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A dolgozat rövid tartalma 

A Dunaújvárosi Főiskola TIOP beruházása során két új épület hűtését, fűtését megújuló 

energiaforrások segítségével valósította meg. A fűtéshez az egyik épület esetében 24 db 

talajszonda hőjét, a másik épületben a levegő hőtartalmát, illetve 400 m2 talajszonda által 

felvett hőt hasznosítja, mindegyik esetben hőszivattyú segítségével. A hűtés az első esetben a 

talajszondák alkalmazásával megvalósított passzív eljárás, a másik épületben pedig a levegős 

hőszivattyúk légkondicionáló üzemben látják el a feladatot. A használati meleg vizet 

napkollektorok és talajszondát használó hőszivattyú szolgáltatják. A hőszivattyúk 

működéséhez szükséges villamos energiát napelemek biztosítják. Jelen dolgozatban az 

elkészült rendszer részletes elemzését mutatom be. 
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Bevezetés 

Napjainkban, egyre több család dönt úgy, hogy megújuló energia felhasználásával állítja elő 

az elektromos áramot, meleg vizet, hűti-, fűti otthonát. Számos megoldás létezik, melyekkel 

pénzt, energiát spórolunk meg és a legfontosabb, hogy környezetünket is megóvhatjuk a káros 

anyagoktól. Számtalan jó és rossz hírt hallunk a megújuló energiaforrásokkal működő 

berendezésekről. Nagyon drágák, karbantartásuk költséges. Hosszú távon térül meg a rájuk 

fordított összeg. Ez azonban nem teljesen van így. Sok mindentől függ, mennyire költség-, és 

energia hatékony a rendszer. Fontos, hogy megfelelően használjuk ki azt, ami a 

rendelkezésünkre áll, ami ráadásul ingyen van.  

Már létezik olyan ún. passzív ház, amelynél nincs szükség energiaszolgáltatóra. Megoldható a 

fűtés, hűtés, meleg víz előállítás és esetenként az elektromos áram termelése is. 

Külföldi szomszédjaink már évek óta használják ezeket a technológiákat, sikeresen. Nagy 

volumenű példákat láthatunk szerte a világon. Lipcse közelében például 2009-re készült el a 

40 megawatt névleges teljesítményű naperőmű, amely 20 ezer háztartást lát el energiával, 

ezzel évi 50 ezer tonna CO2 kibocsátást előz meg. Ez Európa legnagyobb naperőműve. 

A Dunaújvárosi Főiskola TIOP beruházása során, két használaton kívüli épületének a hűtését, 

fűtését, energia ellátását, megújuló energiaforrások alkalmazásával oldotta meg. Mindössze a 

Nap energiájára van szükség. Ezt közvetve és közvetetten is felhasználja. Energiaforrások 

esetén mérik a termelt és hasznosított energia fontos paramétereit: teljesítményáram, 

hőmérsékletkülönbség, berendezések jósági tényezőjét stb., azért, hogy a lejátszódó 

folyamatokról pontos képet kapjunk. Egyrészt a későbbi fejlesztések, másrészt a tananyagba 

beépítve az oktatásban is szerepeljenek ezek az ismeretek. A hallgatóság is használhassa mind 

a tanulmányai, mind a későbbi munkája során. A jelen dolgozatnak ennek a rendszernek a 

felépítéséről, működéséről és az eredmények hasznosságáról számolok be. 
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1. Hőszivattyú 

1.1. Hőszivattyú történelmi háttere 

A XIX. században egy híres francia tudós az „Elmélkedések a tűz mozgató erejéről” című 

könyvében a hőerőgépekkel foglalkozik. Ebben a művében fogalmazta meg a Carnot- 

körfolyamatot, amely egy idealizált körfolyamat, s ezzel lefektette a termodinamika 2. 

főtételét, miszerint a hő mechanikai munkára való átalakításához, hőmérséklet különbségre 

van szüksége. A másodfajú Perpetuum mobile megvalósítása azonban nem lehetséges, hiszen 

nem tudunk olyan gépet létrehozni, ahol nincs hő veszteség [7]. 

1.2. Hőszivattyú működési elve 

A hőszivattyú a Nap energiáját hasznosítja közvetetten, mellyel lehet fűteni, hűteni, meleg 

vizet előállítani. A berendezés a levegőben, földben, vízben eltárolt Nap melegét hasznosítja. 

A hidegebb hőmérsékletű közeget a melegebb hőmérsékletű talajjal, vízzel, levegővel 

felmelegíti és ezt az energiát hasznosítja. A hő mindig a hidegebb hely felé vándorol, viszont 

a termodinamika 2. főtétele kimondja, hidegebb helyről melegebb helyre a hő nem távozik el, 

ezért, ha a hőszivattyúval fűteni szeretnénk külső energiaforrásra van szükség. 

Tehát a hőszivattyú, a nevéhez hűen (többnyire) a Nap által felmelegített közegekből 

szivattyúzza el az energiát, amelyet mi fel tudunk használni fűtésre, meleg víz előállításra [1]. 

1.3. Hőszivattyú munkaközegei 

A hűtőgépekhez régen SO2, NH3 CO2 gázt használtak leginkább, azonban mindhárom 

környezetszennyező és az első kettő erősen mérgező is. A szén-dioxid nagyobb 

koncentrációban részt vesz az üvegházhatásban és súlyos károkat okozhat az emberi testben, 

akár halált is. Ennek ellenére a CO2-ot a gépjárművek légkondicionálásában előszeretettel 

használják, hiszen kis térfogatú berendezést készíthetünk alkalmazásával, azonban az üzemi 

nyomás a szokásosnál jóval magasabb. Az ammónia erősen korrozív, helyette szokták még 

alkalmazni a kevésbé reaktív, de igen gyúlékony propánt vagy butánt. 

A fluór-klór-szénhidrogének (a hétköznapi gyakorlatban szokás egyszerűen freonnak nevezni 

ezeket a vegyületeket) kiváló hűtőközegek. Alkalmazásukkal készített berendezések üzemi 

nyomása 2-3 bar, melyre igen könnyű kompresszort építeni, ami szobahőmérsékleten is 

kiválóan működik. A freonok nagy előnye, hogy nem mérgezőek, nem gyúlékonyak, nem 
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korrozívak, azonban ha eljutnak a sztratoszférába, akkor a belőlük képződő klór az 

ózonréteget igen erősen károsítja. Ennek kiküszöbölésére széleskörű kutatómunka indult meg 

a légkondicionálók, ill. hűtőgépek hűtőfolyadékának lecserélésére (ami nem károsítja az 

ózonréteget) világszinten az utolsó három évtizedében. Mára olyan anyagot dolgoztak ki, 

amelyből hiányzik a klór, de alapvetően megvan a freon minden hasznos tulajdonsága. 

Az egyik helyettesítő közeg, melyet széles körben használnak a tetrafluor-etán (HFC) más 

néven R-134a [1]. Ez nem annyira hatékony, mint az eredeti freonok. Több energiát 

igényelnek a hőszivattyúk, melyeknél ezt alkalmazzák, de környezetkímélőbbek, nem 

rombolják az ózonréteget. 

1.4. A hőszivattyúk működésének alap elve 

A gőzkompressziós hőszivattyúkban alkalmasan választott hűtőfolyadék gőze áramlik zárt 

csővezetékben. A gőz a fűteni kívánt oldalon elhelyezett kondenzátorban lecsapódik, 

miközben hőjét a kondenzátor csőfalán keresztül átadja a helyiség levegőjének, vagy a 

központi fűtés vizének. Ezután a cseppfolyós hűtőközeg fojtószelepen keresztül expandál, 

eközben hirtelen elpárolog és hőmérséklete lecsökken. A kisnyomású, hideg gőzt a hideg 

oldali hőcserélőben a külső környezet felmelegíti, majd a kompresszor összesűríti és 

visszajuttatja a kondenzátorba, és a folyamat megismétlődik. A hőszivattyúk egyszerűsített 

ábráját az 1.4.1. ábrán látható. Megfelelően kialakított hőszivattyúban az áramlás iránya 

megfordítható, ekkor a berendezés, fűtés helyett hűti a helyiséget [8]. 

1.4.1. ábra Hőszivattyú működésének egyszerűsített ábrája 
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1.5. A geotermikus hőszivattyú 

A geotermikus hőszivattyú például a "föld" (talaj, talajvíz) és a ház belső terei között szállít 

hőt. A talaj mélyebb rétegeinek hőmérséklete télen-nyáron állandó. A Dunaújvárosi Főiskolán 

150 méter mélységben 19,8 °C van. Télen melegebb, nyáron hidegebb, mint a levegő 

hőmérséklete. A szállítási irányon változtatva télen a talajtól hőt elvonva fűthetünk, nyáron a 

talajt melegítve hűthetjük a házat. Ha a hőszivattyú szállítási iránya megváltoztatható, akkor 

nem teszünk a talajban kárt, hiszen egy idő után a talaj kihűl (télen a fűtésnél állandóan hőt 

vonunk el belőle) ezáltal az állandó 19,8 °C megváltozik. Azonban ha nyáron viszont hűtésre 

használjuk, akkor a hűteni kívánt helyiségekből a hőt a talajba tápláljuk, ezáltal egyensúlyban 

tarthatjuk a talaj állandó hőmérsékletét [9]. 

