) 114%; 

Octavi E. Semonin, Joseph M. Luther, Sukgeun Choi, Hsiang-Yu Chen, Jianbo Gao, Arthur J. Nozik and 

Matthew C. Beard.) 
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4.1.4. ábra 

A napelemiparban használatos félvezető struktúrák esetében igen fontos a relatív spektrális érzékenység. Az 

ábra bemutatja a főbb rétegszerkezetek közötti különbségeket. A mono-, illetve polikristályos és vékonyréteg 

napelemek közötti villamos és hozambeli eltérések okai részben ezzel is magyarázhatók. 

2. A fotovillamos (PV) napelemek anyagai és 
felépítése 

2.1. Szelet alapú konstrukciók: félvezető szerkezeten alapuló, 
egykristályos, polikristályos, gallium-arzenid, EFG stb.) 

A napelemek gyártási alapanyagai a periódusos rendszer jelölése alapján. 
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4.2.1.1. ábra 

 

4.2.1.2. ábra 

A szelet alapú technológiák közös jellemzője, hogy a szilíciumkohászattal előállított nagytisztaságú ömledékből 

öntecset, (angolul ingot) készítenek Czochralsky (egykristály) vagy egyéb (polikristályos) módszerekkel. Az 

öntecseket ezután mechanikai és kémiai eljárásokkal feldolgozzák, szeletté (napelem szelet, wafer) majd magas 

hőmérsékletű diffúziós eljárással napelem cellává (cell) alakítják. A szelet, illetve cella vastagsága korábban 

380-420 mikron körül volt. Az ily módon előállított alapanyag drága, az aktív energiatermelő része csak 

mintegy 0,6… 1 mikron, ezért cél volt az inaktív hordozó vastagságénak csökkentése. Mára ez lecsökkent 



 Fotovillamos napelemek  

 89  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

160…200 mikronra. Ebből kb. 1 mikron a hasznos, aktív rész. A cella már minden paraméterében rendelkezik a 

napelem tulajdonságaival. 

 

4.2.1.3. ábra 

A teljes folyamat: 

Homok – Si kohászat – öntecs – szelet- cella- cellafüzér- napelem – napelem füzér - napelem blokkok (array) – 

napelem mezők (field) – napelem erőmű (SPP) 

2.2. Vékonyréteg konstrukciók (amorf szilícium, kadmium-
tellúrid, CIS/CIGS, szerves, nano) 

A szelet alapú napelemek gyártása több ponton is magas hőmérsékletű technológiákat (kohászat és diffúzió), 

igényes optikai, finommechanikai megmunkálásokat (csiszolás, polírozás) igényel melyek költséges műveletek. 

Ha a technológiai lépéseket megvizsgáljuk, észrevehetjük, hogy a mintegy 0,6 … 1 mikron aktív réteg 

előállítását egyszerűbb módon is megoldhatjuk. Nevezetesen, ha egy megfelelő anyagú – ámde – olcsó 

hordozón csak a számunkra fontos rétegeket visszük fel sorrendben. Így kapjuk a vékonyrétegeket. 

Az eljárás lényege hasonlít az üveg bekormozásához. A gyertya fölé tartott „hideg hordozóra” a lángban lévő 

„korom” lecsapódik. A vékonyréteg technológia is hasonló módszerekkel dolgozik. Nagyvákuum térben (10 -7 

bar) egy viszonylag hideg hordozóra gázok, gőzök keverékét visszük be melyek lecsapódnak, és a hordozón 

réteget képeznek. Az eljárás hatékonyságát fokozhatjuk, ha a réteganyagokat nagyfrekvenciás (1-2 MHz) 

plazma állapotba visszük. 

Mivel többféle anyagot kell, adott rétegrendben, megfelelő geometriával felvinni ezért az eljárás bizonyos 

értelemben szakaszos, bizonyos elemei többször ismétlődnek (lézeres megmunkálás). 

Az eljárást CVD-nek (Chemical Vapour Deposition) vagy PECVD (plazma enhanced chemical vapour 

deposition). Ilyen korszerű technológiával gyártott napelemet Magyarország első napelem gyára (Dunasolar 

1997-2003, 5 MWp kapacitás, a világtermelés 1%-át adta volt akkor). 
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4.2.2.1. ábra 

 

4.2.2.2. ábra 

2.3. Különleges rétegszerkezetű napelemek 

Az egész napelemipar az űrtechnika egyik mellékterméke. Az űrtechnikai alkalmazások esetében a pénz nem 

számit, sokkal fontosabb a hatékonyság. 

 

4.2.3.1. ábra 

Az ábra egy többszörösen összetett szerkezetű napelem szendvicset mutat be. 
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A technikai műszaki előnyök nyilvánvalóak. 

Elsősorban az űripar igényli ezeket a nagyhatásfokú, de drága eszközöket. 

A napelemipar 1970 … 1975 körül, mintegy 37…40 éve indult be iparjellegűen. Kezdetben a két fő szelet alapú 

technológia uralta a piacot, majd megjelentek a vékonyréteg konstrukciók. 

Az alkalmazások fejlődésével hamarosan kiderültek érdekes dolgok is, nevezetesen az, hogy az energiatermelő 

képességet illetően nem az a nyerő, amelynek a legnagyobb a hatásfoka, sőt ellenkezőleg. 

 

4.2.3.2. ábra 

A kutatások két oldalról is megindultak, azt célzóan, hogyan lehetne a „másik „ technológiát ötvözni az 

„egyikkel”. A szelet alapú gyártók a saját rétegeikbe vékonyréteg struktúrákat építettek be (SANYO HIT cella) 

így többletnyereségre tettek szert. 
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4.2.3.3. ábra 

Ugyanez történt a vékonyréteg gyártási szegmens oldalon is. Ott meg kristályos (mikrokristályos) rétegekkel 

bővítették az amorf rétegszerkezetet. 

