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1
1.1

Bevezetés, célkitűzések
A téma aktualitása és a kutatás indokoltsága

A XXI. század elején a fejlett országok legfontosabb feladatai közé tartozik az
energiafelhasználásuk racionalizálása és a felhasznált megújuló energiaforrások
részarányának növelése. Az Európai Unió 2011-es Energiahatékonysági Tervében
megfogalmazta a 20-20-20-as céljait, amelyek értelmében 2020-ra az 1990-es szinthez képest
az üvegházhatású gázok kibocsátását 20 %-kal csökkenti, a megújuló energiaforrások
részarányát 20 %-kal növeli és az energiahatékonyságot 20 %-kal növeli. A vállalások
megvalósítására való törekvés a tagállamok energiapolitikájának folyamatos ellenőrzését
vonja
maga
után.
Mivel
az épületállomány energiafelhasználása
az EU
energiafogyasztásának 40 %-át teszi ki [1], minden az épületszektorban gazdaságosan
megvalósítható, energiahatékony rendszerüzemet biztosító, illetve a megújuló energiaellátást
elősegítő rendszerjavaslat megvalósítása közvetlen előnyökkel jár mind az épület, mind az
adott ország, mind az Európai Unió energiagazdálkodása szempontjából.
Az Európai Unió energiapolitikája arra készteti a tagállamokat, hogy mind a meglévő
épületállományukat, mind az új épületeiket energetikai szempontok szerint optimalizálják. Erre
irányul az Épületenergetikai Direktíva (EPBD 2002/91/EC, [2]) és annak átdolgozása (EPBD
átdolgozás, 2010/31/EC), amely utóbbi leírja, hogy 2020. december 31. után az összes új
építésű épület meg kell hogy feleljen a közel nulla energiafelhasználású épületek (NZEB)
energetikai követelményeinek a tagállamokban. Egy 2015-ben megjelent tanulmány rávilágít
arra, hogy a közel nulla energiafelhasználású épületek kiemelt figyelmet kaptak az elmúlt
évtizedben, de további lépéseket kell tenni a direktívában lefektetett követelmények
teljesítéséhez. [3] Az Energiahatékonysági Irányelv (EED) és a Megújuló Energiák Irányelv
(RED) egy, az európai épületállomány energiafelhasználását tekintve jelentős és hosszútávú
fejlődést biztosító követelményt fogalmaz meg. Leírják, hogy az épületállomány
energiafelhasználását csökkentő műszaki megoldásokat előnyben kell részesíteni az összes
tagállamban.
Az ipari szektor energiafogyasztása az Európai Unió összes energiafelhasználásának 25,3 %át teszi ki. [4] A gyártási technológiák és egyéb ipari folyamatok mellett ennek nagy része az
ipari épületállomány épületgépészeti jellegű energiafelhasználásából származik. Ebből
adódóan az ipari épületek energiafelhasználásának csökkentése jelentős mértékben
hozzájárulhat a direktívákban megfogalmazott célok eléréséhez. Jelen disszertáció egy ipari
épületek esetében kifejezetten előnyösen alkalmazható, Magyarországon még alig ismert
napkollektor, a szolárfal energetikai értékelésével foglalkozik. A Nemzeti Energiastratégia
2030 dokumentum [5] leírja, hogy Magyarországon a napenergiából nyerhető a legtöbb
megújuló energia, de a „napenergiahasznosítás terén van a legnagyobb szakadék a
lehetőségek és a ténylegesen realizálható energiatermelés között”.
Egy napkollektor tervezésénél és rendszerüzemének energetikai értékelésénél sosem elég a
téli, a hőtermelés szempontjából a leginkább fontos időszak vizsgálata, mindig egész éves
üzemet kell figyelembe venni. Egyes rendszerek – ilyenek a glikolos fagyállóval üzemelő
napkollektoros rendszerek – nyáron, ha a keletkező hőt nem hasznosítja az épület,
károsodhatnak. A nyáron napenergiából származó hő egyik lehetséges hasznosítása, ha azt
egy abszorpciós hűtőberendezés segítségével az épület hűtési igényeinek fedezésére
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fordítják. Egy ilyen rendszer – noha rendkívül kifinomult műszaki megoldás – elterjedésének
korlátokat szab viszont a berendezés összetettségéből adódó magas beruházási költség. A
disszertációban tárgyalt szolárfal rendszer előnye, hogy egyszerű felépítéséből adódóan
alacsony beruházási költség mellett telepíthető és szinte karbantartásmentes üzeme
elhanyagolhatóan alacsony üzemeltetési költségekkel jár. Ebből adódóan Magyarországon,
ahol egy megújuló energiaforrásokat hasznosító gépészeti berendezés létesítésének egyik
legfontosabb kritériuma az alacsony megtérülési idő, komoly elterjedési potenciállal bír. Hall
és társai kutatásából kiderül, hogy a telepítési helyszín éghajlatától és az üzemeltetés
feltételeitől függően 2-10 éves megtérülési idő érhető el vele, ami a napkollektoros rendszerek
között igen alacsonynak tekinthető. [6] A szolárfal különlegessége, hogy teljes mértékben az
épület homlokzatába integrálható, üvegburkolat nélkül készül és a felépítéséből adódóan
magas hatásfokú hőtermelés érhető el vele. Elterjedésének alapvető feltétele azonban a
rendszer üzemének és az alkalmazásából adódó lehetőségeknek az alapos ismerete.
Disszertációmban bemutatom a hazánkban még kevésbé ismert szolárfal rendszerrel történő
hőtermelést, ami a szellőző levegő közvetlen napenergiával történő előfűtését jelenti. A
kutatómunka viszont elsősorban a kollektor nyári üzemállapotaira irányult. Az eredmények
rávilágítanak arra, hogy az egyszerű felépítésű napkollektor jelentős mértékben képes egy
épület nyári hűtési hőterhelését csökkenteni. Így egy komplex energetikai értékelés keretében
olyan rendszert szeretnék megismertetni az Olvasóval, amely egy épület primerenergiafelhasználását mind a fűtési, mind a hűtési idényben mérsékli. Ehhez viszont szükséges a
szolárfal felépítésének, hőtermelési folyamatának áttekintése.

1-1. ábra: A világ legnagyobb szolárfal rendszere a Bombardier Canadair repülőgép
szerelőcsarnokán Montrealban [7]
A szolárfalat John Hollick kanadai mérnök találta fel az 1980-es évek végén, amióta az északamerikai kontinensen kifejezetten elterjedt napenergiahasznosító rendszerré vált és az elmúlt
években számos európai országban is megjelent. A 1-1. ábrán a Bombardier Canadair
montreali repülőgép szerelőcsarnokának szolárfal rendszere látható, amely 10000 m2-es
kollektorfelületével a legnagyobb a világon. [8] A kollektorfelület teljes mértékben az épület
homlokzatának geometriájához igazítható, szinte észrevehetetlen marad.
Szolárfal rendszer kiépítése során egy acél vagy alumínium trapézlemezből készülő, sötét
színű, perforált, a napsugárzás hullámhossztartományában abszorberként viselkedő
kollektorfelületet hoznak létre az épület eredeti homlokzatától 15-20 cm távolságban, ahogy
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az az 1-2. ábrán látható. Az így létrejövő légrés minden oldalról zárva van, így ide levegő csak
a perforációkon keresztül juthat be. Egy már meglévő vagy újonnan kiépített légtechnikai
rendszer ventilátorai a fal és a kollektorlemez közötti légrésből szívják a friss levegőt, ami az
abszorber perforációin keresztüláramolva felmelegszik.

1-2. ábra: A szolárfal felépítése [9]
A kollektorlemez kialakítása sokat fejlődött az első prototípus megjelenése óta, amely sima
lemez volt kör alakú perforációkkal. Számos kutatás született a perforációk ideális átmérőjének
és egymástól való távolságának optimalizálására. A hőtechnikai tulajdonságok mellett gyártási
és építészeti szempontok figyelembevételével alakították ki a jelenleg kereskedelmi
forgalomban elérhető, „kopoltyú” perforációkkal ellátott, trapézlemezből kialakított szolárfal
abszorbert. [10] A szolárfal abszorberek jellemző porozitása kb. 0,5 %. [11] A napsugárzás
hasznosítása szempontjából a trapézlemez helyett egy egyszerű síklemez előnyösebb lenne,
mivel a trapézlemez felületén a hajtogatásból adódóan változó a napsugárzás beesési szöge.
A trapézlemez viszont statikailag stabilabb konstrukció az épület homlokzatán és esztétikailag
is kedvezőbb egy síklemeznél. Az abszorber színe ideális esetben fekete, melynek
abszorpciós tényezőjét α = 0,95 értékkel vehetjük figyelembe. Ez az érték romlik, amennyiben
világosabb abszorber színt választunk, de az építészeti igények ezt olykor megkövetelik.
Mint minden épületgépészeti rendszer esetén, a szolárfal tervezése előtt is tisztázni kell, hogy
milyen épülettípusok esetében alkalmazható a legkedvezőbb üzem érdekében. A szolárfal,
mint egy homlokzatba integrált napenergia-hasznosító berendezés, az épület szoláris
nyereségeinek növelésére szolgál. Ehhez lehetőleg nagy felületű, tagolatlan homlokzatra van
szükség, mert a kollektorfelületbe ékelődő ablakok negatívan hatnak a perforált kollektorlemez
teljes felületének átszívására. Másrészt egy magas üvegezési arányú homlokzattal rendelkező
épületnek (pl. egy irodaépületnek) magasak a szoláris nyereségei, így kevésbé szorul
szolárfalas levegőfűtésre. Ebből adódóan megállapítható, hogy a szolárfal kedvező telepítési
és gazdaságos üzemeltetési feltételeinek a leginkább ipari, kereskedelmi vagy egyéb
csarnoképületek tesznek eleget. A csarnokok üvegezési aránya alacsony, így az épület eredeti
szoláris nyeresége szintén alacsony lenne, ami növelhető szolárfal alkalmazásával. A
tagolatlan, nagy homlokzatfelületek pedig lehetőséget biztosítanak a kollektorfelület
kialakítására. Meg kell jegyezni, hogy egy csarnok építészeti értéke sem csökken, ha szolárfal
felületet helyezünk el a homlokzatán, mert az szinte észrevehetetlen marad.
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Magyarországon szolárfal rendszerű napkollektorokat három vidéki kereskedelmi épületen
találhatunk. 2008 novemberében létesült az Auchan első szolárfal rendszere, ami egyben
Magyarország első szolárfal rendszerét is jelentette. A miskolci áruházépület déli homlokzatán
összesen 522 m2 perforált alumínium abszorberfelületet helyeztek el. A 262 m2-es és a
260 m2-es kollektorok együttesen 41 000 m3/h előmelegített levegőt biztosítanak. Az
kollektorok szürkék, amelyek ugyan alacsonyabb abszorpciós tényezőjű szín az ideálisnál, de
az épület színösszeállításába beleillenek. Hasonló szolárfalfelület került kialakításra a
miskolcival teljesen megegyező építészetű maglódi Auchan homlokzatán is. A kecskeméti
Media Markt lapostetején moduláris szolárfal egységeket alakítottak ki.

1-3. ábra: Szolárfal a maglódi Auchan áruház délkeleti homlokzatán
A három említett rendszeren kívül nem ismert Magyarországon további szolárfal rendszer.
Ezért a kutatómunkám a jelen disszertáción túlmutató célja, hogy a szolárfalat a magyar
mérnöktársadalom megismerje. A levegőt napenergiával közvetlenül előmelegítő, egyszerű,
megbízható és gazdaságos épületgépészeti eszköz olyan tulajdonságokkal bír, amelyek a
magyar építőipar számára kiemelkedően előnyösek, így a szolárfal alkalmazásával
hozzájárulhatunk az uniós energiapolitikai céloknak az épületszektorban történő
teljesítéséhez. Ehhez viszont szükséges ismerni a szolárfal fűtési üzeme során szolgáltatott
havi fűtési energiamennyiség a telepítési helyszín éghajlatától való függését, melynek
számszerűsítése a dolgozat egyik fő irányvonala.
Mint minden napkollektoros rendszernél, a szolárfal esetében sem szabad megfeledkezni a
nyári üzem pontos ismeretéről. Nem engedhető meg, hogy egy napenergiát hasznosító
rendszer noha télen hatékony hőtermelő, nyáron negatívan befolyásolja az épület
energiaháztartását. Jelen disszertációban rávilágítok arra, hogy a szolárfal – noha egy
abszorberként viselkedő fémlemez, amellyel az épületburok jelentős részét befedjük – nyáron
sem növeli, sőt, csökkenti a hűtési hőterhelést. A szolárfal nyári viselkedése és hasznosítása
két kutatási területre osztható. Az első az éjszakai üzem, amelynek során a tetőn szerelt
szolárfal a tiszta, hideg égbolt felé sugárzó ernyőként funkcionál. A szolárfal a környezeti
levegő hőmérséklete alá hűl, így a levegőt rajta keresztülszívva az lehűthető, így passzív
hűtési folyamat valósítható meg. A második üzemállapot a nyári nappali eset, ekkor a tetőn
szerelt szolárfal független a légtechnikai rendszertől, a légkezelők egy bypass ágon keresztül
szívják a külső levegőt, hogy a szolárfal ne növelje a hűtési igényt. Számos konferencián
kérdésként felmerült, hogy a magára hagyott szolárfal mint egy abszorberként viselkedő
burkolat az épületen nem növeli-e a hűtési hőterhelést és nem lenne-e szükség arra, hogy a
kollektorlemezt nyárra eltávolítsák az épületről. A magára hagyott, elszívás nélküli
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kollektorlemez árnyékolja a tetőt, felmelegedéséből adódóan a mögötte lévő légrésben
szabadáramlás alakul ki.

1.2

Célkitűzések

A szakirodalom ismeri a tetőn szerelt szolárfal kollektorlemezének éjszakai lehűlését a
környezeti hőmérséklet alá [12], de egyúttal meg is említi, hogy nincsen információnk a
szolárfalban éjszaka lejátszódó hőtechnikai folyamatok egészéről és nincsenek eredmények
a szolárfal levegőhűtő potenciáljának meghatározására. A kutatásom fő céljai az alábbiak:





fizikai és matematikai modell felírása a folyamat elemzésére,
a matematikai modell igazolása méréses vizsgálat alapján,
Nusselt-összefüggés kidolgozása a kollektorlemez és az azon átáramló levegő közötti
konvektív hőáram felírására,
algoritmust dolgozni ki, amellyel több egyenértékű égbolthőmérséklet-modell közül
kiválasztható az, amelyik alkalmazásával a szolárfal hűtőteljesítménye a
legpontosabban számítható.

A szolárfallal szerelt kétrétegű tető nappali átszellőztetésének kutatási célja alátámasztani,
hogy nemhogy növelné, de csökkenti az adott épületelemen keresztül a beltérbe jutó
hőáramot, ha szolárfalat telepítenek rá. A kutatómunka célja az alábbi részletek igazolása,
illetve számszerűsítése:




fizikai és matematikai modell felírása a folyamat elemzésére,
a kollektort érő napsugárzás és az épülettetőt szimbolizáló hátlapot érő hőáram
mennyisége közötti kapcsolat számszerűsítése,
méréses vizsgálat alapján igazolni, hogy a kollektorlemez alatti épülettetőt kevesebb
hőnyereség éri, mint a kollektorlemezt.

A szolárfallal kapcsolatos tudományos irodalom nem számol be arról, hogy a telepítési hely
éghajlata hogyan hat a szolárfallal megtermelhető fűtési energiára. Ezen hiány pótlására
RETScreen épületszimulációt végeztem és négy, különböző éghajlatú török városban
elhelyezett, egy tipikusnak tekinthető modell ipari épület szolárfal rendszerére. A kutatómunka
ezen irányvonalának céljai a következők:




Referencia ipari épület fűtési energiafelhasználását meghatározni havi léptékben négy
különböző éghajlatú török városban szolárfal nélküli esetre, illetve szolárfallal, ha a
kollektorfelület tájolása 0° (tisztán déli), 45° (délkeleti vagy délnyugati), illetve 90°
(keleti vagy nyugati),
függvénykapcsolatot felírni a szoláris részarány és a fűtési hőfokhíd, valamint a
napsugárzás intenzitása között.
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2

Szakirodalmi áttekintés

A szolárfal konstrukcióját elsőként megtervező kanadai John Hollick a 90-es évek elején
hagyományos, a síkkollektorok felépítéséhez hasonlóan moduláris, átlátszó burkolattal ellátott
levegőfűtő napkollektorok fejlesztése során érkezett el a szolárfalhoz. Sok esetben a
napkollektorokkal felszerelt épület építészeti értékének csökkenése távol tartotta a
megrendelőket, így Hollick szükségesnek látta egy új konstrukció megtervezését. A
homlokzatba vagy tetőszerkezetbe észrevétlenül integrálható szolárfal egyszerűbb
felépítéséből adódóan a vele megegyező teljesítményű hagyományos, átlátszó burkolattal
ellátott kollektorhoz képest harmadakkora beruházási költségen telepíthető és az alacsonyabb
optikai veszteségek miatt magasabb hatásfok érhető el vele. [13]

2.1

A szolárfal hőtermelési mechanizmusa

Felépítéséből adódóan a szolárfal hőtermelési mechanizmusa más, mint a folyadék hőhordozó
közeggel működő napkollektoroké. Ahogy a 2-1. ábrán láthatjuk, a napsugárzás hatására
felforrósodott abszorber külső felületén meleg levegőréteg képződik, amelyet a perforációkon
keresztül egyenletesen beszívunk a légrésbe.

2-1. ábra: A kollektorlemez külső felületén képződő meleg levegőréteg, amit
egyenletesen a légrésbe beszívunk [14]
A szolárfal hőtermelési mechanizmusát először Kutscher [15] írta le részletesen. Kiemeli, hogy
a perforált abszorberű kialakítás azt a célt szolgálja, hogy a lemez levegővel való
átáramoltatása során az abszorber és a levegőáram közötti hőátadási tényező
megnövekedjék. A szolárfal összesített stacionárius hőmérlege a (2.1) egyenlettel írható le.
𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ 𝑉̇0 ∙ (𝑡𝑘𝑖 − 𝑡𝑘ö𝑟𝑛𝑦 ) = 𝐼𝑘𝑜𝑙𝑙 ∙ 𝐴𝑘𝑜𝑙𝑙 ∙ 𝛼𝑘𝑜𝑙𝑙 − 𝑄̇𝑠𝑢𝑔 − 𝑄̇𝑘𝑜𝑛𝑣 .