1.6. Hőszivattyú hatékonysága 

A hőszivattyú hatékonyságát az úgynevezett jósági tényezővel (ε - epszilon) (COP = 

Coefficient of performance) jellemezhetjük, ami azt mutatja meg, hogy a leadott hasznos 

hőmennyiség hányszorosa a befektetett munkának (ami többnyire a kompresszort meghajtó 

villanymotor által felvett villamos energiával helyettesíthető). Minél kisebb az áthidalandó 

hőmérséklet, például 19,8 ° C-os talajból kell a 15°C-os szobát 22°C -ra felfűteni, annál 

nagyobb lesz a COP. Ez azonban változó, hisz egész évben változik a hőmérséklet. Ezért az 

egy évre vonatkozó jósági tényező pontosabb képet ad a hőszivattyú teljesítményéről. 

Általában 3-5 közötti értékek, azonban lehetséges 7-9 COP is. Ez azt jelenti, hogy akár 3-5 

egység hőenergiát állíthatunk elő 1 egység villamos energia befektetésével, szemben az 

elektromos fűtéssel, ahol 1 egység villamos energiából, 1 egység hőenergiát tudunk előállítani 

[1]. 

1.7. A hőszivattyú előnyei 

 Egész évben képes közvetett módon kiaknázni a nap energiáját, nem függ a pillanatnyi 

napsugárzás erősségétől, mivel a környezetben eltárolt energiát hasznosítja. A napsugárzás hő 

közlés, melyet a levegő, a föld és a víz is eltárol. A hőszivattyú ezeket a „napenergiákat” tudja 

hasznosítani. Segítségével alacsony hőmérsékletszintű hőforrásokból is kinyerhető hő, illetve 

hulladék hőt hasznosíthatunk. Amennyiben a fűtést teljes egészében a hőszivattyú végzi 

(monovalens rendszer), nincs szükség kéményre, a helyszínen nincs káros anyag kibocsátás. 

Ugyanakkor gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről, mert különböző gombák, 

baktériumok szaporodhatnak el a lakásban. 
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A hőszivattyúk döntő többsége kompressziós elven működik elektromos vagy gázmotor 

segítségével, de létezik abszorpciós elven működő hőszivattyú, vagy a kettőt kombináló 

berendezés, ez utóbbiak legtöbbje még kísérleti stádiumban van, vagy kevéssé elterjedt.  

1.8. A hőszivattyú csoportosítása hőforrás szerint 

1.8.1. A talajkollektoros rendszer 

A talajkollektoros rendszerek a talaj felső 1-2 méteres rétegében tárolt hő hasznosítását végzik 

el. Több száz méter hosszú speciális kemény PVC köpennyel ellátott rézcsöveket, vagy 

polietilén csöveket fektetnek le 1-2 méter mélyen. Hátránya, hogy nagy felületen (a fűtött 

alapterület 1,5-3-szorosán) kell megbontani a telket a csövek lefektetésekor, ezért leginkább 

új építésű házak esetén jöhet szóba. Segítségével négyzetméterenként 20-30 Wattnyi energiát 

nyerhetünk. Ennek nagysága függ a talaj hővezetésétől, nedvességtartalmától, és az esetleges 

talajvíztől.  

A Dunaújvárosi Főiskolánál, a Média épület mögé 2 méter mélyen, 400 m2 alapterületen 

csöveket fektettek le [2], [10]. 

1.8.1.1. ábra Talajkollektoros hőszivattyú 
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1.8.2. A talajszondás rendszer 

A talajszondás rendszernél kb. 15 cm átmérőjű, 50-200 méter hosszú lyukat fúrnak a földbe 

többnyire függőlegesen. Ebbe helyezik az U alakú szondát, amiben zárt rendszerben cirkulál 

Etilén-glikol, ami fagyálló. 200 méteres mélység esetén kb. 21 °C-os a Föld. A Dunaújvárosi 

Főiskolánál 150 méteres mélységig fúrtak le, ahol 19, 8°C van. Lehet két- vagy háromkörös 

rendszer, attól függően, hogy a szondában közvetlenül a hűtőközeg áramlik, vagy fagyálló 

folyadék adja át közvetetten hőjét a hűtőközegnek. A szondák speciális esete az energiakaró: 

több szondát egymás mellé helyezve nyáron eltárolják a hőenergiát a földben, amit télen 

hasznosítanak. Különösen nyári hűtési igény esetén, ill. ipari méretekben gazdaságos.  

A talajszondás rendszer egyszerűsített képét a 1.8.2.1. ábrán láthatjuk. Nagyságrendekkel 

mélyebb szondák esetén (1000-2000 méter) már nem a talajrétegekben eltárolt napenergia 

kerül közvetetten hasznosításra, hanem elsősorban a geotermikus energia. A Föld 

középpontjában lejátszódó reakciók hője a felszín felé áramlanak, ezért minél mélyebb a fúrt 

kút, annál nagyobb a kúttalp körüli réteg hőmérséklete. Ez a hőmérséklet a geotermikus 

gradienstől függ. (a geotermikus gradiens megmutatja, hogy egy kilométerrel mélyebben 

mennyivel melegebb a földkéreg) Ez hazánkban 60°C/km körüli érték, szemben a 30°C/km-es 

1.8.2.1 ábra Talajszondás hőszivattyú 
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európai átlaggal. Ilyen kút azonban kevés országban található. Előfordul Japánban és Új - 

Zélandon [2], [10]. 

1.8.3. Masszív abszorber (beton építmény) 

Föld alatti, vagy föld feletti beton, vagy téglafalban, betonlemezben műanyag csőkígyót 

helyeznek el. Külön e célra épített szoborszerű elemek, vagy támfalak, homlokzati 

betonfelületek is felhasználhatóak. A működés elve hasonló a talajkollektorokhoz. A beton jól 

vezeti a hőt, tömege alkalmas a hő tárolására. Segít a levegő, talaj, esővíz hőjének 

átvételében, a napsugárzást közvetlen is hasznosíthatja. Ezt az 1.8.3.1. ábrán láthatjuk [2].  

1.8.4. Talajvíz  

A talajvíz energiájának hasznosításához két kút létrehozása szükséges. Az egyik kútból 

szivattyúzza ki a rendszer a friss vizet és a másik kútba juttatja vissza fűtés esetén a lehűtöttet. 

Fontos, hogy a talajvíz áramlási iránya a kiemelő kút irányából mutasson a másik kút 

irányába, nehogy a lehűtött víz visszajusson a kiemelő kútba. A kutak közötti távolság 

minimálisan 5 méter legyen. A kiemelő kút mélységét 15 méternél mélyebbre nem érdemes 

1.8.3.1. ábra Masszív abszorber 

1.8.4.1. ábra Talajvízkút 
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tervezni, mert a víz kiemeléséhez ekkor már költséges szivattyú és sok energia szükséges. A 

víz visszajuttatása mélyebb kútba szükséges, hogy a hidegebb víz mélyebb talajrétegbe 

krüljön, ezáltal kisebb a valószínűsége a "vízrövidzár" létrejöttének. A talajvízkútból kinyert 

víz hőjének elvonása után a vizet akár felszíni vízbe (patak, tó, folyó) is vezethetik vagy 

elszivárogtathatják dréncsöveken keresztül is. Ez azonban veszélyes is lehet, mert 

visszatápláláskor jelentős környezetszennyezést is okozhatunk, ha az áramoltató rendszer 

meghibásodik. A talajvízkút egyszerűsített sémáját az 1.8.4.1. ábrán láthatjuk [2]. 

1.8.5. Levegő  

Ebben az esetben a hőgyűjtő szerepét egy kültéri ventilátor látja el, ami folyamatos működés 

közben hőt von el a kinti levegőből, amit továbbít a belső tér fűtésére szolgáló eszközhöz. 

Hátránya, hogy a levegő hőmérséklete nem állandó, így a rendszer hatékonysága is változó, 

illetve a ventillátorok által keltett zaj is problémát jelenthet. A levegős hőszivattyút az 1.8.5.1. 

ábrán láthatjuk. Felhasználásra kerülhet még a ház pincéjének levegője is. Központi 

szellőztető rendszerrel ellátott, légmentesen szigetelt ház esetén a kifúvásra kerülő elhasznált 

levegő is használható hőforrásként, vagy a befúvásra kerülő levegőt melegítve, vagy a fűtési 

rendszerre rásegítve. (Ennél egyszerűbb megoldás a hőcserélők alkalmazása, ahol a kifúvott 

meleg és a beszívott hideg levegő egy nagy felületű berendezésen adja át a hőt, anélkül, hogy 

keveredne) [2].  

1.8.5.1. ábra Levegős hőszivattyú 
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1.8.6.  Hulladékhő  

Számításba jöhet minden olyan, anyag, berendezés, aminek használata, működése során 

felesleges hő keletkezik. Anyagra példaként szolgálhat a szennyvíz, az elhasznált termálvíz. 