CIS (réz indium di-selenid, illetve CIGS) ugyancsak vékonyréteg konstrukció. Már 2000-ben ismert volt, de 

sokáig nem tudott belépni az ipari versenyszférába, mert előállítása nagy felületen nem volt uniform, mára ez 

megoldódott. A CIS hatásfoka mintegy 8…12 %, (poliimid hordozón 17,6% !!!) 

 

4.2.3.4. ábra 

 

4.2.3.5. ábra Forrás: Waldau jelentés 

2.4. Az EFG technológia 

A technológia tulajdonképpen a Czochralsky-eljárás „síkba terített” változatának tekinthető. Lényege, hogy egy 

Si ömledék térből egy síklapokkal határolt térrészben lassú kihúzással réteget képezünk – amely gyakorlatilag 

véglegesnek tekinthető, így elmaradnak a szokásos drága szelet megmunkálási folyamatok. 

 

4.2.4.1. ábra 

2.5. Egyéb gyártási technológiák 

Ide sorolhatók a már létező, de még kutatási fázisban lévő eljárások, melyek közül néhány már laboratóriumi 

körülmények között működik, és az Amerikában mintegy 20 egyetemen folyó kutatások újabb konstrukciói is. 

Szerves (organic) 

Nanotechnológiai eljárások 

MEG (multiple exciton generation) 
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4.2.5.1. ábra 

3. A fotovillamos (PV) villamosenergia-termelés 
folyamata 

3.1. A napelem villamos jellemzői 

A napelem rajzképében – mint a félvezető dióda közvetlen leszármazottja – magán viseli származása 

előzményeit. 

 

4.3.1.1. ábra 

A villamos kapcsolásokban a napelemet – amennyiben ez szükséges - az egydiódás Shockley-féle helyettesítő 

képpel veszik figyelembe. Az amorf szilícium napelemek elemzése néha bonyolultabb kétdiódás helyettesítést 

igényel. (lásd 4.3.2 részt) 

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk napelem villamos és egyéb jellemzőit[2] [120]: 

W  p  Névleges teljesítmény[3] [120] (watt) 

U  oc  Üresjárási feszültség (Voc, volt) 

U  mp  Munkaponti feszültség (Vmp, volt) 

U  _sys  Legmagasabb rendszerfeszültség az egyen oldalon (DC, volt) 

I  sc  Rövidzárási áram (amper) 

I  mp  Munkaponti áram (amper) 

Tk(V  mp  ) Hőmérsékleti együttható (feszültség) (%) 

Tk(I  mp  ) Hőmérsékleti együttható (áram) (%) 

Tk(P) Hőmérsékleti együttható (teljesítmény) (%) 

NOCT Működési hőmérséklet (Celsius) 

ftn2
ftn3
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LPG Korlátozott teljesítmény garancia (%/év) 

WRG Gyártóművi garancia (év) 

FF Kitöltési tényező 

PR Hatékonysági tényező (termelt energia/feltett teljesítmény aránya) 

A napelemek és napelemes rendszerek főbb villamos tulajdonságai az úgynevezett 

feszültség-áram (röviden I-V ) jelleggörbe ismerete alapján érthetők meg. Az I-V jelleggörbe elsőként a cella 

(mint alap építőegység) esetében jelenik meg először. A modul jelleggörbe az egyes cellák jelleggörbéjéből 

levezethető az ismert soros párhuzamos villamos kapcsolások szabályainak alkalmazásával. 

 

4.3.1.2. ábra 

3.2. A napelemek hőmérsékleti tényezője (Tk) 

A napelemek feszültségének és áramának (ezért teljesítményének is) van hőmérsékleti tényezője, ez a Tk. A 

hőmérsékleti együttható mértékegysége %, mely megadja, hogy egy Kelvin (Celsius fok) változás hatására az 

adott fizikai mennyiség milyen jellegel (nő vagy csööken) és mennyire változik. Az alábbi táblázat értékei 

mitatják az egyes technológiák közötti különbségeket. 

A feszültség Tk negatív, az áram Tk pozitív, de nem jelentős, ezért a teljesítmény változása (U*I) magasabb 

hőmérsékletek esetében eredőben negatív. Ez nem kedvez az energiahozamoknak. Jelentős különbség van 

azonban Tk értékben, a vékonyréteg és a szelet alapú napelemek között. 

 

4.3.2.1. ábra 

A napenergia-hasznosítás teljes energiaátalakítási folyamata 

A napenergia-hasznosítás teljes energiaátalakítási folyamata több fontos tényezőből áll: 
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Napsugárzás, az időjárás, az energiafelfogó és -átalakító eszköz, ezek elhelyezése, kábelezése, további 

energiaátalakítók (inverter, akkumulátortöltő) és tárolók (pl. akkumulátor). 

A megújuló energia átalakító eszközökkel felépített rendszerek fogalmi meghatározásába bele kell értenünk 

további, úgynevezett „nem eszköz jellegű” elemeket is, mint például: 

• A besugárzás viszonyai, körülményei a teljes sugárzási láncra 

• Globális és helyi időjárási körülmények 

• Tereptárgyak hatása a helyi besugárzásra 

• Hőmérséklet 

• A gyűjtő felületek tulajdonságai (eszköze, elhelyezése, tájolása, stabilitása) 

• Az eszközök időbeli stabilitása 

• Havária (vészhelyzet) esetek 

A teljes átalakítási folyamat elemzése azt mutatja, hogy a bejövő energia tetemes hányadát több forrásból álló 

ún. rendszerveszteségként kell elkönyvelnünk. 

A rendszerveszteségek főbb forrásai: 

• STC – PTC – Real (hibás becslések, felülértékelés) 

• Napelem öregedés 

• Napelem rejtett hibák (a leggyakoribb hibaforrás) 

• Inverter veszteségek 

• Kábelveszteségek 

• Piszkolódás 

• Árnyék (gyakori) 

• Hőmérséklet (rendszeres, nem megkerülhető) 

• Helytelen telepítés 

• Helytelen információk 

• Állatvilág hatásai 

• Havária esetek 
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4.3.2.2. ábra Forrás: Véghely Tamás képzési anyag 2009-2013 

 

4.3.2.3. ábra 

A veszteségek többsége jól elemezhető, az okok feltárhatók, és csökkenthetők. 
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3.3. A napelem egydiódás villamos helyettesítő képe 

 

4.3.3.1. ábra 

4. Napelemekkel termelt villamos energia tárolása 

A villamos energiát vagy közvetlenül villamos formában tároljuk vagy átalakítjuk egy másik energiaféleséggé 

és úgy tároljuk. Minden átalakítás veszteséggel jár. 