(2.1)

Az egyenlet bal oldala a hasznosított energiát adja meg. A jobb oldal első tagja az abszorber
által elnyelt energiaáram, ami egyszerűen számítható. A sugárzásos veszteség a környezeti
felületek illetve az egyenértékű égbolthőmérséklet ismeretében számítható, a konvektív
veszteség meghatározásához viszont a szolárfal üzemének hő- és áramlástani vizsgálata
szükséges.
Ha a 2-2. ábra szerint egy nem perforált lemezt párhuzamos, lamináris áramlás ér, annak
felületén a sebességi határréteg x1/2 függvény szerint nő. A Reynolds-szám szintén x1/2
függvény szerint növekszik, majd az áramlás turbulenssé válik. Ezután a határréteg
vastagodása erőteljesebb, x4/5 függvénnyel írható le.
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2-2. ábra: Sebességi és termikus határrétegek egy elszívás nélküli síklap felületén
történő lamináris áramlás esetén [15]
Az egyenletes elszívás a határrétegekre gyakorolt hatása az 2-3. ábrán látható. A határréteg
ebben az esetben nem vastagodik, hanem egy konstans értékre beáll a lemez mentén, amely
érték nem függ a lemez mentén áramló szabadsugár sebességétől. Ez a megoldás nem igaz
a lemez élétől számított úthosszra, amelyre a du/dx és dv/dy hányadosok értéke nem nulla,
viszont ezután a határrétegek vastagodása aszimptotikus jelleget mutat. Egy gyakorlati
szolárfal rendszer esetében a kollektorlemez legnagyobb részén a határréteg aszimptotikus
jelleget mutat, mert az úthossz általában nem hosszabb 25 cm-nél. [15]

2-3. ábra: Sebességi és termikus határrétegek egy a felületén egyenletesen a
légárammal átszívott síklap felületén történő lamináris áramlás esetén [15]
Hasonlóképpen az elszívás nélküli esethez, az aszimptotikus határréteg is egy adott kritikus
Reynolds-szám alatt marad csak stabil. Az elszívás igen jelentősen befolyásolja a stabilitás
mértékét, Kutscher szerint a kritikus Reynolds-szám az elszívás nélküli érték 130-szorosára
nőhet. [15] Mivel a határréteg vastagsága konstans az aszimptotikus tartományban, a kritikus
Reynolds-szám értéke sem növekszik. Amennyiben a lemezt érő áramlás lamináris és a
Reynolds-szám 70000 alatt marad, a határréteg a lemez hosszától függetlenül nem vált át
turbulens jellegűbe. Az abszorber mentén a termikus határréteg vastagsága végig konstans,
mivel minden, a határrétegbe bevezetett hőt elszív a perforációkon beáramló légáramlat.
Ebből adódóan elszívás mellett a lemez természetes konvekcióból adódó hővesztesége
elhanyagolható marad, mert a környezet felé irányuló konvektív hőáramot hasznosítjuk, mielőtt
veszteséggé válna.
A határréteg a 2-3. ábrán bemutatott alakulása egyenletes elszívásra vonatkozik, nem pedig
diszkrét pontokra. A perforációk közelében fellépő örvényes áramkép lokális turbulenciát okoz.
Az aszimptotikus határréteg ugyanúgy érvényes turbulens áramlás esetén, csak a vastagsága
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tér el a lamináris áramlás határrétegétől. Így megállapítható, hogy a stabil, aszimptotikus
határréteg ugyanúgy kialakul az abszorber felületén diszkrét pontokon keresztül történő
átszívás esetén is, átlagos vastagsága állandó marad, csak lokális vastagsága függ az
áramlás helyi jellegétől. Növekvő fajlagos átszívással a turbulens részeknél a határréteg
vastagsága egyre jobban megközelíti a lamináris határréteg vastagságát. Megjegyzendő,
hogy a [15] számú irodalomból származó 2-2. és 2-3. ábrákon szokatlan, hogy a termikus
határréteget a hidraulikai határrétegnél vastagabbnak ábrázolja a szerző. Hőátadási
vizsgálatoknál szokásos, hogy a fűtött szakasz később kezdődik, mint a hidraulikai, hogy a
hidraulikai határréteg szélén már a zavartalan hőmérséklet legyen az érvényes. Az elszívott
határréteg esetén a helyzet megváltozik, a hidraulikai határréteg az elszívás miatt vékonyabb
lesz, az elszívás mértékétől függően akár a termikus határréteggel meg is egyezhet, vagy
vékonyabb is lehet nála.
A szolárfal fűtési üzemének matematikai modelljét Kumar és Leon [16] a kollektor alkotórészei
(kollektorlemez, a légrésben áramló levegő és hátlap) közötti hőátviteli folyamatokon alapuló
energiamérleg-egyenletekkel írták fel, amelyek alapján a kollektor teljesítményértékelése
elvégezhető. Síklemez abszorbert feltételeztek kör keresztmetszetű perforációkkal. A
hőáramokat az 2-4. ábra szemlélteti.

2-4. ábra: A hőáramok a szolárfalban
Látható, hogy a kollektorfelületre érkező napsugárzás (Isug) elnyelődik, a felmelegedett lemez
a környezet felé sugárzásos formában ad csak le hőt (Q̇ sug,koll−körny), a konvektív
hőveszteséget a lemez átszívása miatt elhanyagolhatjuk. Az átszívás során a kollektorlemez
felmelegíti a légáramot, amelyet a kollektorlemez és a légáram közötti konvektív hőáram
(Q̇ konv,koll−légr ) idéz elő. A konvektív hőátadás a kollektor külső felületén, a perforációkban és

15

a kollektor belső felületén, a légrésben valósul meg. A hátlap hőnyeresége két forrásból
származik: a nála melegebb kollektorlemez felől sugárzásos formában (Q̇ sug,koll−hát ), illetve a
szintén melegebb légrésből konvektív formában (Q̇ konv,légr−hát ). Leon és Kumar [16]
szabadonálló szolárfal modellje a hátlapon is veszít hőt a környezet felé: sugárzásos
(Q̇ sug,hát−körny) és konvektív (Q̇ konv,hát−körny) formában. A hőátviteli folyamat jellemzésére
meghatározták az ηkoll kollektorhatásfokot (2.2) és az φkoll Bosnjakovic-tényezőt (2.3).
𝜂𝑘𝑜𝑙𝑙 =

𝑚̇𝑙𝑒𝑣 ∙ 𝑐𝑝,𝑙𝑒𝑣 ∙ (𝑡𝑙𝑒𝑣,𝑘𝑖 − 𝑡𝑘ö𝑟𝑛𝑦 )
.
𝐼𝑘𝑜𝑙𝑙 ∙ 𝐴𝑘𝑜𝑙𝑙

(2.2)

Φ𝑘𝑜𝑙𝑙 =

𝑡𝑘𝑖 − 𝑡𝑘ö𝑟𝑛𝑦
.
𝑡𝑘𝑜𝑙𝑙 − 𝑡𝑘ö𝑟𝑛𝑦

(2.3)

A matematikai modellel végzett paraméteres vizsgálat során Leon és Kumar megállapították,
hogy a kollektorhatásfok az átszívási sebesség függvényében növekszik, mert a magasabb
levegő térfogatáram a kollektorlemezt alacsonyabb hőmérsékleten tartja, így a veszteségek
csekélyebbek maradnak. A Bosnjakovic-tényező ezzel szemben csökkenő jelleget mutat
növekvő térfogatáram mellett, mert egyre kisebb mértékben képes felmelegedni a levegőáram.
A két jellemző az átszívási sebességtől való függésének jellegét a 2-5. ábrán láthatjuk.

2-5. ábra: A kollektorhatásfok és a Bosnjakovic-tényező az átszívási sebesség
függvényében Leon és Kumar matematikai modellje alapján [16]
Az átszívási sebesség egy a szolárfal-irodalomban gyakran használt jellemző, amely fizikailag
egyenértékű a perforált lemez felületegységén átszívott térfogatárammal. Ha a m3/h
térfogatáramot egy m2 felületre fajlagosítjuk, sebesség dimenziójú jellemző adódik, ez az
átszívási sebesség, amit általában m/s-ban adnak meg a szolárfal irodalomban. Az eredetileg
angol nyelvű „suction velocity” kifejezésre a szolárfal magyar nyelvű irodalmában az átszívási
sebesség kifejezést javaslom használni.
Leon és Kumar [16] a paraméteres vizsgálat során további nomogramokat rajzoltak fel a
kollektorhatásfokra, a Bosnjakovic-tényezőre, a hőmérsékletemelésre és a megtermelt hőre a
lemez perforáltságának, a fajlagos átszívási térfogatáramnak, a napsugárzás intenzitásának,
a lemez abszorpciós és emissziós tényezőjének függvényében.
Van Decker és társai [11] méréses vizsgálat segítségével vizsgálták a Bosnjakovic-tényező
alakulását. Kör keresztmetszetű perforációk négyzet illetve háromszög elrendezésben
helyezkedtek el két különböző síklap abszorberen. A laboratóriumi körülmények között végzett
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mérések során a napsugárzást szolárszimulátorral helyettesítették és 0-5 m/s szélsebességet
modelleztek. A kollektorlemez és az azon átáramló levegő közötti hőátadást három
komponensre bontották: a kollektorlemez külső, környezet felőli oldalán, a perforációban és a
kollektorlemez belső, a légrés felőli oldalán való hőátadásra. Mindhárom komponensre külön
Bosnjakovic-tényezőt definiáltak, amelyek a (2.4) egyenlet szerint összegezhetők az egész
hőátadási folyamatra.
Φ = 1 − (1 − Φ𝑘ü𝑙𝑠ő ) ∙ (1 − Φ𝑝𝑒𝑟𝑓 ) ∙ (1 − Φ𝑏𝑒𝑙𝑠ő ).

(2.4)

A kutatómunka a perforált lemez aszimptotikus régiójában értelmezett Bosnjakovic-tényezők
meghatározására irányult, ahol a határréteg vastagsága az elszívás miatt állandónak
tekinthető. Megállapították, hogy a Bosnjakovic-tényező nem függ a kollektorfelületet érő
napsugárzás intenzitásától, mert 600 és 900 W/m2 tartományban a Bosnjakovic-tényező
értéke 0,3 %-ot változott, amit a szerzők mérési hibaként értékeltek. A Bosnjakovic-tényező
csökkenő tendenciát mutatott növekedő átszívási sebesség és növekvő perforációk közti
távolság mellett, és növekvő tendenciát mutatott növekvő szélsebesség és lemezvastagság
mellett. A vizsgált tartományban a Bosnjakovic-tényező értéke 0,32-0,91 között adódott. A
háromszög elrendezésű perforáció-kiosztás a hőátvitel tekintetében kis mértékben jobbnak
bizonyult.
A perforált kollektorlemez hőmérsékleteloszlását számos tanulmány vizsgálta. [15]–[18] Az
alumínium vagy acél kollektorlemez magas hővezetési tényezőjéből adódóan annak
hőmérsékleteloszlása homogénnek tekinthető, így az abszorber hőmérséklete egyetlen
számértékkel jellemezhető. Erre a megállapításra a jelen disszertációban összefoglalt
kutatómunka során is támaszkodtam, amikor a kollektorlemez hőmérsékletét egy pontban
mért értékkel jellemeztem.
Inhomogén hőmérsékleti mező nemfémes (pl. polimer)
abszorberek esetén alakul ki. Gawlik, Christensen és Kutscher [18] összehasonlítást végeztek
feketére festett perforált alumínium, illetve perforált PS abszorberrel. A PS alacsony
hővezetési tényezőjéből adódóan az elszívási pontok (perforációk) között a PS lemeznél
magasabb hőmérsékletek alakultak ki, mégis a kollektor egészét tekintve az ebből adódó
inhomogenitás elhanyagolható maradt, mert a perforációk egymáshoz közel helyezkednek el.
A magas hővezetési tényezőjű fémlemez felületi hőmérsékleteloszlása homogén maradt.
Arulanandam és társai [19] CFD szimuláció alapján megállapították, hogy amennyiben
szolárfal abszorberét alacsony hővezetési tényezőjű nemfémes anyagból (pl. műanyagból)
készítik, szintén jelentős hőtermelési potenciál maradna a gyártmányban. Megegyező
geometriájú szolárfal kollektorlemezének hővezetési tényezőjét k1 = 0,196 W/(mK) értékről
k2 = 15,121 W/(mK) értékre változtatva a Bosnjakovic-tényező értéke 10-20 %-kal, a
kollektorhatásfok kb. 5 %-kal csökkent. A jelen disszertáció azonban nem vizsgálja az
alacsony hővezetési tényezőjű abszorbereket, kizárólag a kereskedelmi forgalomban is
elérhető szolárfal rendszerre fókuszál, amelynek kollektorhőmérséklete egyetlen értékkel
jellemezhető.
A kollektoranyag mellett számos vizsgálat irányult a különböző kollektorgeometriára is, amely
kutatási irány azért is fontos, mert a kereskedelemben kapható szolárfal kollektorlemeze nem
a kezdeti hőtechnikai modellek során feltételezett sík-, hanem trapézlemez. Jelen
kutatómunka során is trapéz profilú kollektorlemezzel végeztem modellméréseket. Gawlik és
Kutscher [20] hullámos geometriájú kollektorlemez alkalmazása esetén numerikus szimuláció
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és méréses vizsgálat alkalmazásával vizsgálták a kollektorlemez szélhatás keltette konvektív
hőveszteségeit.

2-6. ábra: Hullámlemez kollektorgeometria levegő- és hőáram vektorokkal (a), illetve a
felületén kialakuló aszimptotikus határréteg az úthosszal (b) [20]
A hullámos kialakítású abszorber oldalirányból történő megfúvása esetén a kollektorfelületen
váltakozva alakul ki stabil és levált határréteg, amelyekről különböző mértékű a környezet felé
távozó konvektív hőveszteség. Collins és Abulkhair [21] a kereskedelemben kapható, 2-7.
ábrán látható kopoltyú perforációkkal ellátott trapézlemez abszorberre határozták meg a
hőveszteség és Bosnjakovic-tényező összefüggéseit numerikus szimuláció alkalmazásával.

2-7. ábra: A kereskedelmi forgalomban kapható szolárfal trapézlemezről mintázott
modell geometriája Collins és Abulkhair vizsgálatában [21]
Akárcsak Gawlik és Kutscher [20], Collins és Abulkhair is külön összefüggéseket dolgoztak ki
különböző erősségű elszívás és szélhatás mellett kialakuló stabil és a levált határrétegre,
amelyeket a 2-8. ábra szemléltet a kollektorlemez metszete körül kialakuló áramlás
sebességvektoraival.

2-8. ábra: Áramlási kép a perforált abszorber két oldalán. Az (a) esetben a wszél = 0,5 m/s
𝟑
𝟑
és 𝑽̇𝟎 = 𝟏𝟒𝟒 𝒎 ⁄
, (b) esetben a wszél = 2 m/s és 𝑽̇𝟎 = 𝟏𝟒𝟒 𝒎 ⁄
[21]
(𝒉 ∙ 𝒎𝟐 )
(𝒉 ∙ 𝒎𝟐 )
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Az alacsonyabb elszívás és a magasabb szélsebesség esetén kialakuló levált határréteg
megjelenését is figyelembevevő, de az egész kollektorfelületre általánosan használható a (2.5)
Nusselt-összefüggés, amely a kollektorlemez és a környezet közötti hőveszteség
számításánál alkalmazható.
𝑁𝑢𝑘𝑜𝑙𝑙−𝑘ö𝑟𝑛𝑦 = 0,0081 ∙ 𝑅 2,0829.

(2.5)

A képletben szereplő simplex (R) két Reynolds-szám aránya és egyszerűsítés után a (2.6)
egyenlettel számolható.

𝑅=

𝑤𝑠𝑧é𝑙
.
𝑤0

(2.6)

A (2.5) összefüggés 0,01-0,04 m/s átszívási és 0,5-2 m/s szélsebesség értékek között
alkalmazható. A perforált lemez átáramlása során létrejövő, a lemez és a légáram közötti
konvektív hőátadás számításához a (2.7) Nusselt-korrelációt határozták meg, ami 0-0,04 m/s
átszívási és 0-1 m/s szélsebesség határok között alkalmazható.
𝑁𝑢𝑘𝑜𝑙𝑙−𝑙é𝑔𝑟 = 0,735 ∙ 𝑅𝑒𝐷0,4271

(2.7)

ahol
𝑅𝑒𝐷 =

𝑤0 ∙ 𝐷ℎ
.
𝜈𝑙𝑒𝑣

(2.8)

A hőátadási folyamatot jellemző Bosnjakovic-tényezőre a (2.9) összefüggést határozták meg.
Φ = 1 − exp(−0,1662 ∙ 𝑤0−0,5729).

(2.9)

Collins és Abulkhair [21] alátámasztották azt a korábbi feltételezést, hogy a szélsebesség
nincsen jelentős hatással a Bosnjakovic-tényezőre, mert a légrésben mért hőmérséklet a
szimuláció során közel független maradt a kollektorlemez külső felületét érő szélsebességtől.
A szimuláció alapján megállapították, hogy tisztán stabil határréteg csak magas átszívási
(0,03-0,04 m/s) és nagyon alacsony (0,5 m/s) szélsebesség mellett alakul ki.
Greig és társai [22] a trapézlemez abszorber mögötti légrésben kialakuló áramlási képet
vizsgálták méréses eljárással, melynek során az áramképet optikai módszerrel vizualizálták.
Megállapították, hogy a trapézlemez abszorberkialakítás nagy mértékben növeli a légrésben
létrejövő áramlás turbulens jellegét, így jelentősen javítja a kollektorlemez és a légrés levegője
közötti hőátadást is. Eredményük alátámasztja a trapézprofilú kollektorlemez alkalmazását és
kereskedelmi elterjedését.
Li és társai [23] numerikus szimuláció és szolárszimulátorban végzett labormérés során
összehasonlították egy sík- és egy trapézlemez abszorberkialakítású szolárfal
áramlástechnikai jellegzetességeit és az ebből adódó hőátviteli tulajdonságaikat. Az átszívási
sebesség növelése mindkét esetben stabilizálja kollektorlemez külső felületén a határréteget,
de a szerzők megemlítik, hogy a trapézlemez esetében a síklemezhez képest alacsonyabb
átszívási sebességek mellett is stabil marad az aszimptotikus határréteg. Ez is igazolja a
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trapézlemez előnyeit. A Bosnjakovic-tényező a 0,01 m/s átszívási sebesség mellett 60 %, míg
0,06 m/s mellett 10 % körüli értékre adódott mindkét esetben, de a síklap kollektorlemez
enyhén magasabb értékeket ért el a trapézlemeznél.
Croitoru és társai [24] két eltérő kollektorperforáció hatását vizsgálták laborkörnyezetben
szolárszimulátor alkalmazásával és az áramkép vizualizációjával. A kollektorlemez mindkét
esetben síklap volt. A 2-9. ábrán látható kör (a) perforáció egy hagyományos, a kezdeti
szolárfal fejlesztések során használt megoldás, amivel szemben a (b) képen látható kereszt
alakú perforáció a szerzők javaslata volt.

2-9. ábra: Kör (a) és kereszt (b) keresztmetszetű perforációk a Croitoru és társai által
vizsgált szolárfal kollektorlemezeken [24]
A kereszt alakú perforáció keltette örvények csaknem 40 %-kal javították a lemez és a légáram
közötti konvektív hőáramot. A légrésben lévő áramkép stabilizálása szempontjából is
előnyösnek bizonyult a javasolt új perforáció geometria. A szerzők felhívják a figyelmet arra,
hogy jelentős fejlesztési potenciál rejlik a perforációgeometria optimalizálásában. Collins és
Abulkhair [21] a kereskedelemben jelenleg kapható szolárfal abszorber (trapézlemez és
kopoltyú perforáció) geometriáját vizsgálták, de kutatásuk inkább a rendelkezésre álló
kollektorgeometria áramlástechnikai és hőátviteli leírására irányult, mintsem a kopoltyú alakú
perforáció hőtechnikai hatásának értékelésére. Érdekes eredményeket szolgáltathat a
kopoltyú alakú perforáció kutatás szintű elemzése, mert az irodalom nem dokumentálta ennek
az evolúcióját, így feltehetőleg gyártástechnológiai alapja van az alkalmazásának. Jelen
kutatás viszont szintén alapul veszi és nem részletezi a kopoltyú alakú perforációk
alkalmazását a trapéz profilú kollektorlemezen.
Hall és Blower [25] szelektív bevonatú, tehát magas abszorpciós, de alacsony emissziós
tényezőjű szolárfal abszorber alkalmazását javasolták méréses vizsgálatuk alapján.
Alapgondolatuk szerint az eredetileg magas, ε300K = 0,88 emissziós tényezőjű
kollektorlemezek sugárzásos hővesztesége csökkenthető, ha alacsony, ε300K = 0,15 emissziós
tényezőjű felületkezeléssel látják el őket úgy, hogy az abszorpciós tényező változatlanul
magas, α6000 = 0,95 maradjon. A hagyományos és a felületkezelt szolárfal abszorberrel végzett
mérések alapján megállapították, hogy a szelektív bevonat 20 % javulást eredményez a
légáram hőmérsékletének emelésében. Problémát jelentett az alacsony emissziós bevonat a
környezeti korrózióval szembeni védelme, így a szerzők további kutatást végeznek a bevonat
optimalizálására. A kollektorlemez abszorpciós és emissziós tényezőjének a hőtermelésre
gyakorolt hatását Leon és Kumar [16] is vizsgálták matematikai modell kiértékelése alapján. A
2-10. (a) ábrán változatlan, ε300K = 0,85 emissziós tényező mellett látható az egyre
alacsonyabb abszorpciós tényezőjű lemezekkel elérhető kollektorhatásfok az átszívási
sebesség függvényében. A (b) ábrán változatlan, α6000K = 0,95 abszorpciós tényező mellett,
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egyre alacsonyabb emissziós tényezőjű kollektorlemezekkel rendre magasabb hatásfokok
érehetők el. A rózsaszín görbe (α6000K = 0,95, ε300K = 0,85) a hagyományos mattfekete
kollektorlemez.