Előbbire magyarországi példa a szekszárdi húskombinát, ahol a 22°C-os szennyvíz a hőforrás, 

míg utóbbira a harkányi gyógyfürdő, melynek 32-35 °C-os elfolyó vizét használják fel két, 

egyenként 1100 kW-os hőszivattyúval. Hőtermelő berendezésre példa lehet az üzletekben 

dolgozó hűtőgép, üzemekben, gyárakban alkalmazott gép, számítógépes szerverszoba, 

pékségek sütőkemencéje. Ezeket a hulladékhőket felhasználhatják a meleg víz előállításra 

vagy fűtésre. Az egyik első nagyméretű összetett (hűtő, fűtő) hőszivattyú kivitelezése 

Zürichben volt. A Városháza számára készült, magyar tervezésű berendezés hőforrásául a 

Limmat folyó szolgált [2]. 

1.9. A hőszivattyú felhasználási területei 

1.8.1. Fűtés 

A hőforrásból elvont hőt a berendezés általában a zárt körben keringetett víz fűtőközeg 

felmelegítésére használja fel. Elsősorban az alacsony hőmérsékletű fűtési módok alkalmasak 

hőszivattyúval történő felhasználásra, mert annál nagyobb a rendszer hatékonysága, minél 

kisebb a fűtési előremenő hőmérséklet. Padló-, fal- és mennyezetfűtés jöhet számításba, ahol a 

nagy hőleadó felület miatt már 35 °C is elegendő. Monovalens rendszer: a ház teljes fűtési 

energiaszükségletét biztosítja. Bivalens rendszer: a hőszivattyú mellé kiegészítő fűtés kell, 

ami lehet bármilyen kazán, vagy napkollektoros rendszer is. 

1.8.2. Melegvíz-készítés 

Használati meleg víz (HMV) készítésére is felhasználható a hőszivattyú, de a kondenzátor 

oldali felső hőmérséklet határ kb. 55-60 °C, emiatt a meleg víz hőmérséklete 60 °C alatt 

marad. Vannak olyan hőszivattyúk, melyek képesek vezérelni a meleg víz és hűtés, fűtés közti 

energia megoszlást. Mivel éjszaka a legkevesebb a hőigény a lakásban, a hőszivattyú éjszaka 

állítja elő a meleg vizet, a nappali órákban a fűtésre, hűtésre használja fel az energiát. Az ilyen 

komplex hőszivattyúkat kétállapotúnak nevezzük. Ilyenkor a bojler (a meleg víz tartály) 

közvetlenül kapcsolódik a hőszivattyúhoz. Ha a berendezés erre nem képes, akkor a hőcserélő 

körében működtetni kell egy időzített szivattyút. 
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1.) A hőszivattyú. (Mindegy, milyen forrásból dolgozik.) 

2.) Átmeneti hőtároló, a hőszivattyú kiegyensúlyozott működéséhez. 

3.) Háztartási meleg víz tároló, a meleg víz ellátáshoz. (bojler) 

4.) Fűtővíz fő keringtető szivattyú. 

5.) Egyirányú szelep. 

6.) Szabályozott elosztó szelep. 

7.) Biztonsági rendszer. (tágulási tartály, biztonsági szelep, nyomásmérő) 

13.) Hőérzékelők, melyek a hőszivattyú működését vezérlik. 

(Az ábrán a hőszivattyú külső kollektor rendszere nincs feltüntetve.) 

1.8.3. Hűtése 

A hőszivattyú hűtés üzemben való működése megegyezik a hűtőgép működésével. A hűtőgép 

a hűtő belsejéből vonja el a hőt, amit a csőkígyón hátul lead. A fűtési rendszerben keringetett 

vízzel összegyűjtött hőt a hidegebb hőmérsékletű helyre (talaj, víz) szállítjuk. Ekkor a 

hőszivattyú passzív állapotban van. Lehetőségünk van visszafordítható hőszivattyú 

alkalmazásával aktív hűtésre is, amikor a hőszivattyú is részt vesz a folyamatban. Ebben az 

esetben már levegős hőszivattyúval is dolgozhatunk. 

1.8.2.1. ábra Hőszivattyúval működő hűtőrendszer 
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2.  Napelem 

A napelem egy olyan eszköz, amely a Nap sugárzását elektromos árammá alakítja át a 

fényelektromos jelenség segítségével. A napelem elnyeli a fotonokat a fényből és energiát ad 

az elektronoknak, elektromos áramot létrehozva. A napelem teljesítménye függ annak 

típusától, méretétől, sugárzásintenzitásától és a sugárzott fény hullámhosszától valamint 

annak beesési szögétől [3]. 

2.1.  A napelemek működése 

A napelem olyan eszköz, amely a napsugárzást közvetlenül villamos energiává alakítja. A 

szolár cellák két féle anyagból állnak: n –típusú és p típusú, melyek félvezetők. A 

napsugárzás töltéshordozókat kelt. A pozitív töltéshordozók a lyukak, a negatívak az 

elektronok. Előbbi a p-rétegben az utóbbi az n-rétegben keletkezik. A két réteg töltéshordozói 

vonzzák egymást, de csak egy külső áramkörön képesek rekombinálódni, azaz a szabad 

elektronok és elektronhiányok (lyukak) keletkeznek és szűnnek meg. A két réteg határánál 

létrejön egy ún. kiürülési tartomány, mely nem vezeti az áramot. Ezen réteg segítségével 

érdekes elektronikai megoldásokat lehet létrehozni [4]. 

A napelem a beépítéstől függően lehet fix, vagy napkövető. A fix beépítésű megfelelő tájolás 

esetén (déli irány, Magyarországon 35 °-os dőlés szögű) képes egész nap napenergiát 

termelni, tiszta idő esetén. Természetesen reggel és este kisebb teljesítménnyel, hiszen a 

napsugarak kisebb szögben érik a napelemet. Annak érdekében, hogy a lehető legtöbb 

elektromos energiát állítsuk elő napkövető napelemeket kell felszerelnünk. Reggeltől estig a 

napelem vízszintesen forog, függőlegesen bólogat. Ehhez plusz elektronikát kell beépíteni, a 

napelem helyét is gondosabban kell megválasztani, hisz mozgásteret kell hagyni a napelemek 

számára. Ezzel szemben a fix beépítésnél elegendő a tetőszerkezetet betájolni (újépítésű 

háznál).  

 A leadott teljesítmény szinte egyenesen arányos a napsütés intenzitásával. A napelemek egy 

fontos tulajdonsága, hogy a cella feszültsége nem függ a méretétől, és nem befolyásolja a fény 

intenzitásának változása sem. Így a napelem áramerőssége szinte egyenes arányban van a 

cella méretével és a fény intenzitásával. Tehát a különböző napelemek összehasonlítására a 

áramerősség / felületegység (A / cm2) mérőszám ad felvilágosítást. A napelemeket különböző 

méretekben és formában állítják elő, a felhasználási területnek megfelelően. A kisebb bélyeg 

méretűektől a néhány 10 centiméteresig. A cellák összekapcsolásával szolár modulokhoz 
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jutunk. Ezekből a modulokból állítják elő a felhasználó számára a napelem rendszert. A 

napelemes rendszerek mérete egyebek közt függ a napsugárzás mennyiségétől, az 

elhelyezéstől és a felhasználói igényektől [11],[12]. 

2.2. A napelemek típusai 

Alapvetően három fő típust különböztetünk meg, ezek az amorf napelem, mono-, és 

polikristályos napelem. Ezeknek a hatásfokuk és előállítási költségük igen különbözik. Ezeket 

a különbségeket az alábbiakban ismertetem [3]. 

2.2.1. Amorf napelem 

Ez a legelterjedtebb típus, mert olcsón lehet előállítani. Hatásfoka 8-10 % között van, ami 

alulmarad a többihez képest. Mivel kicsi a hatásfoka ezért sokkal több felület kell az 

elhelyezéséhez. Az amorf napelem a szórt fényt jobban hasznosítja, mint a közvetlen 

napfényt. Az élettartamuk csak 10 év körül van [4]. 

2.2.1.1. ábra Amorf kristályos napelem 
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2.2.2. Monokristályos napelem 

Ez a napelem a ma létező legjobb hatásfokkal bíró, 15-18 % között van. A monokristályos 

napelem a közvetlen napfényt hasznosítja jobban, de a szórt fényt már kevésbé tudja 

hasznosítani. Élettartama 30 év [4]. 

2.2.3. Polikristályos napelem 

Ennek a hatásfoka 10-13 % között van, ami már megközelíti a monokristályos napelemét. 

Élettartama 25 év körül van [4]. 

2.2.3.1. ábra Polikrisályos napelem 

2.2.2.1. ábra Monokristályos napelem 
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2.3. A napelem hőfokfüggése 

A napelemek hőfokfüggése igen jelentős. Alacsonyabb hőmérsékleten több áramot termelnek, 

mint nyáron a 35°C –os melegben.  