• Akkumulátorok (a tárolás során veszteség van) 

• Víztározó (a tárolás során veszteség van) 

• Forgó lendkerekes tároló (a tárolás során veszteség van) 

• Vízbontás (hidrogén, a tárolás során veszteség van) 

• Nyomás formában (a tárolás veszteségmentes) 

4.1. Az akkumulátor 

Elsősorban a sziget üzemű, vagy „backup rendszerek” fontos alkotórésze. 

Egyaránt használjuk (nap- és szélgenerátoros) rendszerekben az elektromos energia tárolására. Az akkumulátor 

savat/lúgot tartalmazó részben (vagy teljesen zártegység) veszélyes anyagokat tartalmaz (kénsav, lúg, ólom, 

kadmium stb.). Az akkumulátorok ún. alap cellából épülnek fel. A cella képviseli fizikailag azt a legkisebb 

egységet, amelyben energia tárolható. Fogalmilag megfelel a napelemcellának. Egy cellafeszültség értéke savas 

ólomakkumulátoroknál 2 V(DC). A 2 V(DC) feszültség a gyakorlati alkalmazásokhoz igen kicsi, ezért 6 db 

cellát kötnek sorba, így 12 V(DC) feszültséget kapunk. Az akkumulátor polaritással rendelkező egység, két 

kapcsa van: Pozitív, PLUSZ (+) és Negatív MÍNUSZ (–). 

Az akkumulátorok elektromos energiát tároló egységek, melyeket független áram és feszültségforrásként 

alkalmazunk. Az akkumulátor fokozottan veszélyes eszköz, maró savat, lúgot, ólmot tartalmaz! 

A leggyakrabban használt akkumulátorfajták: 

• savas ólomakkumulátor, 

• lúgos akkumulátor, 

• Ni- metálhidrid (NiMH), 

• Li-ion akkumulátor, 

• VRLA, 
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• AGM, 

• solarakkumulátor, 

• tubular (hengeres, cső alakú). 

A zárt síklemezes akkumulátorokat tovább tudjuk bontani. A felitatott rendszerű (AGM) és zselés (GEL) 

akkumulátorokat nagyon nehéz megkülönböztetni, illetve külsőre csak a feliratra illetve a megbízható gyártó / 

forgalmazó szavára lehet hagyatkozni. Belsejükben a nagy különbség a két elektróda közötti szeparátorban van. 

Az AGM akkumulátorok (Absorbed Glass Material) elválasztójának anyaga üvegszál alapú, mely magába szívja 

a savat és így szilárdul meg. A GEL akkumulátorok esetében egy szilikát–sav vegyület önmagában 

kristályosodik az elektródák között. 

Feszültség 

Az akkumulátornál többféle feszültségszintet kell értelmeznünk. Az akkumulátor feszültsége sosem állandó, de 

egy adott határon belül (…x…-tól, …y….-ig) változik, ez a működési tartomány. Minél jobban feltöltött az 

akkumulátor rendszer annál nagyobb a feszültsége is. Ha kisütjük az akkumulátort (energiát vételezünk) akkor a 

feszültség csökken. Figyelem, a 12 V-os rendszer egy névleges megjelölést jelent. Az akkumulátorok 

feszültsége a kisütött (11,8 V) és a feltöltött szint (13,8…14,4 V) között változik. 

 

4.4.1.1. ábra 

Nyitott kapocsfeszültség 

Az akkumulátor nyitott kapcsain (terhelés nélkül) mérhetjük a nyitott kapocsfeszültséget. Ez egy névleges 

feszültség. 12 V-os esetben tipikus értéke 12…14 V(DC) között van. 

Mélykisütési feszültség 

Ha energiát vételezünk az akkumulátorból, akkor az akkumulátor feszültsége csökken, ez a kisütés folyamata. 

Minden akkumulátorból csak adott mennyiségű energiát vehetünk ki és terhelőáram erőssége is korlátozott. Ha 

túl sok energiát veszünk ki, elérhetünk egy olyan pontra, ahol az akkumulátor mélykisütésbe kerül. Ez az 

akkumulátort tönkreteszi jelenti (csak néhány különleges akkumulátor van, mely ezt elviseli). A mélykiütési 

feszültség tehát alsó határ, azt átlépni nem szabad! Töltésszabályozó nélkül használt akkumulátort nem védi 

semmi a mélykisütéstől! 

Tároló képesség (kapacitás) 

Az akkumulátorban tárolt energia értékét általában amperórában (Ah) adják meg a katalógusokban. A feszültség 

(U vagy V jelöléssel) és a kapacitás (jele C, mértékegysége Ah) érték alapján meghatározhatjuk az 

akkumulátorban tárolt névleges energiát. Mértékegysége: Wh. (Például, ha egy akkumulátor névleges 

feszültsége 12 V, kapacitása 200 Ah, akkor tárolt energia névleges értéke 2400 Wh) 

Tárolt energia 

Az akkumulátorban tárolt energia névleges értéke (E_akku [Wh]): 

energia = akkumulátorfeszültség * kapacitás (tároló képesség) 

E _akku = U_akku * Ah_akku = U * C_akku 
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Sajnálatos tapasztalati tény, hogy az akkumulátorból sosem lehet a teljes tárolt energiamennyiséget kivenni, 

hanem csak egy részét. A legtöbb esetben a betöltött energiának csak az 50…70 %-át vehetjük ki. Az 

akkumulátor önkisüléssel is veszít az energiájából. Az akkumulátor feszültsége ugyan arányos a töltöttségi 

szinttel, de energia töltöttségi szintjét pontosan csak savsűrűség méréssel lehet megállapítani. Minden egyéb 

mérés tájékoztató jellegű. 