2-10. ábra: Változó abszorpciós (a) és emissziós tényező
kollektorhatásfokra különböző elszívási tényezők mellett [16]

(b)

hatása

a

Megjegyzendő, hogy a szelektív bevonat emelné a szolárfal kollektorlemezének gyártási
költségét, és a szolárfal alapvető előnye a piacon az egyszerű felépítéséből adódó alacsony
ára. Mivel a szolárfal az üvegburkolat hiánya miatt soha nem képes olyan magas üzemi
hőmérsékleteket elérni, mint egy vákuumcsöves vagy síkkollektor, sugárzási veszteségei nem
dominánsak. Kutatási lehetőség lehet gazdasági szempontból elemezni, hogy a bevonattal
elért teljesítményjavulás milyen gyorsan téríti meg a beruházás többletköltségét.
A jelen disszertációban leírt, a hűtési hőterhelés csökkentését célzó nyári szolárfal-üzem
szempontjából az abszorpciós, reflexiós és emissziós tényezők fontos befolyásoló hatással
bírnak az éppen aktuálisan elvárt teljesítményre. A nappali hűtési hőterhelés csökkentéshez,
illetve az éjszakai passzív hűtéshez eltérő optikai jellemzők jelentenének ideális megoldást.
Ezeknek a meghatározása nem képezte a jelen kutatómunka tárgyát, mivel a cél ebben az
esetben az volt, hogy a szolárfal mint napenergia-hasznosító eszköz további kettő, az épület
energiafelhasználását csökkentő üzemi lehetőségét meghatározzam, illetve azokat
értékeljem. A modellmérés során felhasznált kollektorlemez mattfekete festésű volt
abszorpciós tényezője α6000K = 0,95, emissziós tényezője ε300K = 0,77. A szolárfal
kollektorlemezének a kereskedelmi forgalomban elérhető színskálája és az egyes színekhez
tartozó abszopciós tényezők a 2-11. ábrán láthatók.
Az egyes üzemállapotokra történő konstrukció-optimalizálás további kutatómunka tárgyát
képezheti.
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2-11. ábra: A kanadai székhelyű Conserval Engineering gyártó cég SolarWall típusú
kollektorának színpalettája [10]
Wang és társai [26] egy egyszerűsített eljárást dolgoztak ki a szolárfal teljesítményének
meghatározására stacioner körülmények között. Számos jellemző hatását vizsgálták, köztük
a napsugárzás intenzitásának, a kollektorlemez abszorpciós tényezőjének, a fajlagos
elszívásnak, a perforációk átmérőjének és egymástól mért távolságának hatását a
teljesítményre. Az egyszerűsített eljárás az abszorber hőmérsékletét az (2.10) empirikus
egyenlet alapján becsüli
𝑡𝑘𝑜𝑙𝑙 = 𝑡𝑘ö𝑟𝑛𝑦 + 126,028 ∙ 𝜌 ∙ 𝐷 ∙ 𝑤03 ∙ 𝜆−1 ∙ 𝜅 0,775 ∙ 𝛽 0,046 ∙ 𝑅𝑒 −1,039 .

(2.10)

ahol
−1
𝜅 = 𝛼 ∙ 𝐼𝑠𝑢𝑔 ∙ 𝜌𝑙𝑒𝑣
∙ 𝑤0−3.

(2.11)

Az egyszerűsített eljárás, amelyet Leon és Kumar [16] matematikai modelljével validáltak, a
tervezői rutinban mint gyorsan és könnyedén alkalmazható módszer hivatott a mérnököket
segíteni.
Fleck és társai [27] helyszíni mérést végeztek egy 63 m2 felületű, tehát viszonylag kicsi
szolárfal rendszeren, amelyet kifejezetten alacsony, 0,01 m/s átszívási sebesség
(36 m3/(h∙m2) fajlagos térfogatáram) mellett üzemeltettek. Ebből adódóan megállapították,
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hogy a szélhatásból adódó veszteségek jelentősnek adódtak és a szerzők megkérdőjelezték
a Kutscher és társai által kidolgozott és számos alkalommal publikált [11], [15], [17], [28]
elméletet, ami szerint a kollektorlemez külső környezet felé leadott konvektív veszteségeit
elhanyagolható mértékűvé redukálná a perforált lemez átszívása. Eredményeiket publikáló
cikkükre válaszolva Kutscher és társai [29] rávilágítottak arra, hogy a tapasztalt jelentős, a
szélhatásból adódó hőveszteség az alacsony fajlagos átszívási térfogatáram miatt alakult ki,
amely mellett az aszimptotikus határréteg nem alakul ki stabilan. Emellett a ventilátor által
szállított alacsony térfogatáram nem képes a kollektorfelület egészét átszívni, így holtterek
alakulnak ki, amelyek túlmelegszenek és magas hőveszteségükkel a kollektor hatásfokát
rontják. A megfelelő szolárfal üzemhez Kutscher [15] szerint az alábbi tervezési és
üzemeltetési követelmények betartása szükséges:


a fajlagos térfogatáramból adódó átszívási sebesség értéke 0,04-0,05 m/s legyen, de
minimum 0,02 m/s,
 megfelelő fajlagos térfogatárammal legalább 25 Pa nyomáskülönbséget kell elérni a
perforált lemezen, és
 a falat úgy kell méretezni, hogy egyenletes áramlás tudjon létrejönni rajta, ne
alakuljanak ki holtterek, ahonnan nem vonják el a hőt.
Ezen feltételek betartásával a szolárfal hatásfokdiagramja a 2-12. ábra szerint alakul. Látható,
hogy szemben a vizes rendszerekkel a szolárfal hatásfoka kizárólag az átszívott fajlagos
térfogatáramtól függ, a külső hőmérséklettől nem. Erősödő széllel a konvektív veszteségek
megjelennek, mivel a határréteg stabilitása csökken. A diagram alapján megállapítható, hogy
a fajlagos átszívási térfogatáram növekvő értékei mellett a szolárfal hatásfok is nő, mivel a
magasabb térfogatáram folyamatosan alacsonyabb hőmérsékleten tartja a lemezt, aminek így
alacsonyabb veszteségei lesznek. Változatlan abszorberfelületen átáramló csökkenő
térfogatáram magasabb abszorberhőmérsékletet, nagyobb veszteségeket, egy kritikus érték
alatt pedig holtterek kialakulását eredményezi.

2-12. ábra: A szolárfal hatásfoka az átszívott fajlagos térfogatáram függvényében [30]
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Az 2-13. ábrán láthatjuk, hogy egységnyi felületű szolárfalon minél kevesebb levegőt szívunk
át, annál nagyobb hőmérsékletemelkedést érhetünk el. Ennek korlátot szab a szükséges
minimális fajlagos térfogatáram, ami a 25 Pa, a kollektorlemezen létrejövő minimális
nyomásesés kialakulásához szükséges.

2-13. ábra: A szolárfallal elérhető hőmérsékletemelkedés a napsugárzás intenzitása és
a fajlagos elszívás függvényében [30]
A szolárfal rendszer méretezésénél alkalmazott RETScreen épületszimulációs szoftver a
2-1. táblázatban megadott fajlagos térfogatáram-határok között értelmezi a szolárfal “magas
hőmérsékletemelés”, “sztenderd” és “magas térfogatáram” üzemét, amelyek kiválasztása után
javaslatot tesz a kollektorfelület nagyságára.
2-1. táblázat: A szolárfal tervezési céljai és a hozzájuk tartozó térfogatáram értékek [31]

A szolárfal tervezési célja
Magas hőmérsékletemelés
Sztenderd üzem
Magas térfogatáram

A fajlagos átszívási térfogatáram
névleges értéke
értékhatárai
3
2
36 m /(h∙m )
18-54 m3/(h∙m2)
91 m3/(h∙m2)
54-108 m3/(h∙m2)
144 m3/(h∙m2)
108-180 m3/(h∙m2)

Wang és társai [32] numerikus szimuláció során vizsgálták a fajlagos átszívási térfogatáram
és a napsugárzás intenzitásának hatását a kollektorhatásfokra és a hőmérsékletemelésre. A
kollektorhatásfok a térfogatáram növelésével emelkedik, de ellaposodó jelleget mutat, míg a
hőmérsékletemelkedés csökken. Változó sugárzási intenzitás mellett a kapott eredmények azt
mutatták, hogy a kollektorhatásfok csak kis mértékben változik a sugárzási intenzitástól.
Badache és társai [33] CFD szimulációt és méréses vizsgálatot végeztek a szolárfal
teljesítményértékelésére. Fluent szoftver alkalmazásával a kollektorban fellépő hőáramokat
modellezték RNG k-ε turbulencia modellel. A mérés során a levegő hőmérsékletének
változását vizsgálták három különböző fajlagos térfogatáram, három napsugárzás intenzitás
és két légrés vastagság mellett. Megállapították, hogy a kollektorhatásfok növekszik a
térfogatáram növekedésével mindkét légrésvastagság esetén. A sugárzás intenzitásának
csökkenése mellett a kollektorhatásfok enyhe növekedését tapasztalták. A légrés
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vastagságának változtatása (5 cm és 15 cm) szinte elhanyagolható mértékben (1,92 % és
2,85 %) befolyásolta a kollektorhatásfokot.
Gunnewiek és társai [34] különböző átszívási sebesség mellett a perforált abszorber
átáramlásának egyenletességét vizsgálták numerikus szimuláció segítségével. Az átszívás
erőssége alapján az abszorber körüli áramlást a ventilátor szívóerejéből adódó
kényszeráramlás és a felhajtóerőből adódó szabadáramlás dominálhatja. A szerzők
0,0125 m/s-ban határozták meg azt a minimális átszívási sebességet (45 m3/(h∙m2) fajlagos
térfogatáram), amely felett a szolárfal teljes felületének átszívását feltételezhetjük.
Gunnewiek és társai [35] később CFD környezetben vizsgálták a szél hatását a perforált
abszorber átszívásának egyenletességére. Megállapították, hogy noha a szélnek módosító
hatása van a kollektor felületén való átszívási sebesség értékére, ez nem olyan jelentős, hogy
szeles időben ne lenne javasolható a szolárfal alkalmazása. Szeles környezetben való
telepítés illetve szeles időjárásban való üzemeltetés esetére új, magasabb átszívási sebesség
értékeket határoztak meg, amelyek betartása mellett az átszívás biztosított marad. A
szélcsendes esetre korábban meghatározott, amelyet 0,0125 m/s (45 m3/(h∙m2)) minimális
átszívási sebesség, épületgeometriától függően 0,017-0,026 m/s-ra (50,4 - 93,6 m3/(h∙m2))
változik, ha a szél szemből fújja a kollektort, illetve 0,039 m/s-ra (140,4 m3/(h∙m2)), ha 45°-os
szögben éri. A szimuláció eredményei rámutattak arra, hogy a szélből adódó legjelentősebb
zavarások közvetlenül az épülettető alatt adódtak, így a kollektorüzemet érő zavarás
csökkenthető, ha szeles helyszínek esetén a tetővonal alatt (kb. az épület magasságának felső
tizedében) nem telepítünk szolárfalat.
Tajdaran és társai [36] numerikus szimuláció során a napsugárzás és a szél irányának hatását
vizsgálták a Bosnjakovic-tényezőre és a kollektorhatásfokra. A numerikus modell eredményeit
egy lakóépület szolárfal rendszerén végzett méréseikkel validálták. Azt a javaslatot tették,
hogy a szolárfallal fűtött levegőáramot az időben változó napsugárzás és szélirány
függvényében kellene szabályozni, így mindig a lehető legmagasabb kollektorhatásfokot
érhetnénk el. Megjegyzendő, hogy egy ehhez hasonló komplex hőtani optimalizáció rendkívül
érdekes, kifejlesztése nagyban hozzájárul a szolárfal hőtermelésének megértéséhez, de az
ipari alkalmazásoknál egy épület légellátását a kiszolgált belső tér igényei szabják meg, és
nem a kollektor aktuális maximális hatásfoka. Mindezek mellett egy bonyolult, több, időben
változó paramétertől függő ventilátorszabályozási elektronika költségei nem biztos, hogy
megtérülnének a dinamikus üzem megtakarításaiból. Ennek a problémának a tárgyalása
viszont nem tartozik a jelen disszertáció témakörébe, de későbbi kutatásra lehetőséget
jelenthet.
A szolárfal rendszer méretezésére és az elérhető energiamegtakarítás számítására a
RETScreen 4 program használható. A RETScreen egy megújuló energiaforrásokat alkalmazó
projektek energetikai értékelésére kidolgozott Microsoft Excel alapú program, amit 1996 óta
folyamatosan fejleszt a kanadai Természeti Erőforrások Minisztériuma. Külön modullal
rendelkezik a napenergiával történő levegőfűtéshez, amely jelenleg a szolárfal rendszerek
legelterjedtebb méretezési eszköze. A 2-14. ábrán látható a RETScreen-ben történő szolárfal
méretezés folyamatábrája.
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2-14. ábra: A RETScreen-ben történő szolárfal méretezés folyamatábrája
A szolárfal méretezése ipari, kereskedelmi, közintézményi és egyéb épülettípusok
szellőztetéséhez, illetve ipari levegőfűtéséhez (pl. terményszárításhoz) végezhető el. Bemenő
adatként definiálandó a projekt földrajzi helye, a meglévő vagy új épület építészeti sajátosságai
(méretek, határoló szerkezetek minősége), a kiegészítő hőtermelő rendszer hatásfoka és a
fűtés üzemideje. A RETScreen a szolárfal rendszer teljesítményértékelését a NASA
meteorológiai adatai alapján havi léptékben számítja a választott helyszínre. Magyarországra
27 város választható.
A RETScreent számos kutató használta már a szolárfal energetikai értékelése céljából.
Carpenter [37] RETScreen modell segítségével határozta meg szolár levegőfűtő rendszerek
teljesítményét. A cikkben leírja, hogy a RETScreen az energiamegtakarítást és a szoláris
részarányt havi átlagok meteorológiai adatok és egy empirikusan meghatározott
kollektorhatásfok görbe alapján számolja. A meteorológiai adatbázisban megadott vízszintes
felületre eső sugárzást a Duffie és Beckman [38] által leírt módszer alapján számolja át a
függőleges (vagy éppen megadott) szolárfal kollektorfelületre. Brown [39] a RETScreen
használta az Egyesült Államok Légierejének több támaszpontján működő szolárfal rendszer
méretezéséhez. Hall és Allen [40] egy új méretező szoftvert fejlesztettek a szolárfal
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méretezésre, amit a RETScreen Solar Air Heating Project segítségével validáltak. Tebbe és
társai [41] hat minnesotai szolárfal rendszer teljesítményértékelését végezték el különböző
szoftverekkel, köztük a RETScreen 3-as és 4-es verzióival, majd az eredményeket
összehasonlították mért adatokkal. Connolly és társai [42] egy tanulmányban mutatják be
harminchét a megújuló energiát hasznosító rendszerek teljesítményértékelésére kifejlesztett
szoftver összehasonlításának eredményeit. A beszámoló kiemeli, hogy a RETScreen-t
töltötték le a legnagyobb számban az összes vizsgált szoftver közül és világszerte elismert
eszköz a megújuló energiaforrásokat hasznosító rendszerek méretezéséhez, értékeléséhez.
Lee és társai [43] különböző megújuló energiaforrásokat hasznosító épületgépészeti
rendszerek optimalizációját végezték el RETScreen alkalmazásával. A szerzők alátámasztják,
hogy a RETScreen széles körben használt méretező szoftver megújuló energiaforrásokat
hasznosító rendszerek épületgépészeti alkalmazásának értékelésére, valamint hogy a
szoftver validált eredményeket szolgáltat. Houri [44] a RETScreen-t használta napenergia
hasznosító HMV készítő rendszerek aktuális libanoni helyzetképének, valamint a jövőképük
bemutatásához. A következő két forrás napenergia-hasznosító rendszerek különböző
éghajlatokon vizsgált teljesítményértékelését mutatja be RETScreen-ben számolt
eredményeik alapján. Almarshoud [45] referencia fotovillamos rendszer teljesítményét
értékelte 32 Szaúd-arábiai telepítés esetén. Rehman és társai [46] szintén fotovillamos
rendszereket értékeltek Szaúd-arábiai helyszínekre RETScreen-ben. A hivatkozott források
nagy száma alátámasztja, hogy a RETScreen napenergia hasznosító rendszerek, így például
a szolárfal teljesítményértékelésére megbízhatóan alkalmazható és a nemzetközi tudományos
világban elismert eszköz.