A 2.3.1. ábrából jól látszik, hogy a napelem tavasszal és ősszel működik igazán hatékonyan. 

Alacsonyabb hőmérsékleten, erős napsugrzás mellett nagyobb teljesítményt képes leadni [5]. 

2.3.1. ábra A napelem hőfokfüggése[6] 
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3. Inverterek/ áramátalakítók 

Napelemet már régóta felhasználják, elektromos áram termelésére, viszont annak tárolása 

sokáig nehézségeket okozott.  Hiszen tavasszal és összel, mikor igen erős a napsugárzás és 

alacsony a hőmérséklet, sok energiát elő tudunk állítani, de nem mindet használjuk fel. Ezt az 

energiát a borús, téli időszakra el kell „ raktározni”. Régebben akkumulátorokat használtak fel 

energiatárolókként. Ez azonban nem volt gazdaságos, és környezetbarát sem, hisz az 

akkumulátorok nem hosszú élettartamúak és a bennük lévő sav erősen környezetszennyező 

hatású.  

Olyan megoldást kellett kitalálni, ami környezetbarát, hosszú élettartalmú, és szinte midenki 

számára elérhető. A megoldás, az áramszolgáltató, mely hatalmas tárhellyel bír. Amennyi 

energiát termelnek a napelemek nyáron, annyival kevesebbet kell fizetni télen az áramért.  

Az inverterek emelett kitűnő paraméterekkel rendelkeznek: magas hatásfok, alacsony 

üresjárati áramfelvétel, sokrétű védelmi funkciók, alacsony tömeg, stb. 

Az inverter a napelem egyenáramát váltakozó árammá alakítja át, és visszatáplálja a 

hálózatba. A visszatáplálás természetesen csak a hálózat periódusával szinkronizálva 

lehetséges és az elektromos művek engedélye is szükséges hozzá. 

A napelem hatásfoka meghatározza százalékosan, hogy mennyi napenergiát alakít át 

elektromos energiává. Az alábbi képlet segítségével számolhatjuk: 

 

,ahol 

• Pm a fényelem által leadott maximális teljesítmény, 

• E a napsugárzás energiája (W/m2), 

• Ac a napelem felülete (m2) [5]. 
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4. Napkollektor 

A napkollektor egy olyan szerkezet, amely a napenergiáját közvetlenül hőenergiává alakítja, 

amit fűtésre, hűtésre és vízmelegítésre használhatunk. Fűtésre ősszel és tavasszal használható, 

télen kiegészítő fűtésként szolgál. Hőcserélő közege folyadék, de levegő is lehet. A 

napkollektort gyakran összetévesztik a napelemmel, ami a napsugarakból elektromos energiát 

állít elő. A napkollektor fényelnyelő rétegét abszorbernek is nevezik. Ez a réteg a napfény 

hatására felmelegszik, és a hőt egy csőkígyón át vezetik el. Derült, napos időben hozzávetőleg 

1 kW erősségű sugárzás érkezik minden négyzetméternyi felületre. Az éves, átlagos 

napsugárzás Magyarországon 3,17 kWh négyzetméterenként és naponta. 

A napkollektor hőcserélő szerint lehet folyadékos és levegős. A levegős rendszerekben a 

közeg szállítására nem szivattyút, hanem ventillátort használnak. Az ilyen berendezéseket 

termoszifonnak nevezzük. 

A napkollektor egyszerűsített ábráját a 4.1. ábrán láthatjuk. Részeit a következőkben mutatom 

be. A fekete színű, néha tükrökkel is megvilágított kollektor (1) elnyeli a napsugár által 

közvetített hőt és azt átadja a kollektorban keringő folyékony, fagyálló, jó hőközvetítő 

folyadéknak. A kollektor felmelegedését egy automatika (2) figyeli, amely a rendszernél 

magasabb hőmérséklet esetén elindítja a szivattyút (3). Ez a folyadék egy zárt hőcserélő 

tartályban (5) átadja a többlet hőt a bojlerben (6) tárolt víznek. A rendszert nyomásszabályozó 

(4) egészíti ki, illetve közvetlen a hőcserélőből (5) is lehet meleg vizet nyerni fűtési célokra 

[6],[13]. 

 

4.1. ábra Napkollektor vázlata 
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5. Légkollektorok 

A légkollektorok a napenergiájával fűtenek levegő segítségével. Szoláris légfűtésre 

használhatók. Ezek a berendezések legfőképp a Nap téli pályáját figyelik, ezért rendszerint a 

ház oldalára szokták elhelyezni.  

A levegő a kollektor belsejében halad, a hőcserélőn keresztül felmelegszik, majd beáramlik a 

fűtendő területre. A levegő mozgatását általában ventillátor(ok) végzi(k). A szerkezet 

belsejében szabályozó tag található, amely csak abban az esetben engedélyezi a működést, ha 

fűtésre alkalmas a rendszer hőmérséklete. A légkollektorokat általában fűtésre alkalmazzák, 

bár vannak csőhálózattal kombinált típusok, amelyek használati meleg vizet is készítenek. 

Kevésbé összetett szerkezetek, mint a „vizes” napkollektorok, ezért áruk alacsonyabb, 

szerviz- és üzemben tartási költségük kisebb, előállításuk egyszerűbb [14].  

5.1. Fan-coil 

A légfűtés legismertebb változata a fan-coil. Lényege, hogy a radiátor szerepű bordáscső 

hőcserélőhöz ventilátort szerelnek, és ezzel annak hő leadása a természetes áramlástól 

függetlenedik. Így a készülék teljesítménye jelentősen megnő, esztétikus burkolatokba, vagy 

akár álmennyezetbe rejthető. Előnye, hogy fűteni és hűteni is tud, persze van a kazánhoz 

hasonló hűtőberendezés is. A radiátornál kisebb és esztétikusabb. Hátránya viszont a 

zajkibocsátás, az elektromos hálózat szükségessége, és a magas beruházási költség. Az 5.1.1. 

ábrán láthatunk példát a fan-coilokra. 

 

5.1.1. ábra Fan-coil 
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6. Energetikai célú napelem 

6.1. Gyártó által ismertetett tulajdonságok 

A P épület tetején található két 10 kW-os monokristályos napelem, amelyhez külön-külön 

tartozik egy-egy konverter, amely átalakítja a napelemek által termelt egyenáramú 

feszültséget, 230 V-os váltakozó árammá. 

6.2.  A napelemek energiatermelése egy kiválasztott napra 

A kiválasztott nap augusztus 30. mely napon felhős és enyhén borult volt az idő. A napi 

teljesítmény eloszlást a 6.2.1-es ábrán láthatjuk. Jól látszik, hogy a déli órákban adja le a 

napelem a legnagyobb teljesítményt, hiszen a Napsugarak beesési szöge a napelem 

normálisához képest ilyenkor a legkisebb. 

A napi átlaghőmérséklet augusztus 30-án körülbelül 23 °C volt. Ezt jól láthatjuk a 6.2.2-es 

ábrán, amely megmutatja a maximum és minimum értékeket is. 

6.2.1. ábra Az energetikai célú napelemek napi teljesítménye két jellemző nyári napon 
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A monokristályos napelem, mint már említettem jobban hasznosítja a teljes sugárzást, mint a 

szórtat. A 6.2.3-as diagramon jól kivehető, hogy augusztus 30-án valamivel több mint 300 

W/m2 teljes sugárzás volt a napi átlagérték, sajnos azonban az átlagot 24 órára számolták ki 

nem pedig a napsütéses időszakra. Ennek a mulatságos helyzet feloldása hamarosan 

megtörténik, és a napsütéses órákra vonatkoztatott átlagérték kerül kijelzésre.A későbbiekben 

olyan adatokat használok, amelyekben ezt a 24 órás átlagot a napsütéses órákra számoltam át. 

A nem túl magas külső hőmérsékletnek és az erős napsugárzásnak köszönhetően igen jó volt a 

nepelemek teljesítménye. 

6.2.2. ábra Napi átlaghőmérséklet augusztusban 
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6.2.3. ábra Napi átlagos sugárzás augusztus hónapban 

A rendszerhez tartozik egy meteorológiai állomás, amelyen a legfontosabb időjárási 

paramétereket mérjük, a számítogépes redszeren kijelezzük, illetve tároljuk az aktuális és a 

régebben mért értékeket is. Ezek a paraméterek: 

• Szélirány és sebesség 

• Direkt sugárzás 

• Szórt sugárzás 

• Teljes sugárzás 

• Hőmérséklet 

• Akkumulátor töltöttsége 

• A mérés dátuma és ideje 
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A termelt villamos energia ára egy napra 40 Ft/ kWh-val számolva augusztus 30-ra 112,15 

kW h teljesítményre nézve 4486 Ft megtakarítást jelent, és 78,51 kg az energiatermelés 

során nem kibocsátott CO2 gáz. 