Töltés-kisütés 

 

4.4.1.2. ábra Forrás: Smart Electronic Eurolog Kft. 2013 

A töltés és kisütés folyamata gáz- és hőenergia-képződéssel jár. Túltöltés és mélykisütés egyaránt károsítja az 

akkumulátort, ezért töltésszabályozó alkalmazása javasolt. Az akkumulátor ciklusszáma megadja, hogy az 

akkumulátort, üzemi körülmények között hány alkalommal lehet feltölteni. Egy 300-as ciklusszám azt jelenti, 

hogy 300 alkalommal tudjuk ezt megtenni. 

Az akkumulátorban a töltés során az alábbi reakció játszódik le. 

 

4.4.1.3. ábra 

Az akkumulátorok sorosan és párhuzamosan kapcsolhatók. Összekapcsolni csak azonos típusokat és értékeket 

javasolt. 
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4.4.1.4. ábra 

Gyors töltés, magas energiasűrűség, kéttartályos tárolás (nincs önkisülés). 

Hatékony átmeneti (kiegyensúlyozó) elektrokémiai energia-tároló rendszer környezeti hőmérsékleten. 

Működési elv: a vanádium különböző ionizált formáinak redukciója és oxidációja 

Az elektrolit hosszú élettartamú 

Az energiát (elektromosságot) folyékony formában végtelenül lehet tárolni – nagyon alacsony az önkisülése 

Reverzibilis cella – vanádium oxidációja és redukciója 

Mélyciklusok (20 to 80%) száma >14900 

Gyors energiakinyerés (< 1ms) 

Gyors feltöltés gyors kisülés (1:1 időarányban) 

Tárolt energiamennyiség könnyen növelhető elektrolit hozzáadásával 

Rugalmas a teljesítmény és tárolt energia mennyisége 

Csekély karbantartást igényel 

4.2. Tárolás víztározó segítségével 

A napelemekkel vízszivattyúkat működtetünk, és az adott magasságra felszivattyúzott víz helyzeti energiája 

tárolja a befektetett munkát. Később vízturbinákban visszanyerjük a tárolt energiát. A tározónak van némi 

párolgási vesztesége, de nagyon hatékony tárolási forma. A víztározók az árvízgazdálkodás, a környezetvédelem 

és a lokális energiatermelés fontos elemei. Néhány 100 m magasságú tárolók is hatékonyak lehetnek egy terület 

szabályozásában, ellátásában. 

• Ökológiailag magas értékű vizes élőhely 

• Árvízgazdálkodás – stabilizálás 

• Lokális energetikai tározó 

4.3. Forgó (lendkerekes, fly-wheel) tároló 

Az energiát egy jelentősebb tömeggel rendelkező forgó tömegben tároljuk. A veszteségek csökkentése 

érdekében a forgó tömeget zárt vákuumtartályokban helyezik el és különleges mágneses lebegtetéssel 

csökkentik a súrlódásos veszteségeket. Az energiabevitel többnyire villamos elvek alapján történik. Szinte 

minden energiakinyerő rendszerhez alkalmazható. 
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4.4.3.1. ábra 

4.4. Tárolás vízbontással 

Elektromos energia segítségével a vizet elbontjuk hidrogénre és oxigénre, a hidrogént felhasználjuk, vagy 

tároljuk többnyire sűrített, vagy cseppfolyós formában. Veszteség alig van, hatékony a tárolás, hosszú időre is 

lehetséges. 

 

4.4.4.1. ábra 
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4.4.4.2. ábra 

4.5. Tárolás nyomástartó edényben 

 

4.4.5.1. ábra Forrás: Sorensen 

Az energia tárolása nyomástartó edényekben is lehetséges. A tárolás korlátlan ideig történhet, gyakorlatilag 

veszteségek nélkül. Az energia bevitele és kivételes ismert technikákkal történhet. 

5. Fotovillamos napenergia-rendszerek 
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A villamosenergia-előállításához a fotovillamos (továbbiakban napelemes) rendszerekben a napelemen kívül 

több kiegészítő elem „rendszerelem” is szükséges. 

• Inverterek 

• Kábelek, csatlakozók 

• Mechanikai szerelvények 

• Villamos védelmi eszközök 

• Akkumulátor és töltő 

• Távadat feldolgozó eszköz 

• Mérő eszköz 

A rendszertől energiahozamot várunk el, de tudnunk kell, hogy a hozamot nem csak a felsorol berendezések, 

eszközök működése befolyásolja. 

A rendszerelemek szokásosan használt fogalmi körét (mely elsősorban tárgyiasult berendezésekre 

vonatkozik és a villamos ipar történeti okok miatt többnyire ezt használja) ezért ki kell bővítenünk. A 

hagyományos energiaátalakító eszközök, erőművek esetében az „energiatermelés” során nem kellett figyelembe 

venni például a napsugárzást, mert a termelés ettől független. 

A megújuló energia átalakító eszközökkel felépített rendszerek fogalmi meghatározásába viszont bele kell 

értenünk további, úgynevezett „nem eszköz jellegű” elemeket is, mint például: 

• A besugárzás viszonyai, körülményei a teljes sugárzási láncra 

• Globális és helyi időjárási körülmények 

• Tereptárgyak hatása a helyi besugárzásra 

• Hőmérséklet 

• A gyűjtő felületek tulajdonságai (eszköze, elhelyezése, tájolása, stabilitása) 

• Az eszközök időbeli stabilitása 

• Havária (vészhelyzet) esetek 

A rendszereket a berendezések, eszközök ismeretében egyenszilárdságúan kell felépíteni, az utólagos 

változtatásokat átgondoltan kell alkalmazni. 

Alapvetően az alábbi rendszereket különböztetjük meg 

• Szigetüzemű rendszerek (autonóm) 

• Hálózattal kapcsolt változatok 

• Visszatápláló 

• Hálózati interaktív 

• UPS jellegű (backup) 

• Vízkezelő (vízkiemelő, öntöző) rendszerek 

5.1. Inverterek 

A napelemből származó energia formája nem alkalmas további felhasználásra, ezért ezeket szükséges 

átalakítani. (akkumulátortöltő, inverter). 
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A rendszer felépítésétől függően az inverter feladata többféle lehet. 