2.1

Az éjszakai passzív épülethűtés szakirodalának áttekintése

Épületek hűtési hőterhelésének csökkentésére számos passzív megoldás létezik.
Kompresszoros hűtőberendezés alkalmazása nélkül az épület többlethőjét három
hőelnyelőnek adhatjuk át, ezek a talaj az atmoszféra, és az égbolt. Világszerte születtek
tanulmányok az épületszerkezet hűvös, környezeti levegővel való természetes vagy gépi
átszellőztetésének vizsgálatáról. Amennyiben az áramló levegő közvetlenül az
épülettömeggel érintkezik, tehát nincsenek álmennyezetek és álpadlók, képes lehűteni azt
olyan mértékben, hogy ennek mérséklő hatása érzékelhető a következő nap hűtési
csúcsigényén. Az éjszakai átszellőztetés során a többlethőt az atmoszférának adja át
épülettömeg, ezért az a szakirodalom több esetben is éjszakai konvektív hűtésként emlegeti.
Artmann és társai [47] az éjszakai épülettömeg átszellőztetés hűtési potenciálját értékelték
kizárólag éghajlati adatok alapján, épületspecifikus jellemzők figyelembevétele nélkül. Az
eredményeik azt mutatták, hogy az éjszakai épülettömeg átszellőztetés jelentős hűtési
potenciállal bír Észak-Európában és a Brit-szigeteken. Közép-, Kelet- és még Dél-Európa
egyes régióiban jelentős maradhat a potenciál, viszont Dél-Olaszországban,
Spanyolországban és Görögországban, ahol a legnagyobb hűtési igény lépne fel, a hatás
csekély marad. Artmann és társai egy másik cikkükben [48] épületszimuláció segítségével
vizsgálták változó paraméterek hatását az éjszakai épülettömeg átszellőztetés
teljesítményére. Megállapították, hogy a külső levegő hőmérséklete után a szellőztetési
tömegáram, az épülettömeg hőkapacitása és a különböző hőnyereség-áramok vannak a
legnagyobb hatással a folyamatra. Kolokotroni és társai [49] szerint mérsékelt éghajlatú
földrajzi helyszíneken – mint Nagy-Britannia – az éjszakai épülettömeg átszellőztetés
hatékony módszere a nyári túlmelegedés csökkentésének, mivel a jelentkező hűtési igény
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európai viszonylatokban mérve alacsony. Emellett a nyári csúcshőmérsékletek alacsonyak
valamint a napi hőingás is megfelelően magas. Blondeau és társai [50] egy nyugatfranciaországi épület vizsgálata alapján megállapították, hogy a külső levegővel történő
éjszakai épülettömeg átszellőztetés nem jelent elegendő hűtőteljesítményt ahhoz, hogy erős
napsugárzás mellett az épület túlmelegedését meg lehessen akadályozni. Az így szükségessé
váló gépi hűtés csúcsteljesítménye viszont csökkenthető a módszerrel. Az épülethűtés
teljesítményigényének csökkentése kiemelkedően fontos nemcsak az épülethasználók
szempontjából, de az országos energiagazdálkodás szintjén is. Az éjszakai épülettömeg
átszellőztetés hatékonysága tovább csökkenthető, amennyiben a külső levegőt passzív hűtési
eljárással lehűtjük, így az épülettömeget még alacsonyabb hőmérsékletű légáramlás érheti.
Amennyiben a környezeti levegő egy a hideg éjszakai égbolt alatt lehűlő sugárzó ernyő
felületén áramolva lehűthető, az éjszakai épülettömeg átszellőztetés hatékonysága növelhető.
Mivel a szolárfal kollektorlemezét szelektív bevonattal gyárilag nem látják el, magas
abszorpciós tényezője, (α6000K = 0,95) mellett emissziós tényezője is magas (ε300K = 0,77).
Ebből adódóan egy lapos vagy ferdetetőre szerelt szolárfal kollektorlemez a környezeti levegő
hőmérséklete alá hűl az éjszakai égbolttal való sugárzásos hőcsere során és alkalmassá válik
a környezeti levegő lehűtésére. Az égbolttal való hosszúhullámú sugárzásos hőcserén alapuló
passzív hűtés épületgépészeti alkalmazásáról számos kutatási jelentés számol be a
szakirodalomban. Mihalakakou és társai [51] egy alacsony tömegű polietilén sugárzó ernyő
levegőhűtési teljesítményét vizsgálták egy olaszországi kisvárosban Milánóhoz közel.
Bagiorgas és társai [52] Nyugat-Görögországban állítottak fel egy flexibilis légcsatornákból álló
levegőhűtő mérési összeállítást, amelynek a palástfelülete működött sugárzó ernyőként. Két
esetet vizsgáltak, amelyekben a légcsatornát két különböző emissziós tényezőjű
festékanyaggal bevonatozták, majd a modellmérés eredményeit egy matematikai modellel
hasonlították össze. Parker [53]-[54] elméleti és méréseken alapuló kutatást végzett
Floridában sugárzó ernyőből épült tetőszerkezetű épületek passzív hűtésének
teljesítményértékelésére. A fehérre festett lemeztető alatt a padlástérben alulról légáramot
irányított a lehűlt fémlemez belső felületére, így a lemez folyamatosan hűtötte a padlás
levegőjét. Ezt csappantyúk segítségével vezette a lakótérbe be, illetve onnan el. Parker
kiemelte, hogy a hűtési folyamat célja az épülettömeg hőmérsékletének csökkentése,
akárcsak az egyszerű éjszakai épülettömeg átszellőztetés során. Hollick [12] a kereskedelmi
forgalomban kapható és a jelen kutatásban is vizsgált szolárfal lemezek az éjszakai égbolt
alatti lehűlését vizsgálta a kanadai Ontario államban. Megállapította, hogy a lemez lehűlése
lehetővé tenné a levegő hűtését, de vizsgálatában nem áramoltatott át levegőt a lemezen.
Hollick megjegyzi, hogy a szakirodalomban semmi eredmény nem található a kereskedelmi
forgalomban egyszerűen az alacsony telepítési költséggel hozzáférhető levegőfűtő szolárfal
passzív hűtési alkalmazásának értékelésére. Jelen kutatás többek között ezt a hiányt hivatott
pótolni.
Az égbolt hőmérséklete jelentősen alacsonyabb a környezeti levegőnél, így minden földfelszíni
tárgy emissziós képessége függvényében a 8-14 μm tartományban infravörös sugárzás
formájában hőt ad le az égbolt felé. A passzív hűtési célra használt sugárzó ernyőnek ezért
ebben a tartományban kell magas emissziós tényezővel rendelkeznie. Bagiorgas és társai [52]
különböző emissziós tényezőjű felületkezeléssel ellátott sugárzó felületek összehasonlítása
közben megállapították, hogy általában nemfémes, világos színű felületek az előnyösek. Jelen
kutatás célja rávilágítani arra, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható szolárfal
kollektorlemez is képes az égbolttal való sugárzás alapján a külső levegőt éjszaka lehűteni,
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ezért alkalmaztam a kutatómunka során feketére festett, horganyzott acélból készült SW 150
kollektorlemezt. További kutatómunkára ad lehetőséget a fehérre festett SW 150 lemez
hűtőteljesítményének értékelése és összehasonlítása a hagyományos szolárfal
kollektorlemezzel.
Parker [53] szerint egy tiszta, sivatagi éjszakán egy 27 °C hőmérsékletű vízszintesen
elhelyezett lemez 75 W/m2 hőáramsűrűséggel sugároz az égbolt felé. A száraz légköri
körülmények azért fontosak, mert a levegő magas páratartalom és a felhőzet jelentősen
csökkenti a sugárzásos hőáramot. Az alacsony légköri stratus és cumulus felhők bocsátanak
ki a teljes spektrumban sugárzást, amely blokkolja az emitterfelület égbolt felé történő
hősugárzását. Jelen kutatás ezért csak a tiszta, felhőmentes égbolt esetén vizsgálja a szolárfal
hűtőteljesítményét. Ezen feltétel teljesülése úgy érhető el, hogy a mérési adatok szűrése során
elvetjük azokat, amelyeknél a kollektorlemez nem hűl a környezet hőmérséklete alá.
Amennyiben a tkoll < tkörny feltétel teljesül, biztosan létrejött a sugárzásos hőleadás az
égboltnak, amely csak tiszta vagy elhanyagolhatóan felhős égbolt mellett eredményez
érzékelhető lehűlést a lemezben.

2.2

Hűtési hőterhelés csökkentése speciális kialakítású
tetőszerkezetekkel

Ipari és kereskedelmi létesítmények hatékonyságát jelentősen befolyásolja a létesítmény saját
energiagazdálkodása. A nyári hűtési hőterhelés csökkentése kiemelkedően fontos tényező,
mivel az egyidejű hűtési célú energiafogysztás nagyban terheli az adott ország
villamosenergia termelő és elosztó rendszerét. Az épületállomány túlnyomó többségének
tetőszerkezetét kerámia vagy betoncserép, fémlemez, aszfalt- vagy kátránykenet borítja. Nyári
nappalokon ezek felforrósodhatnak, Yew és társai szerint [55] hőmérsékletük elérheti a
87,3 °C-ot is. Ebből adódóan számos kutatás tárgyát képzik azok a tetőszerkezetek, amelyek
a tetőről származó hőterhelést csökkentik. Az ideális tető egyszerre biztosítja a szükséges
belső komfortot és a lehető legalacsonyabb hőterhelést. Cool roofs, azaz „hűvös tetők”
összefoglaló néven illeti a szakirodalom hőterhelés csökkentésére optimalizált
tetőszerkezeteket, amelyek a napsugárzást visszaverő bevonatukkal vagy levegővel
átszellőztetett konstrukciójukkal váltják ki energetikailag kedvező hatásukat.
Ahogy a bevezetésben már említésre került, a szolárfal megfelelő levegőfűtési üzeméhez
határértékeket fektettek le a szakirodalomban. A kollektorlemez átszívásának minimumértékét
18 m3/(h∙m2)-ben állapítják meg, ami még képes biztosítani, hogy a kollektorlemez két oldala
között minimum 25 Pa nyomásesés előálljon. Ezen értékek alatt a ventilátor szívóhatása nem
elegendő ahhoz, hogy a perforált kollektorlemez egészét átszívja, holtterek alakulnak ki. Wang
és társai [32] numerikus szimuláció segítségével megvizsgálták a homlokzatra szerelt
szolárfalban kialakuló természetes légáramot viselkedését arra az esetre, amikor az elszívó
ventilátor leáll. A légrésben uralkodó nyomásmező elemzésével megállapították, hogy
természetes áramlás alakul ki melynek hajtóereje a légrés és a külső környezet közötti
nyomáskülönbség. A légrés alsó részében a nyomás alacsonyabb a környezetnél, ez
beáramlást eredményez, majd felfelé haladva ez a nyomás csökken, eléri a környezeti
nyomást, majd tovább nő, és a légrés felső részeiből, ahol már a környezetinél magasabb a
nyomás, kiáramlik a levegő. A kiáramlás az 2-15. ábrán látható módon mind az elszívási
helyen, mind a felsőbb perforációkon keresztül megvalósul. Az ábrán azt is megfigyelhető,
hogy az áramlás a légrésben visszafordul és a hátlap mentén lefelé áramlik. Ezt a jelenséget
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Wang és szerzőtársai szerint a szimuláció során alapul vett túlságosan vastag légrés
eredményezte, keskenyebb légréssel ez elkerülhető.

2-15. ábra: Sebességi és nyomásmező függőleges telepítésű szolárfalban elszívás
nélkül, természetes áramlás kialakulása mellett [32]
A létrejövő természetes áramlás dominálása káros és kerülendő a levegőfűtési üzem során,
viszont a jelenség megismerése a szolárfal egy új alkalmazási lehetőségének értékelését teszi
lehetővé. A tetőfelületen elhelyezett szolárfal légrését a kollektorlemez körül kialakuló
szabadáramlás átszellőzteti, így akárcsak egy hagyományos átszellőztetett tetőszerkezet,
nagyban hozzájárul a beltér hűtési hőterhelésének csökkentéséhez nyári nappalokon.
A napsugárzásból származó hő, amely a hűtési hőterhelés jelentős részét teszi ki nyáron, az
ablak- és falszerkezeteken egyaránt jut be az épület belső terébe. A közvetlen
napsugárzásnak kitett tetőszerkezet – annak anyagától és kialakításától függően eltérő
mértékben, de a legtöbb esetben – magas hőmérsékletet ér el. Ebből adódóan a
napsugárzásból adódó hőterhelés nagy része a tetőn keresztül éri a belteret. Számos
tanulmány számol be az átszellőztetett tetőszerkezetekkel elérhető hőterhelés csökkentésről.
Shirashi és társai [56] a belső tér komfortjának alakulását és a belső tér felé irányuló hőterhelés
változását vizsgálták amennyiben kétrétegű átszellőztetett tetőt alkalmaznak egyszerű
szimpla szerkezetű helyett. Az átszellőztetett tető 8,6-szor bizonyult hatásosabb szigetelőnek
a hőterheléssel szemben az egyszerű szerkezetűnél. Cerne és Medved [57] egy alacsony
dőlésszögű, könnyűszerkezetes, gépileg átszellőztetett tető kétdimenziós modelljének
hőátbocsátását vizsgálták. Az eredményeik megmutatták, hogy az átszellőztetett tető nagyban
csökkenti a hűtési hőterhelést az egyszerű tetőszerkezethez képest. Biwole és társai [58] egy
meglévő fémtetőhöz egy további fémlap hozzáépítésével átszellőztetett légrést hoztak létre,
amelynek hőtechnikai hatásait vizsgálták. Eredményeik alapján az optimális hőterhelés
csökkentő hatáshoz 6-10 cm közötti légrés és 30 ° tetődőlésszög tartozik. Lai és társai [59]
egy két párhuzamos fémlemezből álló duplatető modellt vizsgáltak, amelynek külső lemezét a
napsugárzást szimulálandó, mesterségesen megvilágították. Optimális légréstávolságot

30

határoztak meg különböző dőlésszögekre, amelyek 30 °-ra 6,56 cm, 45 °-ra 7,5 cm, 60 °-ra
8,56 cm. Jelen mérési összeállításban a kollektorlemez és a hátlap közötti távolság 12 cm. A
légrést alkotó két lemez távolságának optimalizálása noha befolyásolja a tetőátszellőztetés
hatékonyságát, nem képzi a jelen kutatás tárgyát. Lee és társai [60] átfogó vizsgálatot
végeztek a tetőátszellőztetés hőterhelés-csökkentő képességéről, melynek során a
tetődőlésszögnek, a napsugárzás intenzitásának valamint a légrés vastagságának és
geometriájának a légrésben létrejövő áramlásra gyakorolt hatását vizsgálták. Megállapításaik
szerint az egyre meredekebb dőlésszög miatt kialakuló egyre erősebb kürtőhatás egyre
nagyobb mértékben csökkenti a hőterhelést. Ong [61] hat különböző tetőszerkezetet
(egyszerű cserépborítás, cserépborítás alatta szigeteléssel, cseréptető és szigetelés a
padlásfödémen, egyszerű fémtető, fémtető alatta szigeteléssel és átszellőztetett tető) vizsgált
meg és ezek hőterhelés-csökkentő hatását értékelte az alattuk kialakított tér hőmérsékletének
alakulásán. Megállapította, hogy a hat különböző felépítés közül az átszellőztetett tető
csökkenti a legnagyobb mértékben a hőterhelést. Gagliano és társai [62] különböző
szerkezetű átszellőztetett tetők hőterhelést csökkentő hatását vizsgálta CFD szimuláció
segítségével, amely megmutatta, hogy a nyári hónapokban a tetőátszellőztetés a 50 %-kal is
csökkentheti a tetőn keresztül a beltérbe érkező hőterhelést. Yew és társai [63] különböző
hőszigetelések, speciális felületkezelések és tetőátszellőztetés hatását vizsgálták meg a
hőterhelés csökkentése szempontjából, és megállapították, hogy az átszellőzetett tető és a
hőszigetelés alkalmazása a leghatékonyabb szerkezet. Tong és Li [64] matematikai modellt
dolgoztak ki a természetes áramlással átszellőztetett tető hőátbocsátásának számításához. A
modell alapján kiértékelték az egyes szerkezeti paraméterek a hőterhelés-csökkentés
mértékére gyakorolt befolyásának súlyát. Elsőként a magas reflexiós tényezőt említik meg.
Megjegyzendő, hogy a kollektorlemez kevésbé visszaverő és erősebb mértékben elnyelő
optikai jellege miatt magasabb kollektorhőmérséklet alakul ki, ami viszont erősebb
természetes légáramot eredményez. További jelentős befolyásoló tényezőként említik meg a
tetőlemezek légrés felőli felületeinek lehetőleg alacsony emissziós tényezőjét, a dőlésszöget
illetve a légrés távolságát. Zingre és társai [60] egy egyszerre reflektáló és átszellőztetett tetőt
hasonlítottak össze egy egyszerű reflektáló kialakításúval, melynek során megállapították,
hogy a kombinált tető 6 %-kal hatékonyabb az egyszerű reflektáló tetőnél.

2.3

A szakirodalmi áttekintés összefoglaló értékelése

A szolárfal irodalmának áttekintése alapján megállapítható, hogy a jelentős ismeretanyag áll
rendelkezésre a szolárfal fűtési üzemének hőtermeléséről. Mind a hőtermelés
mechanizmusára, mind a teljesítmény maximalizálását célzó konstrukciós fejlesztésekre
irányultak átfogó eredményeket szolgáltató kutatások.
Nem található viszont tudományos eredmény annak tekintetében, hogy miként viselkedik a
szolárfal mint épületszerkezetbe integrált napenergia-hasznosító rendszer nyáron, amikor a
napenergia levegőfűtés célú felhasználása kevés esetben valósulhat meg az épületgépészeti
gyakorlatban. Számos esetben érte az a kritika a szolárfal rendszert, hogy az épület sötét
kollektorlemezzel történő „becsomagolása” feltehetőleg növeli a nyári hűtési hőterhelést és
ezért az egész éves primerenergia-felhasználást tekintve a szolárfal még hátrányos is lehet.
A jelen kutatómunka célja kiegészíteni a szolárfal tudományos irodalmát a nyári üzem
energetikai értékelésével. Rávilágítani arra, hogy a szolárfal nyáron is csökkenti az épület
primerenergia-felhasználását mind nappal, amikor a tetőfelületen kialakított szolárfal
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rendszerrel a tetőszerkezet hőterhelése jelentős mértékben csökkenthető, mind éjszaka,
amikor az égbolttal való sugárzásos hőleadás segítségével passzív hűtési üzem valósítható
meg a szolárfallal.
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3

3.1

Éjszakai sugárzáson alapuló levegőhűtés szolárfal
rendszerű kollektorral
A fizikai modell

A szolárfal rendszer összeállítása a hűtési üzem vizsgálatára az 3-1. ábrán látható. A kollektort
vízszintes, vagy az épületállományra jellemző ferdetető dőlésszöggel telepítik. Így a
kollektorlemez jelen esetben emitterként, azaz sugárzó ernyőként funkcionál és a hideg égbolt
felé hőt ad le. A hőátadás eredményeként a környezeti hőmérséklet alá hűl le. Akárcsak a
fűtési esetben, ha ventilátoros elszívás hatására a perforációkon keresztül külső levegő
áramlik a légrésbe, hőcsere lép fel a lemez és a beáramló levegő között. Ebben az esetben
viszont nem egy felhevült abszorberből áramlik a hő a levegőbe, hanem a levegőből áramlik a
hő a lehűlt lemezbe. Így a levegő a környezeti hőmérséklet alá hűthető le.

3-1. ábra: A szolárfal éjszakai hűtési üzemének fizikai modellje
A hűtési üzemben működő szolárfal teljes egészében megegyezik a fűtési üzemnél
alkalmazott szolárfallal, mert a kutatás célja rávilágítani a kereskedelmi forgalomban kapható
kollektorral megvalósítható levegőhűtő potenciálra. Mivel a szolárfal abszorberét gyárilag nem
látják el szelektív bevonattal, a magas abszorbciós tényezőjű (α6000K = 0,95) felület szintén
magas emissziós tényezővel bír (ε300K = 0,77), ami alkalmassá teszi sugárzó ernyőként való
felhasználásra. A légrésre egy ventilátor csatlakozik, ami a környezeti levegőt a perforált
lemezen átszívni hivatott.

3.2

A matematikai modell

A szolárfal teljesítményét számos tényező befolyásolja: számos konstrukciós paraméter,
üzemi jellemző, a levegő hőtechnikai jellemzői, stb. A matematikai modell egyszerűsítésének
érdekében, az alábbi feltételezéseket tesszük.

3.2.1

Feltételezések

A modell az alábbi feltételezések teljesülése mellett érvényes:
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1.

2.

3.

4.
5.
6.