6.2.4. ábra Meteorológiai állomás ábrázolása a honlapon, 2011. augusztus 30-án délután 
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A 6.2.5. ábrán láthatjuk a szeptember közepétől október közepéig nem kibocsátott CO2 gáz 

tömegét és a villamos áram árában történt megtakarítás változását. Az említett 

időintervallumban összesen termelt villamos energia 2448,04 kWh volt, ami 40 Ft/ kW h-val 

számolva 97921,6 Ft megtakarítást jelent. Ez három hónappal számolva mintegy 300 e Ft 

lenne, ami jelentős összegnek számít. A nem kibocsátott széndioxid mennyisége összesen 

1687,1 kg volt. 

6.3. A „P” épület tetejére felszerelt napelemek 

energiatermelése 

A 6.3.1. ábrán bemutatjuk a meteorológiai állomás adatai alapján a napi maximális beeső 

sugárzás energiasűrűségének változását július 13 és augusztus 30 között. Az ábrából jól 

látszik, hogy akár hatszoros különbség is lehet egy nyári hónapban a legnagyobb és legkisebb 

napi maximális beeső sugárzás energiasűrűség értékek között.  

6.2.5. ábra Egy hónap CO2 és bevétel megtakarítása 
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6.3.2. ábrán a napi maximális beeső sugárzásra láthatunk téli adatokat. Az intervallum 

2011.11.08 és 2012.01.17-re vonatkozik. Megfigyelhető, hogy télen lényegesen kevesebb az 

egy négyzetméterre beeső sugárzás. Míg a nyári hónapokban a napi maximum átlagosan 1200 

W/m2, addig ez az érték télen 400 W/m2-re csökken. 

 

6.3.2. ábra Napi maximális beeső sugárzás, télen 
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6.3.1. ábra Napi maximális beeső sugárzás változása július 13. és augusztus 30. között 
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 6.3.4. ábra Az energiatermelő napelemek napi maximális teljesítménye, télen 

A 6.3.3. ábrán bemutatjuk a napelemek napi maximális energiatermelésének változását július 

14 és október 21 között. A télen mért teljesítmény adatokat a 6.3.4. ábrán láthatjuk. A két 

évszakban leadott maximális teljesítmény értékek közel egyforma értékűek. A 6.3.1. ábrát és 

a 6.3.3. ábrát, azaz a nyári adatokat összevetve azt várhatnánk, hogy a két görbe július és 

augusztus hónapban fedi egymást, mivel elvileg a két görbe hányadosa a hatásfokot adja. 

Ennek értelmében, ha a maximális teljesítményt elosztjuk minden nap a maximális beeső 

sugárzási intenzitással, akkor ez az érték, a maximális beeső intenzitás függvényében állandó, 

vagy ahhoz közeli érték kellene, hogy legyen. Ehelyett a 6.3.5. ábrán látható pontsorozatot 

kaptuk. Ugyan ezt a számítást elvégeztem a téli hónapokra vonatkoztatva is. Az eredményt az 

alábbiakban közlöm. 
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6.3.3. ábra Az energiatermelő napelemek napi maximális teljesítménye, nyáron 
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A nyári adatok összevetése a következőképpen alakult: 

A téli adatokból a számítás során az alábbi diagramot tudtam ábrázolni: 

 

6.3.6. ábra A napi csúcs teljesítmény és a beeső maximális sugárzás aránya a beeső csúcs 

sugárzás függvényében, télen 

Ebből két következtetést lehet levonni. Az egyik, hogy a meteorológiai állomás 

sugárzásmérője nem teljesen azt a beeső sugárzást méri, ami a napelemekre esik, másrészt, 

6.3.5. ábra A csúcsteljesítmény és a beeső teljesítmény aránya a maximális beeső sugárzás függvényében 
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hogy a vizsgált időszakban (nyáron) a magas levegő hőmérséklet és a nagy beeső sugárzás 

megemelte a napelemek hőmérsékletét (sokszor 60 oC fölé), ennek következtében csökkent a 

hatásfok, ami megfelel a napelemek karakterisztikájának. Ezt a tendenciát követi az ábrán az 

egyenes vonallal kiátlagolt pontsokaság. A 6.3.6. ábrán, a téli adatok esetében már szebb 

ponthalmazt kaptunk, itt már kisebb a szórás, és még inkább egy vízszinteshez közelít a 

pontsorozat, azonban itt is vannak kiugró értékek, ezeknek az oka lehetett, hogy a hó belepte a 

napelemet [15].  

Ennek ellenére a téli időszakban számolt hatásfok lényegesen jobb, mint a nyári. Ebben nagy 

szerepet játszik a napelemek hőfokfüggése, melyről már a korábbiakban szóltam. A 

felmelegedett napelem testek hatásfoka lényegesen rosszabb. 

 

A napi energiatermelés az eltelt időtől a 6.3.7. ábra szerint függ. 
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6.3.7. ábra Az energiatermelő napelemek napi energiatermelése az eltelt idő függvényében, 

július 14. és október 21. között 

Az ezzel arányosnak gondolható átlagos napi beeső sugárzási intenzitás július és augusztus 

hónapban a 6.3.8. ábra szerinti összefüggést mutat. 
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A két utolsó időfüggvény között a vártnál kisebb korreláció látszik. Ha a napi 

energiatermelést elosztjuk a beeső sugárzási intenzitás napi átlagértékével, és azt a beeső 

sugárzási intenzitás függvényében ábrázoljuk, akkor első közelítésben egy állandó értéket 

kellene kapnunk. Ez azonban nem teljesen van így, mint ahogy azt a 6.3.9. ábrán láthatjuk. Az 

eltérés okát valószínűleg az átlagképzés módja, illetve az érzékelők nem megfelelő 

elhelyezése adhatja meg [15]. 
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6.3.8 ábra A napi átlagos beeső sugárzás július  14. és augusztus 21. között 
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6.3.9. ábra A napi energiatermelés aránya az átlagos beeső sugárzási intenzitáshoz a napi 

átlagos beeső sugárzási intenzitás függvényében 

A fenti időintervallumban összesen termelt villamos energia 8708,27 kWh (ami 40 Ft/kWh - 

val számolva mintegy 350 eFt megtakarítást jelent), és az ezzel a fosszilis tüzelőanyagok 

égetéséhez képeset nem kibocsátott széndioxid mennyisége 6095,79 kg. 
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6.4. Hallgatói mérésre szolgáló napelemek 

A Dunaújvárosi Főiskola a hallgatók részére bocsátott három különböző típusú, egy 

polikristályos-, egy monokristályos-, és egy amorf- napelemet. A rendszerben két érzékelő 

található, melyek segítségével egy automatikus napkövető mechanizmus beállítja a napelem 

optimális helyzetét a napsugarak beesési szögétől függően. Ennek következtében a napelemek 

két tengely körül foroghatnak, s így mindig az elérhető legnagyobb teljesítményt adják le. 

6.4.1. Amorf napelem 

A 6.4.1. ábrán középen található az amorf napelem, melynek felülete 1 m2. A 6.4.1.1. 

táblázatban a napelem adatai találhatók: 

6.4.1.1. táblázat Amorf napelem adatai 

Maximális teljesítmény (Pmax) 52,5 W (±5%) 

Max. teljesítményen mérhető feszültség (Umpp) 38,8 V 

Max. telj. mérhető áramerősség (Impp) 1,4 A 

Üresjárási feszültség (Uoc) 50,9 V 

Rövidzárási áramerősség (Isc) 1,7 A 

6.4.1. ábra Napkövető és a hallgatói napelemek 
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6.4.2. Monokristályos napelem 

A 6.4.1. ábrán fölül látható a monokristályos napelem. A nevéből is látszik, hogy a tábla 

egyes részei egyetlen kristályból állnak. A 6.4.2.1. táblázatban a gyártó által meghatározott 

paramétereket ismertetem: 

6.4.2.1. táblázat monokristályos napelem adatai 

Maximális teljesítmény (Pmax) 85 W (±5%) 

Max. teljesítményen mérhető áramerősség (Imp) 4,8 A 

Max. teljesítményen mérhető feszültség (Ump) 17,8 V 

Üresjárási feszültség (Uoc) 22,2 V 

Rövidzárási áramerősség (Isc) 5,15 A 

Működési cella hőm. (Tmax) 45°C (±2°C) 

6.4.3. Polikristályos napelem 

A 6.4.1. ábrán legalsó napelem a polikristályos napelem, melynek felületén látszanak a 

különböző méretű, formájú kristályszerkezetek. Az adatait a 6.4.3.1. táblázatban ismertetem. 