Többnyire energiaátalakítóként üzemel (hálózati visszatáplálás). Sziget üzem esetén az akkumulátor egyen 

feszültéségéből váltakozó áramot állít elő. Hálózati interaktív, illetve grid-backup típusú rendszerek esetében 

energia-logisztikai feladatokat is ellát. 

Az invertereket többféle szempont alapján szokás osztályozni. 

• A hálózattal való kapcsolat milyensége 

• A rendszerben elfoglalt feladata 

• Teljesítmény 

• Jelalak 

• Fázis-szám 

• Transzformátoros vagy anélküli 

• Be és kimeneti feszültségek 

• Vezérlés 

• Egyéb 

Az inverter helyes megválasztása a rendszerkoncepció és rendszerterv kulcsfontosságú kérdése. 

Forrás: Gaiasolar Kft., 2005 

A rendszerek féleségei, a főbb alkalmazások és funkciók szerint 

• Távműködtetésű ipari energiaforrások 

• Közmű nélküli lakossági energiaforrások – sziget üzem (tanyák, települések és házak) 

• Kereskedelmi jellegű energiaforrások 

• Hálózatra kötött energiaforrások 

• Beltéri alkalmazások 

Alkalmazási területek a rendszer összetettsége szerint 

• Csak NAPENERGIA-rendszer (monovalens) 

• Napelem – szél rendszer (bivalens) 

• Nagykomplexitású rendszerek 

• Víznyerő energiaellátások (nap/ nap-szél) 

• NAP-SZÉL-Genset (trivalens) 

• Nap-szél-genset-hálózat-CHP 

• Kulcskérdés: a multivalens rendszerek vezérelhetősége 

A rendszer kialakításának folyamata 

1. Az energiaigény meghatározása (többféle módszer lehetséges) 

2. Egyéb követelmények 
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3. Az alkalmazás megválasztása 

4. A rendszertípus meghatározása 

5. Rendszerelemek meghatározása 

6. Tervezés (blokk) 

7. Tervezés engedélyes terv 

8. Tervezés kiviteli terv 

9. Tervezés egyéb terv 

Az időjárási viszonyok befolyása a rendszertervezésre 

• Sivatagi klíma 

• Trópusi klíma 

• Mérsékelt égövi klíma 

• Magashegyi klíma 

• Tengerpart (sós agresszív hatás) 

• Helyi időszakos hatások (felhősödés, páratartalom, viharok gyakorisága...) 

 

4.5.1.1. ábra 

Fontos tudni, hogy alulterhelt, illetve túlterhelt esetekben a kimenő teljesítmény jelentősen is csökkenhet. A 

helyes működési tartományt a rendszerméretezéssel lehet biztosítani. 
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4.5.1.2. ábra 

A rendszer energiatermelő képességét meghatározó tényezők 

1. A KIVÁLASZTOTT NAPELEM FIZIKAI, TECHNIKAI JELLEMZŐI 

2. AZ INVERTER TULAJDONSÁGAI 

3. EGYÉB RENDSZERELEMEK TULAJDONSÁGAI 

4. A TELEPÍTÉS FÖLDRAJZI KOORDINÁTÁJA (adott terepi viszonyok) 
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5. AZ ELHELYEZÉS MÓDJA (azimut és emelési szögek, földi állvány, tető, mozgó állvány) 

6. A HELY ÉGÖVI METEOROLÓGIAI és lokális JELLEMZŐI (besugárzás, INSOLATION)(napsütéses órák, 

felhő, eső, páratartalom, hőmérséklet) 

7. A MŰSZAKI ESZKÖZÖK IDŐBELI VÁLTOZÁSA 

8. ÁLLATVILÁG HATÁSAI 

9. NEM VÁRT ESEMÉNYEK 

A szakszerűtlen helyválasztás, illetve nem megfelelő telepítések miatti árnyékhatások súlyos teljesítmény 

kieséseket, üzemzavart, és nem ritka esetben teljes rendszerösszeomlást is okozhatnak. Adott esetekben a 

napelem véglegesen károsodhat. 

 

4.5.1.3. ábra 

Az újabb inverterek automatikusan megkeresik az optimális munkapontot (MPPT tracking). 

Ezt MPPT kereső inverternek nevezzük 

 

4.5.1.4. ábra 
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4.5.1.5. ábra 

5.2. Szigetüzemű napelemrendszerek 
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4.5.2.1. ábra 

Az inverter nélküli, ún. szigetüzemű rendszerek DC-DC üzemmódban dolgoznak, csak DC fogyasztót tudnak 

ellátni. Ilyen esetekben a napelem közvetlenül a fogyasztóval van összekapcsolva, ami nem mindig szerencsés 

mivel a védelmek hiányoznak. 

Ha sziget üzemű invertert és akkumulátort is alkalmazunk, akkor lehetséges egyszerre DC, illetve 230 Vac 

fogyasztókat is bellátni. 

 

4.5.2.2. ábra 

Sziget üzemű rendszerek: járművek ellátása (hajó, automobil, repülő, űrhajó… stb.) tanya, és a vízellátó 

rendszerek többsége is ide tartozik. 

Szigetüzemű esetekben a rendszerfeszültség alatt a fogyasztót közvetlenül kiszolgáló energetikai egység 

(inverter vagy töltő) feszültségét értjük. Ezek alapján a szigetüzemű rendszer feszültsége lehet 

– 12V/24V/48V DC (48 Vdc feszültség fölé menni nem javasolt, mert az inverterek ára rohamosan nő). Ez 

egyben többnyire az akkumulátor telep feszültsége is. 

5.3. Hálózatra tápláló rendszer 

A legegyszerűbb és a leggyakrabban alkalmazott a tisztán hálózatra tápláló rendszerek. A kinyert energiát teljes 

egészében a hálózatra csatoljuk vissza. 