A kollektorlemez és a hátlap hőmérséklete az egész felületükön izotermikus,
koncentrált paraméterű jellemző. Fémes kollektorlemezek esetén ez könnyen teljesül,
nemfémes kollektorlemezek mutathatnak anizotermiát. Nagyméretű szolárfal
rendszerek esetében a szélek hatása elenyésző, így azok kollektorlemeze valóban
izotermikusnak tekinthető. Gawlik és Kutscher [18], igazolták, hogy fűtési üzem során
az anizotermiának sem lenne jelentős hatása a kollektor teljesítményére. Jelen
kutatás egyik célja bebizonyítani, hogy a kollektorlemez és a hátlap hőmérséklete a
hűtési üzem során még kisméretű (5 m2-nél nagyobb) szolárfal rendszer esetén is
koncentrált paraméterű változó.
A perforációkon átáramló légáram a kollektor felületén homogénnek tekinthető. A
homogén jelleg a valóságban torzulhat, amennyiben a ventilátor által létrehozott
kényszerített áramlás mértékéhez képest jelentős marad a légrés és a környezet
hőmérsékletkülönbségéből adódó természetes áramlás. [34]; [68] Ez a torzulás
erősebb szolár levegőfűtő rendszereknél, ahol a hőmérsékletemelés sokkal erősebb,
mint a hűtőüzem során fellépő hőmérsékletcsökkenés. Így a sűrűségkülönbségből
származó természetes áramlás is elhanyagolható marad, tehát az átszívást hűtés
során homogénnek tekinthetjük.
A kollektorlemezen át történő kiáramlás elhanyagolható. Ez a jelenség a fűtési
üzemben fordulhat elő abban az esetben, ha az elszívás nem megfelelő mértékű és
a termikus felhajtóerő okozta feláramlás a magasabban fekvő perforációkon kihajtja
a levegőt a légrésből. A 25 Pa nyomáskülönbség biztosításával ez is megelőzhető.
[15]; [28]; [68] A hűtési üzemben ennek a jelenségnek szintén nagyon alacsony a
valószínűsége a levegő lehűlése és sűrűségének növekedése miatt.
A légrésben áramló levegő hőmérséklete egyetlen értékkel jellemezhető.
A kollektorfelület elnyelés és kisugárzás szempontjából diffúz (azaz irányfüggetlen)
valamint szürke testnek tekinthető.
A légrést határoló oldalfelületeken való hőveszteségek elhanyagolhatók. [69]

A fenti feltételezésekkel korábbi szolárfal elemzésekben is élnek, ám jelen esetben egy 5 m2es rendszer hűtési üzemére alkalmazom őket, és alkalmazhatóságukat igazolom. A fűtési
üzem során ezen felül feltételezhető, hogy a kollektor konvektív veszteségei a környezet felé
elhanyagolhatóan alacsonyak. Amennyiben a ventilátor 25 Pa nyomáskülönbséget létrehoz a
perforált lemez két oldala között, a külső felület határrétegét, amelyből a konvektív
veszteségek származnának, folyamatosan beszívjuk a légrésbe, ezáltal hasznosítjuk. [15] Ez
a hűtési üzem esetén viszont nem teljesül, mert az égbolt felé távozó alacsony hőáramsűrűség
miatt sokkal nagyobb jelentősége van a környezet és a kollektorlemez közötti konvektív
hőáramnak.

3.2.2

Energiamérleg-egyenletek

A matematikai modell három kollektorkomponens, az perforált kollektorlemez, a légrésben
lévő levegő és a hátlap közötti energiamérleg-egyenletekkel felírható. A szolárfal hűtési üzeme
közben fellépő hőátviteli formákat a 3-2. ábra szemlélteti. A kollektorfelület, ami most nem
abszorberként, hanem emitterként funkcionál, hőt sugároz az égbolt felé. A rendszer
veszteségei jelen esetben hőáramok a szolárfalnál magasabb hőmérsékletű környezet felől,
amelyek a lehűlt rendszert melegítik, így a hűtőteljesítményt csökkentik. Ezek a
veszteségáramok a konvektív illetve sugárzásos formában jelentkeznek a rendszer felé.
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3-2. ábra: Hőátviteli formák a szolárfal hűtési üzeme során
A kollektorlemez
A kollektorlemez hőtartalmának megváltozása a felírható az azt érő hőáramok előjeles
összegzésével. A (3.1) egyenlet bal oldala figyelembe veszi a lemez hőtároló képességét, ami
minimális, így azt a számítás során elhanyagolhatjuk.
𝑑𝑡𝑘𝑜𝑙𝑙
𝑚𝑘𝑜𝑙𝑙 ∙ 𝑐𝑘𝑜𝑙𝑙 ∙ (
)
𝑑𝜏
= 𝑄̇𝑘𝑜𝑛𝑣,𝑘ö𝑟𝑛𝑦−𝑘𝑜𝑙𝑙 + 𝑄̇𝑘𝑜𝑛𝑣,𝑙é𝑔𝑟−𝑘𝑜𝑙𝑙 + 𝑄̇𝑠𝑢𝑔,ℎá𝑡−𝑘𝑜𝑙𝑙 − 𝑄̇𝑠𝑢𝑔,𝑘𝑜𝑙𝑙−𝑘ö𝑟𝑛𝑦 .

(3.1)

A 𝑄̇𝑘𝑜𝑛𝑣,𝑘ö𝑟𝑛𝑦−𝑘𝑜𝑙𝑙 tag a környezetből a kollektorlemezt érő konvektív hőáramot fejezi ki. A
𝑄̇𝑘𝑜𝑛𝑣,𝑙é𝑔𝑟−𝑘𝑜𝑙𝑙 tag a perforált kollektorlemez és az azt átáramló levegő közötti hőáramot fejezi
ki, magában foglalva a perforált lemez külső felületén, a perforációkban és a perforált lemez
belső felületén történő hőáramot. A 𝑄̇𝑠𝑢𝑔,ℎá𝑡−𝑘𝑜𝑙𝑙 tag a melegebb hátlapról a hidegebb
kollektorlemezt érő sugárzásos hőáram. A 𝑄̇𝑠𝑢𝑔,𝑘𝑜𝑙𝑙−𝑘ö𝑟𝑛𝑦 a kollektorlemezről az égbolt és a
földi környezet felé leadott hőáram.
A levegő a légrésben
A légrésben áramló levegő nyílt rendszer, mert a perforált lemez mentén folyamatos
hozzááramlás történik. A folyamat energiamérlege a 3-3. ábrán látható.
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3-3. ábra: A perforált kollektorlemez és a hátlap közötti légrésben áramló levegő
energiamérlege
A szolárfal hosszának egységnyi szakaszára (dx) vonatkoztatott légáram hőmérlege a (3.2)
egyenlettel írható fel. A dx szakaszra jutó levegőmennyiség energiájának megváltozását a
levegőmennyiséget dx szakaszon a hátlapról érő konvektív hőáram, a kollektorlemez felé
leadott konvektív hőáram és a dx szakaszon a légrésbe a környezetből belépő levegőáram
𝑑

energiája határozzák meg. A 𝑑𝑥 𝑚̇𝑙𝑒𝑣 lineárisnak tekinthető az x függvényében.
𝑑𝐸
𝑑
=
∙𝑖
(𝑚̇
) = (𝑄̇𝑘𝑜𝑛𝑣,ℎá𝑡−𝑙é𝑔𝑟 −𝑄̇𝑘𝑜𝑛𝑣,𝑙é𝑔𝑟−𝑘𝑜𝑙𝑙 + 𝐸𝑏𝑒𝑙é𝑝ő )𝑑𝑥.
𝑑𝑥 𝑑𝑥 𝑙𝑒𝑣 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑔ő

(3.2)

ahol
𝐸𝑏𝑒𝑙é𝑝ő = 𝑖𝑘ö𝑟𝑛𝑦 ∙

𝑑𝑚̇𝑙𝑒𝑣
.
𝑑𝑥

(3.3)

Behelyettesítés után:
𝑑𝐸
𝑑
𝑑
= 𝑚̇𝑙𝑒𝑣 ∙
𝑖𝑙𝑒𝑣𝑒𝑔ő + 𝑖𝑙𝑒𝑣𝑒𝑔ő ∙
𝑚̇
𝑑𝑥
𝑑𝑥
𝑑𝑥 𝑙𝑒𝑣

(3.4)

= 𝑄̇𝑘𝑜𝑛𝑣,ℎá𝑡−𝑙é𝑔𝑟 −𝑄̇𝑘𝑜𝑛𝑣,𝑙é𝑔𝑟−𝑘𝑜𝑙𝑙 + 𝑖𝑘ö𝑟𝑛𝑦 ∙

𝑑
𝑚̇ .
𝑑𝑥 𝑙𝑒𝑣

𝑑𝐸
𝑑
𝑑
= 𝑚̇𝑙𝑒𝑣 ∙
𝑖𝑙𝑒𝑣𝑒𝑔ő + 𝑐𝑝,𝑙𝑒𝑣 (𝑖𝑙𝑒𝑣𝑒𝑔ő − 𝑖𝑘ö𝑟𝑛𝑦 ) ∙
𝑚̇
𝑑𝑥
𝑑𝑥
𝑑𝑥 𝑙𝑒𝑣
= 𝑄̇𝑘𝑜𝑛𝑣,ℎá𝑡−𝑙é𝑔𝑟 −𝑄̇𝑘𝑜𝑛𝑣,𝑙é𝑔𝑟−𝑘𝑜𝑙𝑙 .

(3.5)

A légrés levegőjéből a nála hidegebb kollektorlemeznek leadott hő:

(𝑡𝑘ö𝑟𝑛𝑦 − 𝑡𝑘𝑜𝑙𝑙 ) − (𝑡𝑙é𝑔𝑟 − 𝑡𝑘𝑜𝑙𝑙 )

𝑄̇𝑘𝑜𝑛𝑣,𝑙é𝑔𝑟−𝑘𝑜𝑙𝑙 = 𝐴𝑘𝑜𝑙𝑙 ∙ ℎ𝑘𝑜𝑛𝑣,𝑙é𝑔𝑟−𝑘𝑜𝑙𝑙 ∙
(

(𝑡𝑘ö𝑟𝑛𝑦 − 𝑡𝑘𝑜𝑙𝑙 )
𝑙𝑛
(𝑡𝑙é𝑔𝑟 − 𝑡𝑘𝑜𝑙𝑙 )

.

(3.6)

)

A hátlapról a nála hidegebb, a légrésben áramló levegőnek leadott hő a (3.7) egyenlettel
számítható.
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𝑄̇𝑘𝑜𝑛𝑣,ℎá𝑡−𝑙é𝑔𝑟 = ℎ𝑘𝑜𝑛𝑣,ℎá𝑡−𝑙é𝑔𝑟 ∙ 𝐴ℎá𝑡 ∙ (𝑡ℎá𝑡 − 𝑡𝑙é𝑔𝑟 ).

(3.7)

A keveredés differenciálegyenlete:
𝑚̇𝑙𝑒𝑣 ∙ 𝑡𝑙𝑒𝑣𝑒𝑔ő + 𝑑𝑚̇𝑙𝑒𝑣 ∙ 𝑡𝑘ö𝑟𝑛𝑦 = (𝑚̇𝑙𝑒𝑣 + 𝑑𝑚̇𝑙𝑒𝑣 ) ∙ (𝑡𝑙𝑒𝑣𝑒𝑔ő + 𝑑𝑡𝑙𝑒𝑣𝑒𝑔ő ).

(3.8)

A szorzást elvégezve:
𝑚̇𝑙𝑒𝑣 ∙ 𝑡𝑙𝑒𝑣𝑒𝑔ő + 𝑑𝑚̇𝑙𝑒𝑣 ∙ 𝑡𝑘ö𝑟𝑛𝑦

(3.9)

= 𝑚̇𝑙𝑒𝑣 ∙ 𝑡𝑙𝑒𝑣𝑒𝑔ő + 𝑑𝑚̇𝑙𝑒𝑣 ∙ 𝑡𝑙𝑒𝑣𝑒𝑔ő + 𝑚̇𝑙𝑒𝑣 ∙ 𝑑𝑡𝑙𝑒𝑣𝑒𝑔ő + 𝑑𝑚̇𝑙𝑒𝑣 ∙ 𝑑𝑡𝑙𝑒𝑣𝑒𝑔ő .
Rendezve:
𝑚̇𝑙𝑒𝑣 ∙ (𝑡𝑘ö𝑟𝑛𝑦 − 𝑡𝑙𝑒𝑣𝑒𝑔ő ) = 𝑚̇𝑙𝑒𝑣 ∙ 𝑑𝑡𝑙𝑒𝑣𝑒𝑔ő .

(3.10)

𝑑𝑡𝑙𝑒𝑣𝑒𝑔ő 𝑡𝑘ö𝑟𝑛𝑦 − 𝑡𝑙𝑒𝑣𝑒𝑔ő
=
.
𝑚̇𝑙𝑒𝑣
𝑚̇𝑙𝑒𝑣

(3.11)

A további számítás során viszont azzal az egyszerűsítéssel élünk, hogy az áramlást a
légrésben állandó tömegáramúnak tekintjük. Ezután viszont a hátlap és légáram közötti
hőátadás számításánál a légrés felső keresztmetszetében kialakuló maximális térfogatáram
feléből számítandó az áramlási sebesség, hogy a légrés hossza mentén változó hőátadás
átlagát megkapjuk.
(𝑚̇𝑙𝑒𝑣,𝑘𝑖 ∙ 𝑑𝜏) ∙ 𝑐𝑝,𝑙𝑒𝑣 ∙ (

𝑑𝑡𝑙𝑒𝑣,𝑘𝑖
) = 𝑄̇𝑘𝑜𝑛𝑣,ℎá𝑡−𝑙é𝑔𝑟 −𝑄̇𝑘𝑜𝑛𝑣,𝑙é𝑔𝑟−𝑘𝑜𝑙𝑙 .
𝑑𝜏

(3.12)

A légrésben áramló levegő a kollektorlemezzel és a hátlappal szemben nyitott rendszer, de
minden nyitott rendszer zárttá tehető a be- és kilépő közegek pillanatszerű bevonásával. Itt ezt
a célt szolgálja az időegységre vonatkoztatott felírási mód.
A hátlap
A hátlap hőtartalmának megváltozása a felírható az azt érő hőáramok előjeles összegzésével.
A (3.13) egyenlet bal oldala figyelembe veszi a lemez hőtároló képességét, ami minimális, így
azt a számítás során elhanyagolhatjuk.
𝑑𝑡ℎá𝑡
𝑚ℎá𝑡 ∙ 𝑐𝑝,ℎá𝑡 ∙ (
)
𝑑𝜏
= 𝑄̇𝑠𝑢𝑔,𝑘ö𝑟𝑛𝑦−ℎá𝑡 + 𝑄̇𝑘𝑜𝑛𝑣,𝑘ö𝑟𝑛𝑦−ℎá𝑡 − 𝑄̇𝑠𝑢𝑔,ℎá𝑡−𝑘𝑜𝑙𝑙 − 𝑄̇𝑘𝑜𝑛𝑣,ℎá𝑡−𝑙é𝑔𝑟 .

(3.13)

A hátlap és a környezete közötti sugárzásos hőcsere számításakor a környezeti felületek
hőmérsékletét a környezeti levegő hőmérsékletével azonosnak tekintettem.

3.2.3

A sugárzásos hőáram egyenletei

A kollektor részegységei közötti, illetve a környezettel folytatott sugárzásos hőáram mértéke a
Stefan-Bolzmann-törvény alkalmazásával írható fel.
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Sugárzásos hőáram a kollektorlemez és a környezet között
A kollektorlemez mind az égbolttal, mind a környezetében elhelyezkedő földfelszíni elemekkel
és tárgyakkal sugárzásos hőcserében áll. Ebből az égbolttal folytatott hőcsere a hűtési üzem
hajtóereje, a környezeti tárgyak erősíthetik vagy gyengíthetik a hőcsere mértékét, attól
függően, hogy hőmérsékletük alacsonyabb vagy magasabb a kollektorlemezénél. A
kollektorlemez és a környezete közötti hőcsere a (3.14) egyenlettel írható fel:
4
4
4
𝑄̇𝑠𝑢𝑔,𝑘𝑜𝑙𝑙−𝑘ö𝑟𝑛𝑦 = 𝜀𝑘𝑜𝑙𝑙 ∙ 𝜎𝑆𝐵 ∙ 𝐴𝑘𝑜𝑙𝑙 ∙ (𝑇𝑘𝑜𝑙𝑙
− 𝐹𝑘𝑜𝑙𝑙−é𝑔 ∙ 𝑇é𝑔
− 𝐹𝑘𝑜𝑙𝑙−𝑡𝑎𝑙𝑎𝑗 ∙ 𝑇𝑡𝑎𝑙𝑎𝑗
).

(3.14)

Ehhez az égbolt hőmérsékletének ismerete szükséges, amely definíció szerint az égbolttal
egyenértékűen, a teljes infravörös spektrumban sugárzó és elnyelő feketetest hőmérséklete.
Ennek meghatározása számos modellt fejlesztettek ki. Az alkalmazható modellek részletesen
a 3.7 fejezetben kerülnek bemutatásra.
A kollektorlemez emissziós tényezője εkoll,300K = 0,77 értékkel vehető figyelembe. [70] Ez a
magas érték a szelektív bevonat hiányának eredménye, amelyre a szolárfal fűtési üzeme
mellett sincsen szükség, mivel a levegőfűtő üzemben kollektor felületi hőmérséklete nem olyan
magas, hogy a kollektorlemez sugárzásos hőveszteségét szelektív bevonatozással
gazdaságosan csökkenteni lehetne.
A kollektorfelületet a sugárzásos hőcsere számítása során Akoll = 5 m2 értékkel vettem
figyelembe.
A környezet felé történő sugárzásos hőáram egyenletében a kollektor dőlésszögét
besugárzási tényezőkkel vehetjük figyelembe. [53] Ezek a kollektorlemez és az égbolt közötti:
𝐹𝑘𝑜𝑙𝑙−é𝑔 =

1 + 𝑐𝑜𝑠𝛾
.
2

(3.15)

illetve a kollektor és a földi környezet közötti besugárzási tényező:
𝐹𝑘𝑜𝑙𝑙−𝑡𝑎𝑙𝑎𝑗 = 1 − 𝐹𝑘𝑜𝑙𝑙−é𝑔 .

(3.16)

A talaj Ttalaj hőmérséklete számos tényező függvénye, így a talaj emissziós tényezője, a
szélhatás, a talaj nedvességtartalma, a növényzet típusa és magassága, stb. Ebből adódóan
meghatározása igen összetett. Tekintve, hogy a talaj hőmérsékletének a változása
megegyezik a levegő hőmérsékletének változásával [71], és hogy a talaj felületének napi
átlaghőmérséklete igen közel esik a levegő napi átlaghőmérsékletéhez, a talaj hőmérséklete
az éjszaka során a külső hőmérséklettel megegyezőnek feltételezhető. [16]
Sugárzásos hőáram a kollektorlemez és a hátlap között
A kollektorlemez és a hátlap közötti sugárzásos hőcserét a (3.17) egyenlet írja le:
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𝑄̇𝑠𝑢𝑔,ℎá𝑡𝑙−𝑘𝑜𝑙𝑙 = 𝜎𝑆𝐵 ∙ 𝐴𝑘𝑜𝑙𝑙 ∙

4
4
− 𝑇ℎá𝑡
(𝑇𝑘𝑜𝑙𝑙
)
.
1
1
(
+
− 1)
𝜀𝑘𝑜𝑙𝑙,𝑏 𝜀ℎá𝑡𝑙

(3.17)

A kollektorlemez belső, a légrés felé eső felületének emissziós tényezője (εkoll,b) és a hátlap
emissziós tényezője (εhátl) egyaránt a horganyzott acéllemez emissziós tényezőjével
helyettesíthető. Ennek értéke – akárcsak a felületi minőség – a horganyozás óta eltelt idő
függvényében változik. Frissen horganyzott felületek esetén ε300K = 0,23, amely érték egy idő
után ε300K = 0,88-at is elérhet. [72] Mivel a lemezek felületkezelésének ideje nem ismeretes, a
modell egyszerűsítése érdekében a felületek emissziós tényezője a kollektor emissziós
tényezőjével megegyezően ε300K = 0,77-nek tekinthető.
Sugárzásos hőáram a hátlap és a környezete között
A hátlap és a környezete közötti sugárzásos hőcsere figyelembe véve a kollektor dőlésszögét
az (3.18) egyenlettel írható le:
𝑄̇𝑠𝑢𝑔,ℎá𝑡−𝑘ö𝑟𝑛𝑦 = 𝜀ℎá𝑡 ∙ 𝜎𝑆𝐵 ∙ 𝐴ℎá𝑡
4
4
∙ [𝑇ℎá𝑡
− (1 − 𝐹𝑘𝑜𝑙𝑙−é𝑔 ) ∙ 𝑇4é𝑔 − (1 − 𝐹𝑘𝑜𝑙𝑙−𝑡𝑎𝑙𝑎𝑗 )𝑇𝑡𝑎𝑙𝑎𝑗
].