6.4.3.1.táblázat Polikristályos napelem adatai 

Maximális teljesítmény (Pmax) 8 W 

Max. teljesítményenen mérhető áramerősség (Imp) 4,5 A 

Max. teljesítményen mérhető feszültség (Ump) 17,6 V 

Üresjárási feszültség (Uoc) 22,1 V 

Rövidzárási áramerősség (Isc) 4,8 A 

Legnagyobb soros biztosíték áram 20 A 

Legnagyobb ellenáram ( Ir) 4,8 A 

6.4.4. A hallgatói napelemek tulajdonságainak meghatározása 

különböző terhelő ellenállások esetében  

A napkövetővel felszerelt napelemekkel (6.3.1. ábra) méréseket végeztünk a terhelő ellenállás 

függvényében. Sajnos a mérés idejében borult idő volt. Megmértük, hogyan változik a 

feszültség és az áramerősség a sorosan kötött ellenállások és a napsugárzás függvényében. 
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Megfigyelhetjük, hogy a borult idő ellenére is képesek a napelemek villamos áramot 

előállítani. Az előírt maximumtól körülbelül a felére csökken le a teljesítőképességük, mind 

áramerősség mind feszültség, mind a teljesítményük terén. A 6.4.4.1. táblázatban láthatjuk a 

mért eredményeket összesítve. 

A mérés idejében sajnos a meteorológiai állomás adatlekérő rendszere nem működött, így a 

beeső fényt luxmérővel mértük meg, amelynek a fényérzékenységi karakterisztikái az emberi 

szem érzékenységével egyezik meg. Sajnos ez eltér a felszerelt napelemek sugárzásmérőjétől, 

azonban a villamos karakterisztika meghatározását a különböző karakterisztikák nem 

zavarják. 

6.4.4.1. táblázat A hallgatói napelem mérési eredményei 

A kapcsolási rajz egyszerűsített ábráját a 6.4.4.2. ábrán láthatjuk. 

2011.10.22. 

12:10 
MONO. LUX  AMORF. LUX  POL. LUX  

Akkufeszültség 12,6 V - 8,1 v - 13,4 V - 

Rövidzárási 

áram 
1,92 A 395 0,41 A 276 1,09 A 239 

5 Ω 
6,45 V 

261 
2,2 V 

289 
4,9 V 

211 
1,23 A 0,42 A 0,95 A 

7,5 Ω 
9,42 V 

260 
3,3 V 

296 
7,5 V 

217 
1,22A 0,43 A 0,97 A 

15 Ω 
17,52 V 

258 
6,8 V 

300 
14,6 V 

221 
1,15 A 0,43 A 0,97 A 

30 Ω 
19,91 V 

253 
13,6 V 

307 
19,00 V 

224 
0,65 A 0,44 A 0,63 A 

45 Ω 
20,2 V 

244 
20,6 V 

316 
19,6 V 

222 
0,44 A 0,44 A 0,43 A 

Üresjárási 

feszültség 
20,7 V 289 47,1 V 274 2,3 V 210 

6.4.4.2. ábra A hallgatói napelemek ellenállással terhelt kapcsolási  rajza 
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6.4.4.3. ábrán a napelemek által termelt áramerősség grafikonon jól látszik, hogy a napelemek 

elviselik a rövidzárt, és a terhelő ellenállás, ha 15 Ω -nál nagyobb, akkor a termelt 

áramerősség nem túl erős. 

 

6.4.4.4. ábra azt mutatjuk be, hogy a napelemek feszültsége hogyan változik a terhelő 

ellenállások függvényében. Az ábrából jól látszik, hogy 15 Ω -nál nagyobb terhelő ellenállás 

esetében az amorf napelem közel üresjárásban dolgozik. A napelemek belső ellenállás 

6.4.4.3. ábra A hallgatói napelemek áramerőssége az ellenállások függvényében 

6.4.4.4. ábra A hallgatói napelemek feszültsége az ellenállások függvényében 
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meghatározására, a terhelő ellenállás - teljesítmény diagramot célszerű alkalmazni, amelynek 

maximumánál van az úgynevezett illesztés, amikor a terhelő ellenállás és a belső ellenállás 

megegyezik. A feszültségforrásból ennél a terhelésnél lehet a legnagyobb teljesítményt 

kivenni. Ezeket az eredményeket az 6.4.4.5. ábrán mutatjuk be. Itt jól látszik, hogy az amorf 

napelem belső ellenállása 45 Ω körül van, a polikristályos és monokristályos napelemeknél 

pedig 45 Ω illetve 15 Ω -nál.  

A mért adatok alapján elmondhatjuk, hogy a hatásfok alapján legjobb a monokristályos, utána 

a polikristályos, majd az amorf napelem. Ha egy elemi cellára komoly árnyék vetül, akkor az 

egész napelem panel teljesítménye jelentősen romlik az egykristályos és a polikristélyos 

panelek esetén is, de jóval kisebb a változás az amorf paneleknél. Ez utóbbiak lényegesen 

jobban teljesítenek gyengébb fényviszonyok esetén. 

6.4.4.5. ábra A hallgatói napelemek teljesítménye az ellenállások függvényében 
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7. Hűtés-fűtés 

7.1. „GL” épület f űtése-hűtése 

A GL épület hűtését 6 db levegő-víz hőszivattyú látja el és a hűtési adatokat a 7.1.1. 

táblázatban mutatjuk be. Az első mérés időpontja 2011.09.05. délután 13:10 volt. A külső 

hőmérséklet árnyékban 29,3 °C, míg napon 33, 2 °C volt. A GL épület alaprajzát 7.1.3. ábrán 

mutatjuk be. 

7.1.1. táblázat Hűtési hőmérsékletek 

Épület Terem neve Tpadló [°C]  T levegő [°C] 

GL 018 23,6 25,9 

GL 007 23,3 23,9 

GL 006 22,9 24,5 

GL 005 23,7 24,9 

GL 004 23,5 24,4 

GL 003 23,8 24,7 

GL folyosó közép 23,5 25 

GL 002 24,2 25,3 

 

A fűtést a talajkollektor és a rákapcsolt hőszivattyú és a 6 db levegő víz hőszivattyú (levegő 

kazán) látja el. A talajkollektorra kapcsolt hőszivattyú látja el a HMV előállítását is. Az 

épületben légkezelő rendszer is működik, amelyben egy 10 kW-os calorifer látja el a levegő 

hőmérsékletének a megfelelő szintet tartását. 

A hőmérsékleteket megmértük nyáron és ősszel is egyaránt. A fűtési adatokat a 7.1.2. 

táblázatban közlöm. A 7.1.3. ábrán látható a GL épület alaprajza, ahol a termek számát 

feltüntettem [15]. 

A második mérés időpontja 2011.10.21. délelőtt 9:30-kor. A külső hőmérséklet 8,8 °C volt. 
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7.1.2. táblázat Fűtési hőmérsékletek 

 

Épület Terem neve Tpadló [°C]  T levegő [°C] 

GL 018 18,9 19,5 

GL 007 19,3 19,5 

GL 006 17,4 17,3 

GL 005 17,2 17,1 

GL 004 17,6 17,4 

GL 003 19,6 19,7 

GL folyosó közép 18,8 18,5 

GL 002 18,2 17,6 
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7.2. A levegő-víz hőszivattyúk éves energiatermelése 

A rendszer egy éves megfigyelése után, mérve a levegős hőszivattyú paramétereit (villamos 

teljesítményét, termelt hőmennyiségét, teljesítményét) következethetünk a rendszer 

működésének hatékonyságára.  

 

7.2.1. ábra Levegős hőszivattyú villamos teljesítménye 

A 7.2.1. ábrán a levegős hőszivattyú felvett villamos teljesítményét ábrázoltam. 

Megfigyelhető hogy a téli intervallumban megnövekedett a teljesítményfelvétel. 

 

7.2.2. ábra Külső hőmérséklet, 2011.10.01-2012.06.10 

A 7.2.2. ábrán a külső hőmérsékletváltozást láthatjuk. A diagramból jól kivehető, hogy 

2012.02.04-én a hőmérséklet kifejezetten alacsony volt. A rendszer -17,6 °C-ot mért.  

7.2.3. ábrán mutatom be az éves energia felvételt, melyet a felvett villamos teljesítményből 

számoltam ki. Az energiát a teljesítmény diagramból számoltam, integrálva a függvény 

értékeit. 
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7.2.3. ábra Levegős hőszivattyú felvett energiája 

A diagramon, egy évnyi időintervallumon mutatom meg a levegős hőszivattyú által felvett 

energia mennyiségét. A feltűnően magas kiugrást 2012.02.04. mértük, a különösen magas 

külső hőmérséklet következtében. Itt a rendszernek több energiára volt szüksége. A 

diagramból jól kivehető, hogy a levegős hőszivattyú átlagosan 60 kWh használ fel naponta. 

7.3. „P” épület fűtése-hűtése 

A P épületben a fűtés-hűtést 24 db 150 mélységig fúrt kút látja el. A rendszer könnyebb 

vizsgálata és működésének irányíthatósága érdekében digitális kijelzőn kísérhetjük 

figyelemmel működésének folyamatát. A szondamezőtől 1, 3, és 5 méter távolságra 

elhelyeztek 20 méter mélyen mérő kutakat, melyek méterenként mérik a talaj hőmérsékletét.  

A 7.3.1. ábrán láthatjuk a talaj hőmérsékletének szintenkénti változását nyáron. „Semleges 

helyen” 20 méter távolságban elhelyeztek még egy 150 méter mély kutat, hogy a téli és nyári 

igénybevétel miatt az esetleges talajhőmérséklet változásokat figyelemmel kísérhessék.  