Az elszámolást oda-vissza mérő óra (ad-vesz mérő) biztosítja. 
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A rendszer által gyűjtött energia teljes mértékben visszatáplálásra kerül a hálózatba. A fogyasztó a megszokott 

hálózati feszültséget használja az eszközeihez. A fogyasztó az áramszolgáltatóval kötött SALDO elszámolás 

szerződés szerint fizet, illetve kap pénzt a termelt, illetve fogyasztott energia után. Ez a forma Magyarországon 

igen kezdeti stádiumban van, Amerikában, és Európa több országában már bevezetett és az átvételi árak is 

kedvezőbbek. A létesítés engedélyköteles, az engedélyezés érdekében a helyi áramszolgáltatóval kell felvenni a 

kapcsolatot. Csak a magyar vizsgálószervekkel bevizsgált és az áramszolgáltató által elfogadott inverterek 

köthetők a hálózatra! Az elfogadott inverterek listája az áramszolgáltatók honlapján megtalálható. 

A hálózatra tápláló inverter sziget üzemben nem tud dolgozni. 

A hálózatra tápláló rendszerek esetében a rendszerfeszültséget más szempontok alapján kell megválasztani, 

elsősorban az inverter bemeneti adataihoz kell illeszteni. 

• 230V ac, egy fázisú rendszerfeszültség inverteres esetekben, a leggyakoribb megoldás. 

• 0,4 kV feszültségű 3fázisú rendszer (főleg nagyobb teljesítmények esetén indokolt) 

• a hálózati frekvencia Európában szabványos értéke 50 Hz 

• egyéb (az európai rendszertől eltérő területeken más értékek, 120V, 60Hz is előfordulnak) 

• európai területen csak európai villamos szabványnak megfelelő készülékeket lehet (javasolt) alkalmazni. 

• maximális rendszerfeszültség 

• inverter bemeneti tartomány 

5.4. Hálózattal kapcsolt interaktív rendszer 

Az igényeket a napelemből termelt energiából fedezi a rendszer mind addig, amíg ez lehetséges. Ha az igény 

nagyobb, mint az áramtermelő rendszer pillanatnyi teljesítménye akkor hálózatról vételez energiát. Ha a termelt 

energia több mint a pillanatnyi igény, akkor a felesleges energiát az akkumulátorban tárolja. 

Tipikus alkalmazás: családi ház, intézményi ellátás. 

Hálózatra kapcsolt by-pass (grid backup) típusú rendszerek 

Feladatuk: C fogyasztó ellátásának biztosítása optimalizált prioritás kapcsolással. 

 

4.5.4.1. ábra 

A és B prioritással ellátható (1,2) energiaforrásokat jelentenek. 
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Az A és B a forrásokat jelöli a zárójelben lévő szám a prioritási sorrendet. 

Első példa eset A(1) és B(2) 

Legyen "A" például egy napelem vagy szélgenerátor, "B" a vezetékes hálózati ellátás. A feladat az, hogy "C" 

fogyasztó minden esetben energiával ellátott legyen. Az ellátás biztonságos feladatát a fenti villamos kapcsolás 

megoldja. A "C" fogyasztó elsődlegesen az A(1) forrásból kapja az energiát, mind addig, amíg itt rendelkezésre 

áll. Ha "A" forrásban nincs kellő energia (lemerült, vagy nem süt a nap, nincs szél) akkor a rendszer 

automatikusan átkapcsol "B" forrásra (2) prioritás. Ha "A" feltöltődik energiával, akkor a rendszer visszakapcsol 

"A" forrásra. 

A megoldással biztosítható hogy: elsősorban mindig a megújuló energiát használjuk fel, és ellátás nélkül soha 

nem maradunk. 

Nézzünk egy másik esetet: 

A(2) és B(1) prioritással ellátható (1,2) energiaforrásokat jelentenek. 

A másik esetben legyen "A" például egy napelem vagy szélgenerátor, "B" a vezetékes hálózati ellátás. A feladat 

az, hogy "C" fogyasztó minden esetben energiával ellátott legyen. Az ellátás biztonságos feladatát a fenti 

villamos kapcsolás megoldja. A "C" fogyasztó elsődlegesen a B(1) forrásból kapja az energiát, mindaddig amíg 

itt rendelkezésre áll. Ha "B" forrásban nincs kellő energia (hálózati kimaradás) akkor a rendszer automatikusan 

átkapcsol "A" forrásra (2) prioritás. Ha "B" ismét energiát szolgáltat akkor a rendszer visszakapcsol "B" 

forrásra. 

A megoldással biztosítható hogy: elsősorban mindig a hálózati energiát használjuk fel, de ha ez kimarad, akkor 

sem maradunk ellátás nélkül. 

5.5. UPS backup típusú rendszer 

Feladata: hálózat kimaradás (blackout) esetén a fogyasztó ellátása a tartalék alternatív energiaforrásból. Az 

ellátásbiztonság növelése érdekében célszerű multivalens forrásállományt használni. 

 

4.5.5.1. ábra 

5.6. Vízkezelés, szigetüzemű villamosenergia-ellátással 

Az alapvető vízkezelési technikák (vízkiemelés, öntözés) esetében kézenfekvő a napenergia használata. Ezekben 

a rendszerekben elsősorban napenergiával működtetett egyenáramú (DC) vagy váltakozó áramú motorral 
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meghajtott szivattyúkra (angolul solar pump) kell gondolni. A vízkiemelő rendszerek fúrt kutakból emelik ki a 

vizet tartályokba. A rendszer akkumulátort nem tartalmaz az (energia) tárolást a víztartály jelenti. A DC 

rendszerek invertert sem tartalmaznak, ezért olcsóbbak, de ezért az optimális a munkapontokat sokkal nehezebb 

fenntartani. 