3.2.4

(3.18)

A konvektív hőáram egyenletei

A konvektív hőáram a hőátadási tényező, a konvektív hőcserében résztvevő felület nagysága,
valamint a felület és a fluidum közötti hőmérsékletkülönbség alapján számolható. Az alábbi
összefüggésekkel közepes hőátadási tényezőt határoztunk meg. A légrésben való áramlás
sebessége egy átlagértékkel közelíthető, mivel az áramlási sebesség a kollektor alján zérus,
a tetején pedig a ventilátor elszívása és a légrés keresztmetszete ismeretében számítható
maximális értékű. [69]
Hőáram a környezetből a kollektorlemezbe
A szolárfal fűtési üzeménél alapvetően elhanyagolható a környezet és a kollektorlemez közötti
konvektív hőáram, mivel az a meleg kollektorlemezből a hidegebb környezet felé irányulna,
viszont az elszívás hatására létrejövő aszimptotikus határrétegből nem lép ki hő. Ez a
megközelítés viszont feltételezi, hogy a lemez felületén végig stabil a határréteg. Collins és
Abulkhair [21] megállapították, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható trapézlemez
kollektor – amely a jelen vizsgálat tárgyát is képezi – felületén a trapézgeometriából adódóan
stabil és levált határrétegek felváltva jelennek meg. A hűtési üzem során a hőáram iránya is
ellentétes: a melegebb környezeti levegőből irányul a hőáram a hideg kollektorlemez felé. Ilyen
irányú hőáram mértékét nem csökkenti a perforált lemezen történő ászívás. Ebből adódóan
szükségszerű figyelembe venni a kollektorlemez és a környezet közötti konvektív hőáramot.
Collins és Abulkhair [21] egy az egész kollektorfelületre érvényes összefüggést határoztak
meg, amely mind a stabil, mind a levált határrétegű területeket magába foglalva alkalmazható
a kollektorlemez és a környezet közötti konvektív hőáram meghatározásához.
𝑁𝑢𝑘ö𝑟𝑛𝑦−𝑘𝑜𝑙𝑙 = 0,0081 ∙ 𝑅 2,0829

(3.19)
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ahol
𝑅=

𝑤𝑠𝑧é𝑙
𝑤0

(3.20)

két Reynolds-szám hányadosából adódó simplex.
A w0 átszívási sebesség egy a szolárfal irodalomban gyakran alkalmazott fogalom, ami nem
más, mint egy négyzetméter felületre fajlagosított térfogatáram. Mértékegységek ebből
sebesség dimenziójúra adódnak, így terjedt el ez az elnevezés.
A kollektorlemez és a környezet közötti hőátadási tényező
ℎ𝑘ö𝑟𝑛𝑦−𝑘𝑜𝑙𝑙 =

𝑁𝑢𝑘ö𝑟𝑛𝑦−𝑘𝑜𝑙𝑙 ∙ 𝑘𝑙𝑒𝑣
.
𝐻𝑘𝑜𝑙𝑙

(3.21)

A hőáram számítása az alábbi egyenlettel történik:
𝑄̇𝑘ö𝑟𝑛𝑦−𝑘𝑜𝑙𝑙 = 𝐴𝑘𝑜𝑙𝑙 ∙ ℎ𝑘ö𝑟𝑛𝑦−𝑘𝑜𝑙𝑙 ∙ (𝑡𝑘ö𝑟𝑛𝑦 − 𝑡𝑘𝑜𝑙𝑙 ).

(3.22)

Hőáram a kollektorlemez és az azt átáramló levegő között
A környezeti levegő lehűtése a perforált lemez levegővel történő átáramlása során történik,
így az ennek során létrejövő konvektív hőcsere pontos leírása kiemelkedő fontosságú. A
hőátadás a kollektorlemez külső felületén, a perforációkban és a kollektorlemez belső felületén
történik. Perforált síklap kollektorlemezhez Kutscher és társai [15] kifejlesztettek egy Nusseltszám összefüggést, amely a levegő és mindhárom felületelem közötti hőátadást figyelembe
veszi. Az összefüggés a következő:
𝑁𝑢1 = 2,75 ∙ [(𝑃/𝐷)−1,21 ∙ 𝑅𝑒10,43 + 0,011 ∙ 𝛽 ∙ 𝑅𝑒1 ∙ (𝑤𝑠𝑧é𝑙 /𝑤0 )0,48 ]

(3.23)

ahol
𝑅𝑒1 = (𝜌𝑙𝑒𝑣 ∙ 𝑤𝑝𝑒𝑟𝑓 ∙ 𝐷)/𝜇𝑙𝑒𝑣 .

(3.24)

Collins és Abulkhair [21] Nusselt-korrelációja trapézlemez abszorberre érvényes levegőfűtési
üzemben. Trapézlemez esetén nem feltételezhető, hogy a kollektorfelület egészén stabil
határréteg alakul ki, amelyben a konvektív hőáram minden pontban megegyező lenne. Ahogy
Collins és Abulkhair szimulációs eredményeiből is látszik, trapézlemez egyes részein a
határréteg stabil, máshol leválik, majd ismét stabillá válik (ld. 3-4. ábra). Ennek jelenségnek a
kialakulása és mértéke a kollektorgeometria, valamint a szél- és az átszívási sebességek
függvénye.
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3-4. ábra: Áramlási kép a perforált abszorber két oldalán. Az (a) esetben a wszél = 0,5 m/s
𝟑
𝟑
és 𝑽̇𝟎 = 𝟏𝟒𝟒 𝒎 ⁄
, (b) esetben a wszél = 2 m/s és 𝑽̇𝟎 = 𝟏𝟒𝟒 𝒎 ⁄
[21]
𝟐
(𝒉 ∙ 𝒎 )
(𝒉 ∙ 𝒎𝟐 )
Az elszívás stabilizálja a határréteget, de ahogy a 3-4. ábrán is látszik, leválások alakulhatnak
ki nagyobb szélsebesség vagy gyengébb elszívás mellett. Figyelembe véve a stabil és a levált
határréteg lehetséges egyidejű jelenlétét Collins és Abulkhair [21] a következő Nusseltkorrelációt dolgozták ki numerikus szimuláció segítségével.
𝑁𝑢𝐷 = 0,735 ∙ 𝑅𝑒𝐷0,4271 .

(3.25)

A (3.25) összefüggés 0-2 m/s szélsebesség és 0-144 m3/(hm2) fajlagos átszívási térfogatáram
között alkalmazható.
A jelen mérési összeállításban használt a SW150 trapézlemez hűtési üzemére a mérési
adatok alapján új Nusselt-korrelációt határoztam meg. Egy perforáció hidraulikailag
egyenértékű átmérőjén alapuló Nusselt-szám általános összefüggése Collins és Abulkhair [21]
alapján:
𝑁𝑢𝐷 = 𝑎 ∙ 𝑅𝑒𝐷𝑚

(3.26)

ahol
𝑁𝑢𝐷 =

𝑈 ∗ ∙ 𝐷ℎ
𝑘𝑙𝑒𝑣

(3.27)

𝑤0 ∙𝐷ℎ
.
𝜈𝑙𝑒𝑣

(3.28)

és
𝑅𝑒𝐷 =

Itt a Dh egy perforáció hidraulikailag egyenértékű átmérője:
𝐷ℎ =

4 ∙ 𝐴𝑝𝑒𝑟𝑓
𝐾𝑝𝑒𝑟𝑓

(3.29)

ahol Aperf egy perforáció keresztmetszete, illetve Kperf egy perforáció kerülete.
Az (3.27) egyenletben az U* látszólagos hőátbocsátási
hőmérsékletkülönbségen alapszik, amely hűtési üzemre:

tényező

a

logaritmikus
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𝑈 ∗ ∙ 𝐴𝑡𝑜𝑡 ∙

𝑡𝑘ö𝑟𝑛𝑦 − 𝑡𝑙é𝑔𝑟
𝑡𝑘ö𝑟𝑛𝑦 − 𝑡𝑘𝑜𝑙𝑙 = 𝑚̇𝑙𝑒𝑣 ∙ 𝑐𝑝,𝑙𝑒𝑣 ∙ (𝑡𝑘ö𝑟𝑛𝑦 − 𝑡𝑙é𝑔𝑟 )
𝑙𝑛 ( 𝑡
)
𝑙é𝑔𝑟 − 𝑡𝑘𝑜𝑙𝑙

(3.30)

ahol
(3.31)

𝑚̇𝑙𝑒𝑣 = 𝜌𝑙𝑒𝑣 ∙ 𝐴𝑘𝑜𝑙𝑙 ∙ 𝑤0
és

(3.32)

𝐴𝑡𝑜𝑡 = 2 ∙ 𝐴𝑘𝑜𝑙𝑙
hogy a kollektorlemez mindkét oldalán végbemenő hőátadást figyelembe vegyük.
Ebből adódóan
𝑈∗ =

𝜌𝑙𝑒𝑣 ∙𝑤0 ∙𝑐𝑝,𝑙𝑒𝑣
2

∙ 𝑙𝑛 (

𝑡𝑘ö𝑟𝑛𝑦 −𝑡𝑘𝑜𝑙𝑙
𝑡𝑙é𝑔𝑟 −𝑡𝑘𝑜𝑙𝑙

(3.33)

).

Az U* látszólagos hőátbocsátási tényező ismeretében a (3.27) egyenlet alapján a NuD-szám
számolható. A perforált kollektorlemez és az azon átáramló légáram közötti hőátadási tényező
az alábbi képlettel határozható meg:
ℎ𝑘𝑜𝑛𝑣,𝑘𝑜𝑙𝑙−𝑙é𝑔𝑟 = (𝑁𝑢𝐷 ∙ 𝑘𝑙𝑒𝑣 )/𝐷ℎ

(3.34)

innen

(𝑡𝑘ö𝑟𝑛𝑦 − 𝑡𝑘𝑜𝑙𝑙 ) − (𝑡𝑙é𝑔𝑟 − 𝑡𝑘𝑜𝑙𝑙 )

𝑄̇𝑘𝑜𝑛𝑣,𝑙é𝑔𝑟−𝑘𝑜𝑙𝑙 = 𝐴𝑘𝑜𝑙𝑙 ∙ ℎ𝑘𝑜𝑛𝑣,𝑙é𝑔𝑟−𝑘𝑜𝑙𝑙 ∙
(

(𝑡𝑘ö𝑟𝑛𝑦 − 𝑡𝑘𝑜𝑙𝑙 )
𝑙𝑛
(𝑡𝑙é𝑔𝑟 − 𝑡𝑘𝑜𝑙𝑙 )

.

(3.35)

)

A logaritmikus hőmérsékletkülönbség alkalmazásának alapja, hogy a levegő és a
kollektorlemez közötti hőátadás a kollektorlemez külső felületén, a perforációkban és a
kollektorlemez belső felületén valósul meg. A logaritmikus hőmérsékletkülönbség
alkalmazásának lehetőségét Kutscher [28] is alátámasztja a kollektorlemez és a beszívott
levegő közötti hőátadás számításánál.
Az (3.27) és az (3.33) egyenletek alapján a NuD a ReD függvényében ábrázolható.
Az egyes ventilátorfokozatokhoz egy-egy ReD szám tartozik, a NuD szám minden mérési
ponthoz egyedi. Ebből adódóan öt ReD számhoz rendelhető az összes NuD szám, amelyek
megoszlását box-plot diagram formátumban szemlélteti a 3-5. ábra.
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3-5. ábra: Az öt ventilátorfokozatból adódó öt ReD számhoz tartozó NuD számok
eloszlása box plot diagramban ábrázolva
Az egyes Re-számokhoz tartozó Nu-számok átlagolása után minden Re-számhoz egy Nuszám adódik. Az átlagolás alapján kapott öt ReD és NuD számpár által kijelölt pontsorra
illesztett hatványfüggvény egyenlete a trapézlemez szolárfal hűtési üzeme során a 3-6. ábrán
látható.
3-1. táblázat: Az egyes ventilátorfokozatokhoz tartozó átszívás, ReD és az átlagos NuD
számok számítása
ventilátor
[fokozat]
1
2
3
4
5

𝑽̇𝟎
[m /(h∙m2)]
28,63
42,62
53,44
66,80
76,34
3

w0
[m/s]

ReD
[1]

mérési pont
[db]

átlagos NuD
[1]

0,007952
0,011840
0,014844
0,018555
0,021206

0,6432
0,9577
1,2007
1,5009
1,7153

825
600
781
919
1147

0,7131
1,0580
1,2325
1,4116
1,6472

Megjegyzés: Az átszívási sebesség értékének pontossága – noha a levegő áramlási
sebessége ilyen pontosan nem lenne mérhető – történhet 10-6 [m/s] pontossággal, mivel ez
egy fiktív sebességi érték, a [m3/(h∙m2)] dimenziójú fajlagos térfogatáramból adódik.
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3-6. ábra: A NuD a ReD függvényében és az illesztett trendvonal
A javasolt Nusselt-korreláció:
𝑁𝑢𝐷 = 1,05 ∙ 𝑅𝑒𝐷0,82 .

(3.36)

A (3.36) egyenlet alkalmazhatósági korlátai 0,53 – 3,08 [m/s] szélsebesség és
28,63 – 76,36 [m3/(h∙m2)] fajlagos térfogatáram, amelyek a korreláció felírásához felhasznált
mérési pontok esetében jelentkező szélsőértékek.
A (3.36) egyenlet kapcsán megjegyzendő, hogy a Pr-szám szerepeltetésétől annak gyakorlati
állandósága miatt eltekinthetünk.
Hőáram a légrésben áramló levegő és a hátlap között
A Nusselt-szám a hátlap és a légrésben áramló levegő között:
𝑁𝑢2 = 0,664 ∙ (𝑅𝑒2 )0,5 ∙ (𝑃𝑟2 )0,333

(3.37)

ahol
𝑅𝑒2 = (𝜌𝑙𝑒𝑣 ∙ 𝑤𝑙é𝑔𝑟 ∙ 𝐻)/𝜇𝑙𝑒𝑣

(3.38)

és
𝑃𝑟2 =

(𝑐𝑝,𝑙𝑒𝑣 ∙ 𝜇𝑙𝑒𝑣 )
.
𝑘𝑙𝑒𝑣

(3.39)

A hátlap és a légrésben áramló levegő közötti konvektív hőátadási tényező a következő
összefüggéssel számolható:
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ℎ𝑘𝑜𝑛𝑣,ℎá𝑡−𝑙é𝑔𝑟 =

(𝑁𝑢2 ∙ 𝑘𝑙𝑒𝑣 )
.
𝑑𝑙é𝑔𝑟

(3.40)

A konvektív hőáram a hátlap és a légrésben áramló levegő között:
𝑄̇𝑘𝑜𝑛𝑣,ℎá𝑡−𝑙é𝑔𝑟 = ℎ𝑘𝑜𝑛𝑣,ℎá𝑡−𝑙é𝑔𝑟 ∙ 𝐴ℎá𝑡 ∙ (𝑡ℎá𝑡 − 𝑡𝑙é𝑔𝑟 ).

(3.41)

Hőáram a hátlap és a környezeti levegő között
A Nusselt-szám Pohlhausen [73] összefüggése szerint:
𝑁𝑢3 = 0,664 ∙ (𝑅𝑒3 )0,5 ∙ (𝑃𝑟3 )0,333

(3.42)

ahol
𝑅𝑒3 = (𝜌𝑙𝑒𝑣 ∙ 𝑤𝑠𝑧é𝑙 ∙ 𝑊)/𝜇𝑙𝑒𝑣

(3.43)

és
𝑃𝑟3 =

(𝑐𝑝,𝑙𝑒𝑣 ∙ 𝜇𝑙𝑒𝑣 )
.
𝑘𝑙𝑒𝑣

(3.44)

A hátlap és a környezeti levegő közötti konvektív hőátadási tényező a következő
összefüggéssel számolható:
ℎ𝑘𝑜𝑛𝑣,𝑘ö𝑟𝑛𝑦−ℎá𝑡 =

(𝑁𝑢2 ∙ 𝑘𝑙𝑒𝑣 )
.
𝐻𝑘𝑜𝑙𝑙

(3.45)

A konvektív hőáram a hátlap és a környezeti levegő között:
𝑄̇𝑘𝑜𝑛𝑣,𝑘ö𝑟𝑛𝑦−ℎá𝑡 = ℎ𝑘𝑜𝑛𝑣,𝑘ö𝑟𝑛𝑦−ℎá𝑡 ∙ 𝐴ℎá𝑡 ∙ (𝑡𝑘ö𝑟𝑛𝑦 − 𝑡ℎá𝑡 ).

3.3

(3.46)

A modellmérés bemutatása

Méréssorozatot végeztem egy 5 m2 kollektorfelületű szolárfal modellel, amely épülettetőkre
jellemző 0°-10°-20°-30°-40° dőlésszögekkel volt rögzíthető. A mérés célja a szolárfal
hűtőteljesítményének meghatározása különböző dőlésszögek és fajlagos elszívási
térfogatáramok mellett volt, illetve a hűtési üzem részletes elemzése.
Az elvégzett méréssorozatot a DIN EN 12975-2 Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile –
Kollektoren – Teil 2: Prüfverfahren (Hőtechnikai napenergiahasznosító rendszerek és
alkotóelemeik – kollektorok – 2. rész: mérési eljárások) szabvány előírásai alapján végeztem
el. Ez a szabvány elsősorban folyadék hőhordozó közeggel üzemelő napkollektorok fűtési
üzemének teljesítményértékelésére szolgáltat módszereket, amelyek viszont a szolárfal
kialakításából adódó különbségek figyelembevétele mellett alkalmazhatóak jelen esetben is.
Megjegyzendő, hogy a méréssorozatot nemzetközi együttműködés keretében az edirnei
Trakya Egyetem Műszaki Karának kampuszán végeztem el Törökországban 2016 nyarán. A
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vendégkutatói státusz és a fogadóintézmény felszereltsége meghatározták azokat az
instrumentális kereteket, amelyek mellett a mérést maximális pontossággal igyekeztem
elvégezni. Így a mérés félüzeminek tekinthető, mert a korlátozott műszerezettség miatt nem
minden tekintetben felel meg az említett szabvány által előírt pontosságnak. A
hűtőteljesítményt befolyásoló tényezőket viszont maradéktalanul figyelembe vettem. Az egyes
sorozatok újramérésére csak 2016. augusztus 31-ig volt lehetőségem, amely napon az
ösztöndíjas időszakom lejárt és hazatérésem után a török kollégák a mérőállást elbontották.