A talajszondákban fagyálló folyadék található, mely nyáron egy hőcserélőn keresztül veszi fel 

a szükséges hőmennyiséget, míg télen a hőszivattyúknak adja le. 
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A 7.3.2. ábrán is a talaj hőmérséklet változását láthatjuk a mélység függvényében, de ezek 

már a téli adatok. Ha a két diagramot összehasonlítjuk, megfigyelhetjük a talaj közelében 

nagy hőmérséklet különbség lép fel, de ez normális, mivel télen sokszor eléri a levegő 

hőmérséklete a 0 °C alatti hőmérsékletet, így a felső talajréteg is lehűl. Azonban 10 méteres 

mélységben mind nyáron, mind télen egyaránt 10 °C körüli a talaj hőmérséklete. Még 

mélyebbre hatolva nyáron egészen 19,8 °C- ig emelkedik a hőmérséklet, míg télen 14 °C- nál 

megáll a maximum. Ez mindösszesen 6 °C különbséget jelent, ami elég elenyésző, mivel a 

levegő esetében ez akár 30 °C is lehet.  

 

7.3.2. ábra Talajszonda-mező hőmérséklete a mélység függvényében, télen 

7.3.1. ábra Talajszonda-mező hőmérséklete a mélység függvényében, nyáron 
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Minden teremben padlófűtés van és legalább két darab a folyosóval határos falhoz és a 

mennyezethez közel elhelyezett fan-coil keringteti a levegőt és segíti a padlófűtés munkáját. 

Nyáron passzív hűtést valósítottak meg, amelyekben a főszerepet a fan-coilok játsszák, 

azonban a padlófűtésben is kering a terem levegőjéhez képest néhány fokkal hidegebb hűtött 

víz. A folyosó hűtését-fűtését szellőztető rendszer látja el. 

A padlófűtésből és a fan-coilokból, valamint a szellőztető rendszerből érkező felmelegített 

vizet nyáron egy hőcserélőbe vezetik, amely azt átadja egy keringtető szivattyúval mozgatott 

és a talajszondákba lemenő és ott lehűlő víznek [15].  

A P épület hűtési rendszere 33°C külső hőmérsékleten leeresztett zsalurendszer mellett, 

minden helyiségben a belső hőmérséklet nem ment 28 °C alá. A talajszondák által elvitt 

hőteljesítmény 40 kW volt. 

A hőmérsékletméréseket a P épületben is elvégeztük. Az adatokat a 7.2.2. táblázatban 

mutatom be. A teremek felosztása megtalálható a 7.2.4. ábrán. 

Az első mérés 2011.09.05. 13:10-kor volt. A külső hőmérséklet napon 33,2 °C, árnyékban 

29,9 °C volt. 

7.2.2. táblázat Hűtési hőmérsékletek 

Épület Terem neve Tpadló [°C]  T levegő [°C] 

P 001 23,8 25,4 

P 002 24,1 25,4 

P 013 24 25,8 

P 012 24,2 25,9 

P 011 25,1 26,1 

P 010 24,6 26,6 

P 009 26,2 28 

P 008 26,4 28,5 

P 007 25,2 28,8 

P 006 25,8 26,5 

P 003 26,2 27,5 

P folyosó közép 27,3 29,1 

 

A második mérést 2011.10.21. 9.30-kor végeztük el. A külső hőmérséklet 8,8 °C volt. Az 
eredményeket a 7.2.3. táblázatban közlöm. 
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7.2.3. táblázat Hűtési hőmérséklet 

Épület Terem neve Tpadló [°C]  T levegő [°C] 

P 001 19,4 19,7 

P 002 18,6 18,8 

P 012 18,4 18,5 

P 012 18,6 18,7 

P 011 18,4 18,3 

P 010 18,7 18,4 

P 009 18,5 18,3 

P 008 18,5 18,4 

P 007 19,1 19,3 

P 006 18,4 18,4 

P 003 18,6 18,4 

P folyosó közép 18,3 18,3 

Mint ahogy már említettem a rendszerben 5 db mérőkút található, melyek a talaj 

hőmérsékletváltozását kívánják mérni. A februári lehűléseket vizsgálva, kíváncsiak voltunk a 

talajban lezajlódó változásokra. Mit is okozott a hőelvonás a talajjal és azt mennyi idő múlva 

képes helyrehozni. A 7.3.3. ábrán bemutatom, hogy helyezkednek el egymástól a mérő kutak.  

 

7.3.3. ábra A mérőkutak elhelyezkedése 
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7.3.4. ábra "A" jelzésű szonda által közölt talajhőmérséklet 

A 7.3.4. ábrán az „A” jelű kút által közölt talajhőmérsékletet mutatom be. A két diagram két 

különböző időpontban ábrázolja a talajhőmérsékletet. A piros színű 2012.02.03-án mért 

adatokat ábrázolja, míg a kék színű 2012. 02.06-os adatokat. Ebben az időintervallumban igen 

alacsony volt a külső hőmérséklet. 2012.02.04-én a külső hőmérséklet -17,6 °C volt. Jól 

látszik a 7.3.4. ábrán, hogy a talaj pár nap elteltével is már hőt vesztett. A 7.3.5. ábrán egy 

hónappal későbbi adatokat tüntetek fel.  

 

7.3.5. ábra "A" jelzésű kút hőmérséklete 

Ezen az ábrán a kék színű diagram mutatja a későbbi adatokat. 2012.03.17-én 150 méteres 

mélységben a talaj hőmérséklete 4 °C - ot csökkent. 

A talaj hőmérséklete, ha figyelembe vesszük, hogy 2012.02.02-án elkezdődött a lehűlése, 

akkor a „normálisnak” nevezhető 19,8 °C hőmérsékletre körülbelül 2 hónap alatt állt vissza. 
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A jó hír, hogy ez az igénybevétel nem okoz különösebb gondot, a tavaszi, illetve nyári 

időszakban, a talaj regenerálódni tud. 

A 7.3.6. ábrán a „B” jelzésű kút adatait ábrázoltam, mely a szondamezőtől 20 méter 

távolságra helyezkedik el. Itt is kiválasztottam egy későbbi dátumot, ahol már a rendszer 

megterhelte a talajt. A szondamező hőmérséklet elvonása ezen a területen már kisebb 

mértékű, itt csak 2 °C - os hőmérsékletesés figyelhető meg. 

 

7.3.6. ábra "B" jelzésű mérőkút hőmérséklete 

A rendszerben található még 3 darab 20 méter mélységű mérőkút. Ezekről mindösszesen csak 

egy diagramot mutatok be, mert a három kút hőmérséklete közel azonos. A 7.3.7. ábrán a „C” 

jelzésű kút adatait ábrázoltam. 

 

7.3.7. ábra "C" jelzésű mérőkút 

Itt is az erős lehűlés utáni állapotokat ábrázoltam. A piros színű diagram a 2012.02.03. 

adatokat jelöli, a kék színű pedig a 2012. 03. 15. adatokat. Ebben az esetben nem figyelhető 
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meg akkora különbség, mint a mélyebb kutak esetében. A talaj mentén szinte azonos 

hőmérsékletek állnak fent. 20 méteres mélységben pedig pár tized °C a különbség.  

7.4.Talajszonda hőátadása 

A talajszonda (tulajdonképpen egy „U” alakú cső) rendszerében felmerült az a probléma, 

hogy télen, amikor nagyon lehűlt a hőmérséklet, majdnem lefagyott a folyadék a talajszonda 

felső részében. Elméletileg ennek nem szabad bekövetkeznie, mivel Etilén-glikol és víz 

keveréke kering a csőben, mely fagyálló. Azonban úgy néz ki, hogy a keringtető szivattyú 

relatíve kis teljesítménye miatt az Etilén-glikol, mely nehezebb, mint a víz, az „U” cső alsó 

részében és a falaknál helyezkedik el, egy kicsit szegregálódott. A probléma megoldásának 

érdekében termodinamikai számításokat végeztem, hogy megállapítsam a csővezetékekben 

keringő folyadék áramlásának nagyságát. A Reynolds szám segítségével megállapítottam, 

hogy a rendszerben szinte mindenhol lamináris az áramlás, s ennek következtében 

szegregálódott a folyadék. Az Etilén-glikol és a víz szétvált. A fagyálló az „U” alakú cső 

aljára süllyedt, míg a víz tovább keringett a rendszerben. Ennek következtében a rendszer 

leállt. Az üzemeltető megnövelte az Etilén-glikol arányát a rendszerben és ellátta egy nagyobb 

teljesítményű szivattyúval.  

A számítások az alábbiakban olvashatók: 

A termodinamikai számításokhoz szükségem volt az Etilén-glikol különböző paramétereire. 

 

1. viszkozitására, amelynek a hőmérséklet függvénye alább látható [16] 
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2. sűrűségére 
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3. hőkapacitására 
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4. csősurlódási tényezőjére 

242,0=λ  

A Reynolds szám megállapításához szükségem van a csővezeték átmérőjére és a folyadék 

sebességére. A talajszondás rendszerben három különböző átmérőjű cső van.  