 

4.5.6.1. ábra 

Az ábra egy szivattyús vízkiemelő rendszert mutat be. Az alsó és felső szinteket érzékelők (beavatkozó 

kapcsolókkal) figyelik. Az energiaellátó rendszer különleges, mert képes a napelemek kapcsolását a 

soros/párhuzamos állapot között váltani. Ennek elsősorban akkor van jelentősége, ha a napelemek árnyékba 

kerülnek. Az aktuális munkapontot a napelem karakterisztika és a szivattyú jelleggörbe metszéspontjai adják. 

5.7. Villamos hálózatra dolgozó napelemes rendszerek 

A hálózattal kapcsolt napelemes rendszerek a jövő lokális energiatermelésének legígéretesebb alkalmazási. 
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4.5.7.1. ábra 

A rendszer a következő elemekből épül fel: 

Napelem, inverter, DC oldali védelmek, AC oldali védelmek, állványzat, kábelek, csatlakozók, mérőóra, 

(transzformátor csak nagyrendszerek esetében). 

Magyarország első hálózatra tápláló erőműve a gödöllői Szent István Egyetemen épült fel 2005-ben. Az erőmű 

európai uniós és hazai támogatással készült, oktatási képzési céllal. 

Adatok: 

Teljesítmény: 10 kWp ( 3 mezőben) 

Fázisok 3 x 1 fázis 

Üzemmód: hálózati visszatáplálás 

 

4.5.7.2. ábra Forrás: Fotó: Szent István Egyetem 
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4.5.7.3. ábra 

 

4.5.7.4. ábra 

5.8. Decentralizált energiaellátás 

A jövő egyik fontos energiatermelési módja a decentralizált energiaforrások kiépítése, és ezt elsősorban a 

napelemes rendszerek képviselik majd. 

A mai energiatermelést elöregedett, alacsony hatásfokkal üzemelő erőmű rendszer (25-30 erőmű) jellemzi. Az 

energia többnyire azonban nem a termelés helyén hasznosul hanem „utaztatjuk” akár több száz kilométerre is. 

Az átalakítási, szállítási veszteségek meglehetősen nagyok, akár15-45% is lehet. Természetesen minden 

átalakító rendszernek vannak veszteségei, de ahol lehetséges ott ezt kerülni kell, ez is beletartozik az 

energiatakarékosság fogalmába. 

Ma már világosan látszik, hogy a jövő energiatermelési és elosztási szerkezetében nagy szerepet kap a helyileg 

előállított energiák egyre intenzívebb használata. Ez úgy valósulhat meg, ha saját szükségleteinket magunk 

fedezzük vagy ennek fedezetére helyileg kialakított és helyi üzemeltetésű elosztó hálózatok – ún. SMART 

GRID-ek – alakulnak. 
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4.5.8.1. ábra 

A decentralizált termelési modell főbb elemei: 

• Egyéni lakossági termelések sokasága (jelenleg nálunk a HMKE fogalma fedi ezt le. 

• Közintézmények önellátása 

• Ipari energiatermelő egységek (közösségi tulajdon vagy magán) 

A SMART GRID kialakulásának modellje 

Az ábra a SMART GRID kialakulási folyamatának vázlatát mutatja be. 
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4.5.8.2. ábra 

A első fázisban – ez körülbelül nálunk most van – épületeken, intézményeken (véletlenszerű 

megvalósulásokban) megjelennek, megújuló energia eszközök. Ezek önálló telepítéssel rendelkeznek, 

egymással többnyire nincsenek kapcsolatban, egy részük hálózatra csatolt, de sok sziget üzemű is van. 

A második fázisban az eredetileg egyedi rendszerek egymással energetikai kapcsolatba lépnek (helyi energia 

logisztika), megkezdődik a nagyobb rendszerek kialakulása. Ehhez a továbbiakban sok feltételt meg kell 

valósítani, de a külföldi hálózatfejlődések trendjei ez irányban teljesen nyilvánvalóak. 

A harmadik fázisban a kisebb helyi közösségi energiarendszerek – most már nevezhetjük ezeket SMART 

GRIDNEK (okos, ügyes hálózat) – további integrálódási folyamatba lépnek és nagyobb rendszerek 

képződhetnek. Külföldi – főleg amerikai példák azt mutatják, hogy az ily módon épülő megújuló 

energiarendszerek, ezzel a technikával szinte zökkenőmentesen be tudnak illeszkedni a meglévő áramszolgáltató 

rendszerekbe. 

Az Európai Unió már tavaly meghozta a döntést: 2019-től olyan házakat kell építeni melyek önellátóak. (2016-

tól intézményekre vonatkozik). Ez a törvényi szintű elvárás nyilvánvalóvá teszi, hogy mely megoldást kell 

választanunk, és hogy mennyi idő áll rendelkezésre. 

Hazánk potenciál szinten, és technikai felkészültségben kiváló adottságokkal rendelkezik. A 2008 januárjától 

érvényes VET (2007. évi LXXXVI. Törvény) elismeri a „Háztartási kiserőmű” HMKE (max 50 kWp) fogalmát 

és engedélyezi az egyszerűsített, menetrend nélküli hálózatra csatolást az 50 kVA-nál nem nagyobb erőművek 

esetében. 
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4.5.8.3. ábra 

6. A fotovillamos villamosenergia-termelés 
gazdaságossága, a beruházási költségek változása és 
összehasonlítása 

A 2.3.5 pontban már érintettük a megtérülés néhány elemét. 

A megújuló energia rendszerek –napelemrendszerek – költségei kissé ingadozva ugyan, de határozottan 

csökkennek. Ennek oka a gyártókapacitás rohamos növekedése, ma már közel 1000 gyártó van a piacon. 

2002 körüli árak 

2002 körül a kristályos napelemek (mono és poli) ára 3 … 5 USD/Wp körül volt, a rendszerárak (kisrendszer) 4 

…6 USD/Wp körül mozogtak. (nagyrendszer árak 2,5 …. 3 USD/Wp) 

Az amorf szilícium napelem árak akkor is és most is olcsóbbak, ennek technológiai előállítási okai vannak. 

2002-ben 2,5 … 3 USD/ Wp ára volt a DS40 Dunasolar gyártmányú napelemeknek. 