3.3.1

A mérési összeállítás

A 3-7. ábra az éjszakai hűtési üzem teljesítményértékeléséhez használt mérési összeállítást
mutatja. Az 5 m2 felületű szolárfal kollektorlemez mögött 12 cm távolságban horganyzott
acéllemez hátlapot rögzítettem, így alakítottam ki a légrést, aminek az oldalát ugyancsak
horganyzott acéllemezzel elzártam és a csatlakozási éleket tömítettem. Az így kapott szolárfal
modellt egy 0°-40° szögtartományban dönthető és 10 fokonként rögzíthető állványzatra
szereltem.
3-2. táblázat: A mérési összeállítás adatai
Kollektorhosszúság
Kollektorszélesség
Bruttó kollektorfelület
Apertúrafelület
Kiterített kollektorfelület
Perforációk száma
Légrés átlagos vastagsága
Beállítható dőlésszögek
Telepítési magasság
Kollektortájolás (azimuth)

[mm]
[mm]
[m2]
[m2]
[m2]
[db]
[mm]
[°]
[m]
[°]

2400
1800
5
4,32
5,62
14425
120
0-10-20-30-40
1,3
90°, nyugat

A mérőállás elhelyezése során fontos szempont volt, hogy a környezeti tárgyak (egyéb
mérőberendezés, padok, fák) a mérést a legkisebb mértékben befolyásolják. Ez az oka annak,
hogy a 3-7. ábrán látható kollektor nyugati tájolású. A Föld északi féltekén telepített
kollektorokra általánosan előnyös déli tájolás mellett a mérőállás környezetében lévő fák
befolyásolhatták volna az égbolt felé leadott sugárzásos hőáram mértékét. A fák jelenléte helyi
adottság, figyelembevételük a számítás során nehézkes és az általánosíthatóság
szempontjából zavaró, így döntöttem a nyugati tájolás mellett. Megjegyzendő, hogy a lemezről
az éjszakai égbolt irányába történő hőáram szempontjából a tájolásnak nincsen szerepe.

3-7. ábra: Az éjszakai hűtés teljesítményértékeléséhez felhasznált mérési összeállítás
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Az alkalmazott szolárfal abszorber a kanadai SolarWall cég kereskedelmi forgalomban
kapható SW150 típusú lemeze, melynek méretei a 3-8 ábrán, műszaki adatai a 3-3.
táblázatban találhatók.

3-8. ábra: A SolarWall SW150 kollektorlemez méretei
3-3. táblázat: A SolarWall SW150 kollektorlemez műszaki adatai [65]
Névleges lemezvastagság
Névleges lemezvastagság Z275 felületképzéssel
Fajlagos tömeg Z275 felületképzéssel
Abszorpciós tényező (α6000K)
Emissziós tényező (ε300K)
Perforáltság mértéke
Egy perforáció hidraulikailag egyenértékű átmérője
A perforációk egymástól való távolsága

[mm]
[mm]
[kg/m2]
[1]
[1]
[%]
[mm]
[mm]

0,61
0,65
6,9
0,95
0,77
0,835
1,92
20

A lemez felületén a perforációkat nem kör keresztmetszetű furatokkal, hanem kopoltyúszerű
nyílásokkal alakították ki, amint ez a 3-9. ábrán is látható.

3-9. ábra: Perforációk kialakítása a SW150 lemezen
A hátlap felső éléhez közel, a középvonalban egy gallért alakítottam ki (3-10. ábra (a) kép),
amely a légrésből való elszívás helye. Az elszívást egy Elimco Tubo 150 típusú axiális
ventilátor biztosította (3-10. ábra (b) kép), amelynek levegőszállítását Elimco Elicent
ötfokozatú fordulatszám szabályozóval lehetett beállítani.
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3-10. ábra: Az elszívás helye a légrés felső részén (a), a beépített axiális ventilátor (b) és
az ötfokozatú kapcsoló (c)
Az egyes fokozatokhoz tartozó áramlási sebesség mérése az MSZ EN 1709 szabvány szerint
a keresztmetszet több pontjában, Watecs TA-2-15-3k kézi, hődrótos anemométer
segítségével történt. A mérőműszer adatai a 3-4. táblázatban olvashatók.
3-4. táblázat: A Watecs TA-2-15-3k műszer adatai
Sebességmérési tartomány
Sebességmérési pontosság

0-15 [m/s]
± 2 % FSD

A ventilátor utáni erősen turbulens áramlási jellegből adódó hibák a 3-11. ábrán látható, a
ventilátor után épített, az áramlás homogenizálását szolgáló, 6 D hosszúságú, a ventilátor
nyomócsonkjának átmérőjével megegyező átmérőjű kör keresztmetszetű papírgallér
segítségével csökkenthetők, így a mérést ennek alkalmazásával végeztem el.

3-11. ábra: A ventilátor után épített, az áramlás homogenizálását szolgáló papírgallér
A ventilátor egyes fokozatokon való levegőszállítása és az ebből adódó fajlagos átszívási
térfogatáram a 3-5. táblázatban olvasható.
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3-5. táblázat: A ventilátor egyes fokozataihoz tartozó levegőszállítás és fajlagos
átszívás
𝒘𝒍𝒆𝒗𝒆𝒈ő

𝑽̇𝒍𝒆𝒗𝒆𝒈ő

𝑽̇𝟎

[m/s]
2,25
3,35
4,20
5,25
6,00

[m3/h]
143,135
213,120
267,190
333,990
381,705

[m3/(h∙m2)]
28,627
42,624
53,438
66,798
76,341

1
2
3
4
5

A hűtőteljesítmény és a részegységek közötti hőáramok értékeléséhez 2016. június 25. és
augusztus 8. között éjszakai méréseket végeztem.
A mérések során adatgyűjtő
hőmérsékleteket rögzítettem:





segítségével

egyperces

időközökkel

a

következő

a környezeti levegő hőmérséklete (tkörny)
a kollektorhőmérséklet (tkoll)
a légrés hőmérséklete (tlég)
a hátlap hőmérséklete (thát).

A hőmérsékletmérésekhez felhasznált adatgyűjtő és a hőelemek adatait a 3-6. táblázat
tartalmazza.
3-6. táblázat: A hőmérsékleti adatgyűjtő és a termoelemek adatai
Eszköz

Jellemzők

Adatgyűjtő
modell

DataTaker DT8

Termoelemek
gyártmány
típus
érzékenység
érzékelési tartomány

ORDEL JTTE2x0,5T Ö 5K
J típus (vas-konstantán)
0,01 °C
-20 és 120 °C között

A hőmérsékleti adatgyűjtő és a hőelemek kalibrációt követően kerültek alkalmazásra. A hátlap
és a kollektorlemez felületi hőmérsékletének méréséhez az adatgyűjtőre csatlakoztatott
hőelemeket a mérendő felület középpontjánál rögzítettem. A termoelemet hőszigetelés
céljából az alumínium ragasztószalag alatt egy rugalmas műanyaglappal láttam el, hogy a
környezeti hőmérséklet ne befolyásolja a felületi hőmérséklet mért értékét. A légrés
hőmérsékletének méréséhez egy műanyagrudat alkalmaztam, a hőelem rögzítése céljából. A
kollektorházat az elszívás helyétől 10 cm-rel a kollektor alsó éle felé, a perforált lemez és a
hátlap között félúton megfúrtam, itt átvezettem a műanyagrudat és a szenzort a kollektor
középvonalában rögzítettem. Az itt mért hőmérséklet kilépési hőmérsékletnek is tekinthető,
mivel feltételezhető, hogy a szenzor és a kilépés helye közötti 10 cm-es szakaszon a levegő
nem hűl jelentősen tovább, viszont ez esetben elkerülhető, hogy a tényleges kilépési helyen a
ventilátoron létrejövő hőfejlődés befolyásolja a kilépési hőmérsékletet. A környezeti levegő
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hőmérsékletét a mérési összeállítás állványzata alatt mértem, ahol feltételezhető volt, hogy
semmi sem befolyásolja jelentős mértékben a mért értéket.

3-12. ábra: A kollektor és a környezet hőmérsékletének éjszakai lefutása 0 ° dőlésszög
és kikapcsolt ventilátor mellett
A 3-12. ábrán a vízszintes (0 °) kollektorbeállítás és kikapcsolt ventilátor mellett mért
környezeti és kollektorhőmérsékletek láthatóak. A kollektorlemez augusztus 9-én este 19:18
perckor hűlt tartósan a környezeti hőmérséklet alá, majd augusztus 10-én reggel 7:20 perckor
emelkedik fölé. Napnyugta augusztus 9-én este 20:20-kor, napkelte augusztus 10-én reggel
6:18-kor volt. [66] Hollick [12] a kanadai Ontario államban szolárfal lemezzel végzett mérései
alapján megfigyelte, hogy a vízszintesen elhelyezett kollektorlemez az égbolt felé irányuló
hőleadása alapján már a naplemente előtt egy órával a környezeti hőmérséklet alá hűl, illetve
a napkelte után további egy órát még az alatt marad. A mért eredmények a 3.5 táblázatban
találhatók vízszintes kollektor átszívás nélküli és átszívás melletti eseteire. Hollick
megállapítása, miszerint a kollektorlemez a környezet hőmérséklete alá hűl már a napnyugta
előtt, illetve az alatt marad a napkelte után, a 3.5 táblázat alapján a törökországi Edirne földrajzi
helyszínre is igazak. Napnyugta előtt átlagosan 54 perccel ér el a környezetnél hidegebb
hőmérsékletet a lemez és csak napkelte után átlagosan 74 perccel éri el újból azt. Az átszívás
feltételezéseink szerint csökkenteni hivatott ezt az eltérést, mivel egyre nagyobb átszívással
egyre csökken a hőmérsékletkülönbség a kollektorlemez és a környezeti levegő között. A 3.5
táblázatban összefoglalt nyolc éjszaka viszont nem szolgáltat elegendő információt ahhoz,
hogy az átszívás mértékének hatását egyértelműen leírhassuk.
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3-7. táblázat: A potenciális hűtési időszak kezdete és vége a kollektorlemez és a
környezeti levegő hőmérséklete alapján
γkoll

ventilátor

dátum

tkoll < tkörny

napnyugta

Δτ

dátum

tkoll > tkörny

napkelte

Δτ

[°]

[fokozat]

[év.hónap.nap]

[óra:perc]

[óra:perc]

[perc]

[év.hónap.nap]

[óra:perc]

[óra:perc]

[perc]

0

0

2016. jún. 9.

19:38

20:46

68

2016. jún. 10.

7:08

5:40

88

0

0

2016. jún. 10.

19:34

20:46

72

2016. jún. 11.

7:28

5:40

108

0

0

2016. aug. 9.

19:18

20:20

62

2016. aug. 10.

7:20

6:18

62

0

1

2016. jún. 24.

-

20:50

-

2016. jún. 25.

6:50

5:41

69

0

2

2016. aug. 8.

19:42

20:21

39

2016. aug. 9.

7:12

6:17

55

0

3

2016. jún. 26.

19:46

20:51

65

2016. jún. 27.

7:30

5:42

108

0

4

2016. jún. 27.

20:05

20:51

46

2016. jún. 28.

6:24

5:43

41

0

5

2016. jún. 28.

20:23

20:51

28

2016. jún. 29.

6:40

5:43
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(Megjegyzés: 0° kollektordőlésszög és 1-es ventilátorfokozat esetén 2016. június 24-én a
délutáni és az esti órákban a felhős égbolt miatt a kollektor hőmérséklete megegyezett a
környezeti levegő hőmérsékletével, nem süllyedt alá egészen 4:15-ig. Ekkor kitisztult az égbolt
és a lemez lehűlt. A felhős idő eredményeképpen 2016. június 24-én a délutáni órákban a
kollektor hőmérséklete csak minimális mértékben haladja meg a környezeti hőmérsékletet.)

3-13. ábra: A kollektor és a környezet hőmérsékletének éjszakai lefutása 40 ° dőlésszög
és kikapcsolt ventilátor mellett
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A 3-13. ábrán a 40 ° dőlésszögű kollektorbeállítás és kikapcsolt ventilátor mellett mért
környezeti és kollektorhőmérsékletek láthatóak. A kollektorlemez július 21-én este 20:27
perckor hűlt tartósan a környezeti hőmérséklet alá, majd július 22-én reggel 7:55-kor érte el
először a környezet hőmérsékletét, majd innen 9:00-ig, a mérés végéig a környezetivel
nagyjából megegyező értékeket vett fel. Napnyugta július 21-én este 20:40-kor, napkelte július
22-én reggel 5:59-kor volt. [66] Döntött lemez esetében a lemez környezet alá hűlésének
időbeli kezdeti és végpontját alapvetően befolyásolja a tájolás. Esetünkben a 40°-kal döntött
lemez nyugati tájolású, így az esti órákban még sokáig napkollektorként működve bőven a
környezet hőmérséklete felett volt. Hőkapacitásából adódóan egy órával nem, de még mindig
13 perccel napnyugta előtt alacsonyabb hőmérsékletre süllyedt a környezeti levegőnél. Reggel
a döntött lemez szintén a nyugati tájolás miatt nem részesül a felkelő Nap sugárzásos
energiájából olyan mértékben, mint vízszintes helyzetben. Ebből adódóan maradhat a
hőmérséklete a napfelkelte után csaknem két órán keresztül a környezet hőmérséklete alatt.
A mérési időszak alatt a helyszínen fellépett szélsebesség adatokat az edirnei meteorológiai
állomás óránként mért adatai alapján vettem figyelembe. [67]

3.3.2

A mérési adatok szűrése

A táblázatosan rögzített mérési adatok közül kiszűrendők az éjszakai hűtés
teljesítményértékelése szempontjából zavaró jelenségek hatásait magukban hordozók, illetve
azok, amelyekre nem érvényes a matematikai modell.
A kollektor kelet-nyugati tájolásának hátránya, hogy a felkelő Nap a reggeli órákban rásüt a
hátlapra, amely ebből adódóan a napfelkelte után közvetlen felmelegszik. Ez a jelenség a
légrésben áramló levegő hőmérlegének felírásakor kiugróan erős konvektív hőáramot
eredményezett a hátlap felől, amilyen az éjszaka során sohasem jelentkezik. Ebből adódóan
az egyes éjszakák során mért adatsorokat mindig csak a naplemente és a következő nap
napfelkelte között vettem figyelembe, noha megállapítható, hogy az abszorber a naplemente
előtt és a napfelkelte után is képes egy ideig a környezeti levegő hőmérsékleténél alacsonyabb
hőmérsékletűre hűlni. Ennek a rövid ideig tartó jelenségnek a figyelmen kívül hagyása nem
befolyásolja a felírt matematikai modell eredményeit, így viszont elkerülhető a mérőállás
telepítéséből adódó zavarás. A napkelte és a napnyugta időpontja Edirnére letölthető az
Internetről [66] letölthető a mérési időszak minden napjára.
A szűrés következő lépése, három feltétel (C1, C2, C3) alkalmazása, amelyek egyidejű
teljesülése szükséges a levegő hűtéséhez.





C1: tkoll < tkörny. Az kollektorlemez hőmérséklete a környezeti levegőénél alacsonyabb
kell, hogy legyen. Az egész szolárfal-környezet rendszerben (az égbolt egyenértékű
hőmérséklete után) a kollektorlemeznek a legalacsonyabb hőmérséklete.
C2: tlégrés > tkoll. A légrés hőmérséklete nem hűlhet le a kollektor hőmérsékletére, vagy
az alá, mert a Bosnjakovic tényező értéke 0 < φ < 1.
C3: tlégrés < tkörny. A légrés hőmérséklete alacsonyabb legyen a környezet
hőmérsékleténél, mert csak ebben az esetben valósul meg hűtés, amely folyamat az
elemzés tárgyát képzi.

Észrevehető, hogy amennyiben először kiszűrjük a napnyugta előtti és a napkelte utáni
időpontokat, C1 és C3 feltételek mindig teljesülnek.
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A 3.2 fejezetben felírt matematikai modell csak abban az esetben érvényes, ha a lehűlt
kollektor felületén nem képződik kondenzátum, így a hőátadás kizárólag érzékelhető hő
átadásából áll. Emiatt szükséges megvizsgálni, hogy a kollektor felületi hőmérséklete az
éjszakák során nem csökken-e a harmatpont hőmérséklete alá. A harmatponti
hőmérsékleteket az edirnei meteorológiai szolgálat óránkénti ill. egyes napokon
háromóránkénti jelentésében elérhetőek. Mivel a harmatpont alatti kollektorhőmérsékleteket a
matematikai modell validálása során nem lehet figyelembe venni, ezeket kiszűrtem az
adathalmazból. A 20° kollektordőlésszöghöz tartozó tartozó harmatponti és
kollektorhőmérsékletek, illetve a két érték közötti különbség lefutása a kiértékeléshez
felhasznált adatpontokra a 3-14. ábrán látható. Az összes kollektordőlésszögre a harmatponti
és kollektorhőmérsékletek diagramjai a Hiba! A hivatkozási forrás nem található. m
ellékletben találhatók.

3-14. ábra: Kollektorhőmérsékletek tartamdiagramja, a hozzájuk tartozó harmatponti
hőmérséklet, illetve ezek különbsége a kiértékeléshez felhasznált adatpontokra 20°
kollektordőlésszögnél

3.4

A matematikai modell validációja

A felírt matematikai modell az elvégzett modellmérések segítségével validálható. A validáció
módszere a kollektor által szolgáltatott mért, pillanatnyi hűtőteljesítmény összehasonlítása egy
a mérési összeállítás egészére felírt hőmérleg eredőjével minden mérési pontra.
A kollektor pillanatnyi hűtőteljesítménye az alábbi egyenlettel számolható:
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𝑄̇ℎ = 𝑚̇𝑘𝑜𝑙𝑙 ∙ (𝑖𝑘ö𝑟𝑛𝑦 − 𝑖𝑙é𝑔𝑟 ).

(3.47)

A hőmérlegben figyelembe vett konvektív és sugárzásos hőáramok a 3-15. ábrán láthatók. A
hőáramok a számítása során a melegebb közegből a hidegebb közegbe áramló hő előjelét
tekintettem pozitív előjelűnek. A hőmérlegben ezért a rendszerbe belépő hőáramokat pozitív,
az abból távozó negatív előjellel kell figyelembe venni. A 3-15. ábrán piros szín jelöli a
rendszerbe belépő, kék a rendszerből távozó hőáramokat.

3-15. ábra: A mérési összeállításra felírt hőmérleg szemléltetése hőáramok előjeles
irányaival
A mérési összeállításra felírt hőmérleg:
𝑄̇ℎ = 𝑄̇𝑘𝑜𝑛𝑣,𝑘ö𝑟𝑛𝑦−𝑘𝑜𝑙𝑙 + 𝑄̇𝑘𝑜𝑛𝑣,ℎá𝑡−𝑙é𝑔𝑟 + 𝑄̇𝑠𝑢𝑔,𝑘ö𝑟𝑛𝑦−ℎá𝑡 + 𝑄̇𝑘𝑜𝑛𝑣,𝑘ö𝑟𝑛𝑦−ℎá𝑡
− 𝑄̇𝑠𝑢𝑔,𝑘𝑜𝑙𝑙−𝑘ö𝑟𝑛𝑦 − 𝑄̇𝑘𝑜𝑛𝑣,𝑙é𝑔𝑟−𝑘𝑜𝑙𝑙 − 𝑄̇𝑠𝑢𝑔,ℎá𝑡−𝑘𝑜𝑙𝑙 .