 

1. A szonda 150 méter hosszan nyúlik le a földbe és az átmérője 32 mm. 

32 103217,014,3032,0 −⋅=⋅=A  

Így már megállapítható a folyadék sebessége, mely 

23 287,0

48

103217,0
3600

5,11

s
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A

Q
v v =

⋅
== −  

Azért osztottam 48-al, mert 48 db kút van a rendszerben. A Reynolds számhoz már minden 

komponenst ismerünk: 

2103
0045,0

287,0455,1030032,0
Re =⋅⋅=⋅⋅=

η
ρ vd

 

 

2. Mellékgyűjtő cső 40 mm átmérőjű 

32 10503,014,304,0 −⋅=⋅=A  
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23 264,0
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Azért osztottam 24-el, mert 24 db ilyen cső van a rendszerben. 
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Ebben a csővezetékben enyhén turbulens az áramlás. 

3. Főgyűjtő cső 
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Azért osztottam 2-vel, mert 2 db ilyen cső van a rendszerben. 
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A főgyűjtő csövekben is lamináris volt az áramlás [16]. 

A szondához tartozó csővezetékek nincsenek szigetelve, így szükséges volt a hőátadási 

tényezőt is kiszámítani, így meghatározhatóvá vált a szabad csöveken elpazarolt energia. 

Először a szondában végeztem el ezt a számítást. 

 

1. Szonda 

Ehhez legelőször a Prandtl számot kellett meghatározni. 
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Ezután a Nusselt számot kellett meghatározni, mely a következőképp alakult: 

KCNu nm ⋅⋅⋅= PrRe  ,ahol 
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Így minden összetevője ismert, tehát 

38,2756,061,652103027,0 33,08,0 =⋅⋅⋅=Nu  

λ
α⋅= d

Nu    
d

Nu λα ⋅=  

1,207
032,0

242,038,27 =⋅=α  

A csővezeték felszíne: 

232,60032,0600 mA =⋅⋅= π  

Ezekkel az adatokkal már meghatározható a csővezetéken leadott veszteség: 

( )21 TTA −⋅⋅= αϕ  

 ( ) CTT °≈− 5,821  

W3,1061845,832,601,207 =⋅⋅=ϕ  

 

2. Mellékgyűjtő cső 

A Prandtl szám (Pr), a szorzótényező (C) és a kitevők nem változnak, így a Nusselt szám 

hasonlóképp alakul, mint a szondában, csak az idetartozó Reynolds számmal kell számolni. 

61,3056,061,652418027,0 33,08,0 =⋅⋅⋅=Nu  

A hőátadási tényező a következőképp alakul: 

2,185
04,0

242,061,30 =⋅=α  

A mellékgyűjtő csővezeték össz felszíne: 

211,2124704,0 mA =⋅⋅⋅= π  
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Így már meghatározható a hőveszteség: 

( )21 TTA −⋅⋅= αϕ  

 ( ) CTT °≈− 921  

W15,35186911,212,185 =⋅⋅=ϕ  

 

3. Főgyűjtő cső 

A főgyüjtő csőhöz tartozó Reynold számmal a Nusselt szám: 

2,1556,061,656,1007027,0 33,08,0 =⋅⋅⋅=Nu  

ebből a hőátadási tényező a következőképp alakul: 

44,33
11,0

242,02,15 =⋅=α  

A mellékgyűjtő csővezeték össz felszíne: 

264,2724011,0 mA =⋅⋅⋅= π  

A keresett hőveszteség a következő 9 °C- os hőmérsékletkülönbség mellett: 

( )21 TTA −⋅⋅= αϕ  

 ( ) CTT °≈− 921  

W53,8318964,2744,33 =⋅⋅=ϕ  [17] 

 

Mint ahogy fentebb szerepel a leírásban, a kivitelezés úgy történt, hogy sem a fő, sem a 

mellékgyűjtő cső nincs szigetelve, ezért igen jelentős a hőveszteség a rendszerben, ami a 

hatásfokot nem javítja. Összességében a rendszer jól működik, működését jól ismerjük, 

azonban a turbulencia beállításával, illetve növelésével jelentősen növelhető lenne a 

szondából kivehető hőmennyiség, és ezzel párhuzamosan csökkenthető lenne a hőszivattyúk 

villamos fogyasztása. A tervezés 125 méter mély kutakra épült, de 150 méter mély kutakat 

készítettek, hogy elegendő legyen az átadott hő. A kivitelező nem számolt azzal, hogy a 

beépített keringtető szivattyú emelő magassága, nem elegendő a 25 méterrel megnövelt 

mélység tökéletes leküzdésére.  
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8. Meleg víz előállítás 

8.1. „P” épület meleg víz előállítása 

A „P” épületben a meleg vízellátásról négy különböző napkollektor gondoskodik. A 8.1.1. 

táblázatból jól látszik, mekkora különbségek vannak a napkollektorok között, azonban 

hasonlóság is megfigyelhető a nyílt és zárt rendszerű vákuumcsöves napkollektorok 

karakterisztikái között, és ugyanez elmondható a hagyományos és vákuumos sík 

kollektorokról is.  

8.1.1. táblázat A különböző napkollektorok mért adatai 

 Nyílt rendszerű 

vákuumcsöves 

Zárt rendszerű 

vákuumcsöves 

Vákuumos sík 

kollektor 

Hagyományos sík 

kollektor 

T1 20,57°C 19,94°C 26,61°C 26,56°C 

T2 18,83°C 18,87°C 18,66°C 19,03°C 

T∆ 1,73°C 1,07°C 7,95°C 7,57°C 

Áramlási 

intenzitás 
0,612m3/h 0,585m3/h 0,099m3/h 0,17m3/h 

Teljesítmény 1,2 kW 0,7kW 0,8kW 1,4kW 

Össz. szállított 

folyadék 

mennyiség 

738,9 m3 522,75m3 211,66m3 423,1m3 

Össz. 

energiatermelés 
0,7MWh 0,401MWh 0,134MWh 1,008MWh 

 

Ezzel a témával nem tudtam többet foglalkozni, mivel az épületben alig, illetve nincs meleg 

víz felhasználás. A kialakított fürdőket át fogják alakítani más célokra, ugyanis a fürdők 

kihasználtsága zérus.  
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8.2. GL épültet meleg víz ellátása 

A GL épület HMV előállításáról 400 m2 területre 2 méter mélységben elhelyezett 

talajkollektor gondoskodik, melynek munkáját segíti egy 14 kW teljesítményű hőszivattyú. A 

meleg vizet bojlerban tárolják. A talajkollektor meghatározott mélységenként hőmérőkkel van 

ellátva, hogy mindig megfelelő információt kapjunk a talaj hőmérséklet változásáról. A 8.2.1. 

ábrán láthatjuk a talajkollektor hőmérsékletének változását nyáron a talajkollektor mező 

szélén illetve közepén. 

 

A téli adatokat a 8.2.2 ábrán láthatjuk. A talajszint közelében ugyan elég nagy a változás, 

azonban a legmélyebb mérőponton, az 5 méteres mélységben mindkét évszakban 14°C körüli 

a hőmérséklet.    

8.2.1. ábra Talajkollektor mező hőmérséklete a mélység függvényében, nyáron 
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8.2.2. ábra Talajkollektor mező hőmérséklete a mélység függvényében, télen 
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9. Összegzés 

Az új épületek korszerű kivitelezésének és a megújuló energiaforrásoknak köszönhetően a 

Dunaújvárosi Főiskola csökkentette káros anyag kibocsátását és a kiadásokat, még úgy is, 

hogy nem minden egység működik az elvárt módon. A korábbi eredmények csak a nyári, 

illetve őszi évszakokra vonatkoztak, azonban a jelen dolgozatomban már a téli intervallumra  

is vannak felhasználható adataim. Így már egy átfogóbb képet kaptunk a rendszer 

működéséről, a felmerülő problémákra is megoldást találtunk, de a rendszer még nem 

működik tökéletesen.  

 Ha a talajszondára felszerelnénk egy megfelelő nagyságú keringtető szivattyút, a mostani 10 

bar -os helyett egy 15 bar –osat, akkor ki tudná elégíteni a legyőzni kívánt emelőmagasságot. 

Amivel a rendszer tökéletesebb működést tenne lehetővé, tehát nagyobb lenne a hatásfoka. 

Ennek ellenére a szonda télen ellátta a feladatát, az üzemzavar ellenére is. 

A napelemek energiatermelése, mint az köztudott nagyban függ az időjárástól, azonban még 

így is lefedi a „P” épület áramfelhasználásának a 70-80 %-át.  

A befektetés hosszú távon mindenképpen megtérül, és ezek mellett még a hallgatók is 

megismerkedhetnek a korszerű energiaforrásokkal, mind felépítés, mind működés 

szempontjából. A főiskola igyekezett a lehető legtöbb megújuló energiaforrást felhasználni a 

rendszerben, úgy tervezni, hogy mind a saját, mind a hallgatók igényeit kielégítse.  
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