2012 … 2013 árak 

Ma a piacon legolcsóbban 0,34 euró/Wp árban lehet, ún. „határozatlan minőségű” napelemet venni (bizonytalan 

minősítések). 

A komolyabb európai gyártók 0,6 … 0,75 euró/Wp áron kínálnak napelemet kis vagy közepes tételben. 

Az inverterárak is látványosan zuhantak. 

Ma a következő tipikus árfekvések vannak (hálózatra tápláló): 

12 kW kapacitású inverterek: 0,230 …. 0,238 euró/W 

15 kW kapacitású inverterek: 0,210 …. 0,215 euró/W 
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17 kW kapacitású inverterek: 0,180 …. 0,200 euró/W 

Az akkumulátorok esetében sajnos nem ilyen szerencsés a helyzet, az árat az ólom mindenkori tőzsdei ára 

határozza meg dominánsan. Kína gyártói szerepének megerősödése magasan tartja a londoni tőzsdei árakat, 

mivel a világ akkumulátor gyártásának mintegy 60 …. 70 %-a Kínában van (erőteljes az OEM gyártás). 

Tipikus ár 12 V 100 Ah VRLA akkumulátor ára 45 … 55000 Ft/db 

Hazai viszonylatban ma egy kisebb HMKE esetében a jelenlegi tipikus árak (európai gytm napelem, európai 

inverter) 

Napelemes csomag 3kw. 

 

4.6.1. ábra 

Napelemes csomag 5kw 

 

4.6.2. ábra 

Napelemes csomag 10kw 

 

4.6.3. ábra 
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4.6.4. ábra 

A táblázat összehasonlítja az egyes energiaféleségek költségeit. 

Javasolt szakirodalom a modulhoz 
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Crete, Greece, Solar Energy 82. 2008. 
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5. fejezet - Hivatkozások 

[1] Lásd Wien-féle sugárzási törvény 

[2] A különféle napelemek villamos jellemzői, csak azonos peremfeltételek esetében hasonlíthatók össze. 

[3] STC feltételek esetében. (STC jelentése: AM1,5 ; Go=1000 W/m2, T=25Cels) 
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6. fejezet - Segédanyagok 

1. Ajánlott videoanyagok 

Az 1. és 4. modulhoz 

• Dunasolar California SMUD és PVUSA plant 

• Dunasolar film, a Dunasolar gyárról Budapesten és a vevő telepén (Amerika, Sacramentó, és Davis, PVUSA) 

készített felvételek 2000 … 2002. Készítette Véghely Tamás (kamera Sony Digi8 formátum) Gaiasolar 

könyvtár és archiv állomány Indítás! 

A 3. modulhoz 

• Napkohó Weizmann, a Weizmann intézetben, a kisérleti napkohóról készített felvételek, Készítette Véghely 

Tamás (kamera Sony Digi8 formátum) Gaiasolar könyvtár és archiv állomány Indítás! 

Általánosan: 

• Komplex megújuló energiaképzés, a Véghely Tamás által 2009- 2010-ben kidolgozott „Komplex megújuló 

Energia Képzés” kísérleti tanfolyamán készített felvételek. Helyszín: Székesfehérvár, Árpád szakképző és 

Vörösmarty szakképző intézetek, 2010. Készítette Véghely Tamás (kamera Sony Digi8 formátum) Gaiasolar 

könyvtár és archiv állomány Indítás! 

• Szél kisgenerátor, egy 2 kW-os szél kisgenerátor telepítése során készített felvételek. Kivitelező Gaiasolar kft. 

2011. Készítette Véghely Tamás (kamera Sony Digi8 formátum) Gaiasolar könyvtár és archiv állomány 

Indítás! 

• Al Gore film 

• Otthonunk a föld film 

2. Önellenőrző feladatok 

Feladatok 

3. Esettanulmányok 

Esettanulmányok 

melleklet/1_duna_solar.wmv
melleklet/2_napkoho_weissmann.wmv
melleklet/4_komplex_megujulo_kepzes.wmv
melleklet/3_szel_kis_szelgenerator.wmv
melleklet/feladatok.pdf
melleklet/esettanulmanyok.pdf
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További ajánlott szakirodalom 

Energetika. Büki, G.. Műegyetemi Kiadó. 1997. 

Napenergia a mezőgazdaságban. Farkas, I.. Mezőgazda Kiadó. 2003. 

Erőművek. Büki, G.. Műegyetemi Kiadó. 2004. 

Megújuló energiák szerepe az energiaellátásban. Giber, J.. B+V kiadó. 2005. 

Megújuló energiák. Bobok, E. és Tóth, A.. Miskolci Egyetemi Kiadó. 2005. 

Megújuló energiák hasznosítása. MTA Energiastratégiai Munkabizottság. 2010. 

Understanding renewable energies. Quaschning, Volker. 

EPIA. http://www.epia.org/home/. 

BPVA. http://www.bpva.org.uk/. 

RPIA. http://www.rpia.ro/. 

SEIA. http://www.seia.org/. 

ASES. http://www.ases.org/. 

IPVEA. http://www.ipvea.org/. 
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Home of Solar Power for Homes, Sarstedt, Germany. http://www.homeofsolarenergy.com/. 

Verdegía, S.L. The green thinking company, Sevilla, Spain. http://www.verdegia.com/. 

Solar Training, Solar Energy, Renewable Energy Education-Boots on the Roof, London, UK. 

http://www.bootsontheroof.com/. 

European Photovoltaic Industry Association, Brussels, Belgium. http://www.epia.org/. 

European Solar Thermal Industry, Brussels, Belgium. http://www.estif.org/. 

International Solar Energy Society, Freiburg, Germany. http://www.ises.org/. 

Sociedade Portuguesa de Energia Solar (SPES), Lisboa, Portugal. http://www.spes.pt/. 

Asociación Nacional de Energía Solar, Mexico City, Mexico. http://www.anes.org/. 

Solar Energy Industries Association (SEIA), Washington DC, USA. http://www.SEIA.org. 

Solar Electric Power Association, Washington DC, USA. http://www.solarelectricpower.org. 