(3.48)

A pillanatnyi hűtési teljesítmény és az eredő hőteljesítmény összehasonlítása az egyes
kollektordőlésszögekre a 3-16-3-22. ábrákon látható. A pillanatnyi hűtőteljesítmény és az
eredő hőteljesítmény közötti különbség alapján számolható a modell pontossága, ami az
egyes dőlésszögekre a 3-8. táblázatban olvasható.
3-8. táblázat: A matematikai modell eredményeinek abszolút és relatív hibája az egyes
kollektordőlésszögeknél végzett méréseknél
Kollektordőlésszög
[°]
0
10
20
30
40

Adatpontok száma
[db]
498
1734
1621
900

Abszolút hiba
[W]
-3,7
+3,0
-8,7
-4,4

Relatív hiba
[%]
-2,4
+1,7
-4,6
-2,9

R2
[1]
0,24
0,83
0,74
0,61
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3-16. ábra: A pillanatnyi hűtőteljesítmény és az eredő hőteljesítmény összehasonlítása
a 0° kollektordőlésszöghöz tartozó adatpontokra a 95%-os konfidenciasáv
feltüntetésével

3-17. ábra: Relatív gyakorisági diagram a 0° kollektordőlésszöghöz tartozó
adatpontokra
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3-18. ábra: A pillanatnyi hűtőteljesítmény és az eredő hőteljesítmény összehasonlítása
a 20° kollektordőlésszöghöz tartozó adatpontokra a 95%-os konfidenciasáv
feltüntetésével

3-19. ábra: Relatív gyakorisági diagram a 20° kollektordőlésszöghöz tartozó
adatpontokra
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3-20. ábra: A pillanatnyi hűtőteljesítmény és az eredő hőteljesítmény összehasonlítása
a 30° kollektordőlésszöghöz tartozó adatpontokra a 95%-os konfidenciasáv
feltüntetésével

3-21. ábra: Relatív gyakorisági diagram a 30° kollektordőlésszöghöz tartozó
adatpontokra
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3-22. ábra: A pillanatnyi hűtőteljesítmény és az eredő hőteljesítmény összehasonlítása
a 40° kollektordőlésszöghöz tartozó adatpontokra a 95%-os konfidenciasáv
feltüntetésével

3-23. ábra: Relatív gyakorisági diagram a 40° kollektordőlésszöghöz tartozó
adatpontokra
A 3-8. táblázatban összefoglalt alacsony abszolút és relatív hibák alapján megállapítható, hogy
a matematikai modell alkalmas a szolárfal hűtési üzeme során lejátszódó folyamatok
modellezésére. Hőátadási folymatok számítása esetén a szakirodalom számos esetben
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elfogad jelentős, ± 20 % körüli hibát is. [84] A hőmérlegből adódó eredő hőteljesítmény és a
mért hűtőteljesítmény közötti korrelációt jellemző determinációs együttható alacsony
értékeinek magyarázata, hogy az égboltnak leadott sugárzásos hőáram alacsony
hőáramsűrűsége miatt a rendszer gyakorlatilag nem képes stacionárius állapotba beállni, a
számolt és a mért hűtőteljesítmény összhangját folyamatosan tranziens jelenségek zavarják
meg. (A 10° kollektordőlésszögnél mért adatsorokban a légrés hőmérsékletét több esetben
mérési hiba terheli. Emiatt a teljes hőmérleg alapú teljesítményértékelés 10°
kollektordőlésszögre nem végezhető el. Mivel a mérések rövid időtartamon belül egy
ösztöndíjas tanulmányút során Törökországban készültek, a hiba felfedezése után újbóli
mérésre már nem volt lehetőség.) A 0°, 20°, 30° és 40° adatsorainak eredményei alapján
viszont feltételezhetjük, hogy az eredő hőteljesítmény 10° kollektordőlésszögre is hasonlóan
magas abszolút és relatív hibával szolgáltatja a hűtőteljesítményt, így a matematikai modell
alkalmazható a hűtési üzem leírására.

3.5

Hibaszámítás

Mivel a számított hűtőteljesítmény mért
meghatározásához hibaszámtást végeztem.

értékeken

alapszik,

a

hűtőteljesítmény

A kollektor egészére felírt hőmérleg az egyes részegységek közötti hőáramok rendszere,
amely hőáramok eredőjeként határoztam meg az eredő hűtőteljesítményt. Mivel a mért
jellemzők hibával terheltek, ezért a belőlük számított hőáramok és az eredő hűtőteljesítmény
is azok. A hibaszámításhoz szükséges a hűtőteljesítményt kizárólag a mért jellemzőkkel
kifejezve felírni, így meghatározható a halmozódó hiba mértéke.
A mért jellemzők:









kollektorhőmérséklet (tkoll)
légréshőmérséklet (tlégr)
hátlaphőmérséklet (thát)
környezeti hőmérséklet (tkörny)
harmatponti hőmérséklet (thp)
a talaj hőmérséklete (ttalaj)
áramlási sebesség a kifúvócsonknál (wvent)
a szélsebesség (wszél)

A 𝑄̇ℎ számított hűtőteljesítmény hibája az alábbi képlet szerint számítható:
𝛿𝑄̇ℎ =

(3.49)
𝜕𝑄̇ℎ

√

(𝛿𝑡𝑘𝑜𝑙𝑙 ∙ 𝜕𝑡

𝑘𝑜𝑙𝑙

2

𝜕𝑄̇ℎ

) + (𝛿𝑡𝑙é𝑔𝑟 ∙ 𝜕𝑡
+ (𝛿𝑡𝑡𝑎𝑙𝑎𝑗 ∙

𝑙é𝑔𝑟

2

2

𝜕𝑄̇

𝜕𝑄̇ℎ

) + (𝛿𝑡ℎá𝑡 ∙ 𝜕𝑡 ℎ ) + (𝛿𝑡𝑘ö𝑟𝑛𝑦 ∙ 𝜕𝑡

2
𝜕𝑄̇ℎ
)
𝜕𝑡𝑡𝑎𝑙𝑎𝑗

ℎá𝑡

+ (𝛿𝑤𝑣𝑒𝑛𝑡 ∙

2
𝜕𝑄̇ℎ
)
𝜕𝑤𝑣𝑒𝑛𝑡

𝑘ö𝑟𝑛𝑦

+ (𝛿𝑤𝑠𝑧é𝑙 ∙

2

𝜕𝑄̇

2

) + (𝛿𝑡ℎ𝑝 ∙ 𝜕𝑡 ℎ ) +

2
𝜕𝑄̇ℎ
)
𝜕𝑤𝑠𝑧é𝑙

ℎ𝑝

.

Ehhez a (3.48) egyenlettel megadott hőmérleg tagjai kifejezendők a (3.14), (3.17), (3.18),
(3.22), (3.35), (3.41) és (3.46) egyenletekkel, amelyek az egyes hőáramokat adják meg.
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3.6

Teljesítményindikátorok

A szolárfal levegőhűtési üzemét hasonló teljesítményindikátorokkal értékelhetjük, mint a fűtési
üzemet. A pillanatnyi hűtőteljesítmény és a lemez lehűlését előidéző sugárzásos hőáram
arányából számolt kollektorhatásfok, a jelen esetben lehűlt lemez és az azt átáramló légáram
közötti hőcsere folyamatát leíró Bosnjakovic-tényező és a hűtőteljesítmény leírásával a
szolárfal hűtési üzeme energetikailag értékelhető.

3.6.1

A kollektorhatásfok

A szolárfal fűtési üzemben definiált hatásfoka a termelt hasznos hő aránya a kollektorfelületre
érkező teljes napsugárzáshoz.
𝜂𝑘𝑜𝑙𝑙,𝑓ű𝑡 =

𝑚̇𝑙𝑒𝑣 ∙ 𝑐𝑝,𝑙𝑒𝑣 ∙ (𝑡𝑘𝑖 − 𝑡𝑘ö𝑟𝑛𝑦 )
.
𝐼𝑘𝑜𝑙𝑙 ∙ 𝐴𝑘𝑜𝑙𝑙

(3.50)

Leon és Kumar [16] a szolárfal hőtermelésére felírt matematikai modellével végzett
paraméteres vizsgálatuk során megállapították, hogy a kollektorhatásfok az átszívási
sebesség növekedése mellett szintén növekszik (ld. 3-24. ábra). Alacsony átszívási sebesség
értékeknél (0,009 és 0,014 m/s között) a jelleg erősen növekvő, 0,014 m/s fölött ellaposodó. A
hatásfok definíciójából adódóan, illetve mivel veszteségek végig jelen vannak, a 100 %
hatásfok értéket a függvény alulról aszimptotikusan közelíti. Leon és Kumar [16] 0,03 m/s,
Kutscher [28] 0,05 m/s fölötti átszívási sebesség értékeknél állapított meg szinte konstans
kollektorhatásfok jelleget. Levegőfűtés során a növekvő átszívási sebesség javítja tehát a
kollektorhatásfokot, mivel a kollektor alacsonyabb hőmérsékleten üzemel és ebből adódóan
mind a konvektív, mind a sugárzásos veszteségei is alacsonyabbak maradnak.

3-24. ábra: Az átszívási sebesség hatása a kollektorhatásfokra fűtési üzem során [16]
Hűtési üzemre ezzel szemben a (3.51) képlettel definiálható a hatásfok:
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𝜂𝑘𝑜𝑙𝑙,ℎű𝑡 =

𝑚̇𝑙𝑒𝑣 ∙ 𝑐𝑝,𝑙𝑒𝑣 ∙ (𝑡𝑘ö𝑟𝑛𝑦 − 𝑡𝑘𝑖 )
.
𝑄̇𝑠𝑢𝑔,𝑘𝑜𝑙𝑙−𝑘ö𝑟𝑛𝑦

(3.51)

A számlálóban a lehűtött levegő tömegáramából, fajhőjéből és a hőmérsékletváltozásból
adódó pillanatnyi hűtési teljesítmény található, aminek az arányát képezzük a
kollektorlemezről a környezete felé távozó sugárzásos hőáramhoz (𝑄̇𝑠𝑢𝑔,𝑘𝑜𝑙𝑙−𝑘ö𝑟𝑛𝑦 ), ami az
egész hűtési folyamat hajtóereje. A 𝑄̇𝑠𝑢𝑔,𝑘𝑜𝑙𝑙−𝑘ö𝑟𝑛𝑦 számítása során figyelembe vesszük a
kollektorról az égbolt felé távozó sugárzásos hőáram hatását csökkentő, a kollektorlemez és
a földi környezet közötti sugárzásos hőcserét is. A veszteségek a hűtési üzem során a
környezetből származó, a lehűlt kollektorlemezt sugárzásos vagy konvektív úton felmelegítő
hőáramok.
3-9. táblázat: A kollektorhatásfok-diagram szerkesztésénél felhasznált pontok eredete
ventilátor
[fokozat]
1
2
3
4
5

𝑽̇𝟎
[m3/(h∙m2)]
28,63
42,62
53,44
66,80
76,34

w0
[m/s]
0,007952
0,011840
0,014844
0,018555
0,021206

mérési pont
[db]
1127
1098
781
906
1147

átlagos ηkoll
[1]
0.513
0.699
0.832
0.835
0.878

A 3-25. ábra az öt ventilátorfokozathoz tartozó mérési pontok átlagértékei alapján felvázolt
hűtési kollektorhatásfok görbét szemlélteti. Mivel a mérési összeállítás ventilátorát öt
fordulatszám fokozatra lehetett beállítani, az egyes fokozatokhoz tartozó mérési pontokból
számolt hatásfok értékek átlagát képezve öt pont adódott.

3-25. ábra: A kollektorhatásfok a fajlagos átszívási térfogatáram függvényében
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A 3-25. ábrán látható, hogy hasonlóképpen a fűtési üzemhez, magasabb fajlagos átszívási
térfogatáram értékek mellett magasabb a kollektorhatásfok. A mérési pontok R2 = 0,98
determinációs együtthatóval illeszkednek a (3.52) egyenlettel leírt görbére, amellyel a hatásfok
alakulása a mérési tartományban, azaz 28,63-76,34 m3/(h∙m2) között jellemezhető.
η = −0.9371 − (

−0.09915
) ∙ (1 − 𝑒 −0.05386∙𝑉̇0 ).
0.05386

(3.52)

A kollektorlemezről az égboltnak lesugárzott fajlagos hőáram és a fajlagos hűtőteljesítmény
arányát egy felhőtlen éjszakára a 3-26. ábrán láthatjuk. Megjegyzendő, hogy azért van a
lesugárzott fajlagos hőáramnak minimuma hajnalban, mert nappal a felmelegedett
kollektorlemez és az égbolt közötti nagyobb hőmérsékletkülönbségből erősebb hőáram
adódik. A hűtőteljesítmény viszont ezzel ellentétes lefutású.

3-26. ábra: A kollektorlemezről az égboltnak leadott fajlagos hőáram és a fajlagos
hűtőteljesítmény lefutása egy felhőtlen éjszakán

3.6.2

A Bosnjakovic-tényező (φ)

A fűtési üzem során a kollektorlemez és az azt átáramló levegő közötti hőcsere értékelésére
számos kutató [16], [28], [11] írja fel a (3.53) egyenlet szerint a Bosnjakovic-tényezőt.
Φ=

𝑡𝑘𝑖 − 𝑡𝑘ö𝑟𝑛𝑦
.
𝑡𝑘𝑜𝑙𝑙 − 𝑡𝑘ö𝑟𝑛𝑦

(3.53)

Ez az arányszám a levegő felmelegedésének mértékét viszonyítja a maximálisan elérhető
hőmérsékletemelkedéshez, azaz a kollektorlemez és a külső levegő közötti
hőmérsékletkülönbséghez. Kumar és Leon [16] paraméteres tanulmányukban
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megállapították, hogy a Bosnjakovic-tényező a 3-27. ábra szerint növekvő átszívási sebesség
mellett csökkenő tendenciát mutat. Ez abból adódik, hogy minél nagyobb térfogatáramú a
levegőáram, annál kevésbé képes felmelegedni a perforált lemez átáramlása során (fűtési
üzemben).

3-27.

ábra: Az átszívási sebesség hatása a Bosnjakovic-tényezőre a fűtési üzem során

[16]
A szolárfal hűtési üzeme során a Bosnjakovic-tényező a hűtött levegő megvalósuló
hőmérsékletcsökkenésének aránya a lehetséges maximális hőmérsékletcsökkenéshez
képest.
𝑡𝑘ö𝑟𝑛𝑦 −𝑡𝑘𝑖

Φ=𝑡

𝑘ö𝑟𝑛𝑦 −𝑡𝑘𝑜𝑙𝑙

(3.54)

.

A ventilátor beállítható öt fordulatszámából adódóan, hasonlóan a kollektorhatásfokhoz, az öt
átszívási sebesséhez tartozó mérési pontokból számolt Bosnjakovic-tényezőket az egyes
átszívási sebességekhez átlagoltam.
3-10. táblázat: A Bosnjakovic-tényező diagramjának szerkesztésénél felhasznált
pontok eredete
ventilátor
[fokozat]
1
2
3
4
5

𝑽̇𝒇𝒂𝒋𝒍𝒂𝒈𝒐𝒔
3

2

[m /(h∙m )]
28,63
42,62
53,44
66,80
76,34

vátszívás

mérési pont

átlagos φ

[m/s]
0,007952
0,011840
0,014844
0,018555
0,021206

[db]
1127
1098
781
906
1147

[1]
0.929
0.934
0.923
0.907
0.914

A Bosnjakovic-tényező – akárcsak Kumar és Leon a fűtési üzemre megállapították – a hűtési
üzem során is egyre erősebb átszívási sebesség mellett csökkenő értékeket vesz fel, mert a
egyre nagyobb térfogatáramú levegőáram egyre kisebb mértékben képes lehűlni a perforált
lemez átáramlása során. A Bosnjakovic-tényező a fajlagos átszívási térfogatáramtól való
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függését viszont célszerű az átszívási sebesség reciproka (1/v0) függvényében ábrázolni,
mivel a Bosnjakovic-féle diagramokon is a vízszintes változóban (NTU) a nevezőben szerepel
a sebesség, a hőkapacitás-áramban.

3-28.

ábra: Bosnjakovic-tényező az átszívási sebesség reciproka függvényében a
hűtési üzem során
Az öt átszívási sebességhez tartozó, számolt Bosnjakovic-tényező értékek R2 = 0,99
determinációs együtthatóval illeszkednek a (3.55) egyenlettel megadott trendvonalra.
Φ=

3.6.3

1
0.0705
−0.0756∙( )
𝑣0 ).
∙ (1 − 𝑒
0.0756

(3.55)

Termovíziós vizsgálat

A hőmérsékleteloszlás szemléltetésére a kollektorlemez felületén termovíziós felvételeket
készítettem. A cél megismerni, hogy a kollektor dőlésszöge illetve az elszívás mértéke milyen
hatással van a kialakuló felületi hőmérsékletre illetve a hőmérsékleteloszlásra.
3-11. táblázat: A hőkamera adatai
gyártó
típus
mérési pontosság

FLIR
T621xx
± 2 % vagy ± 2 °C (amelyik mértéke nagyobb)

2016. július 13. szerdán a teljes sötétség beállta és a július 14. csütörtök pirkadat között
készítettem a felvételeket minden kollektordőlésszögnél (0-10-20-30-40°) minden
ventilátorfokozat (0-1-2-3-4-5) beállításával. Az ehhez szükséges 30 szükséges beállítás két
mérés között kb. 15 perc várakozási időt tett lehetővé, hogy a mérési sorozatot egy éjszaka el
lehessen végezni. A felvételek összehasonlíthatóságának feltétele, hogy jelentős időjárási
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különbségek ne legyenek, amelyek az egyes felvételek eredményeit befolyásolnák. A mérés
éjszakáján teljes szélcsend volt, illetve teljesen tiszta volt az égbolt. A kollektorlemez alacsony
hőkapacitásából adódóan feltételezhető, hogy az adott kollektorállás és ventilátorfokozat
beállítása és a felvétel elkészítése közötti 15 perc várakozási idő alatt a kollektorlemez felületi
hőmérsékletén érzékelhető az üzemi paraméterek megváltozása.
A 3-29. ábrán a különböző kollektordőlésszögek melletti termovíziós felvételek láthatók
kikapcsolt ventilátor mellett. Látható, hogy legnagyobb mértékben vízszintes állásban hűl le a
kollektorlemez, majd az egyre meredekebb dőlésszögek mellett egyre magasabb felületi
hőmérsékleteket vesz fel. Ez a jelenség a besugárzási tényezőkkel magyarázható, a
vízszintes lemez hőleadását csökkenti legkevésbé a melegebb földi környezet, mivel az teljes
mértékben az égbolttal folytat csak sugárzásos hőcserét. Minél nagyobb a dőlésszög, annál
jelentősebb a lemez és a földi környezet közötti sugárzásos hőcsere aránya a környezettel
folyatatott teljes hőcserén belül és es mind az égboltnak leadott hőáram rovására történik.

3-29. ábra: Kikapcsolt ventilátor mellett készült termovíziós felvételek az egyes
kollektordőlésszögeknél
A 3-30. ábrán megfigyelhető, hogy a trapézlemez kialakításából adódóan különböző
dőlésszögű felületelemek nem ugyanazon hőmérsékletre hűlnek ki. A kollektorsíkkal
párhuzamos felületek, amelyek a besugárzási tényezőkkel megadott arányban állnak
sugárzásos hőcserében az égbolttal illetve a földi környezettel, alacsonyabb hőmérsékletűre
hűlnek, mint a trapézprofil “trapézszárai”. A szárakról távozó hő áramot az is csökkenti, hogy
a megegyező hőmérsékletű szárak nagy arányban „egymást látják” a hideg égbolt helyett.
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3-30. ábra: A trapézlenez különböző dőlésszögű részeinek eltérő mértékű lehűlése
A 3-31. ábrán maximális kollektorfokozat mellett látjuk a kollektorlemez termovíziós felvételeit
a beállítható dőlésszögeknél. Ugyanúgy megfigyelhető a meredekebb dőlésszög melletti
magasabb kollektorhőmérséklet. Mindezek mellett összehasonlítva a 3-29. ábrával
megállapíthatjuk, hogy ugyanazon kollektordőlésszögek mellett az elszívás nélküli esetben a
lemez alacsonyabb hőmérsékletűre hűl. Kifejezetten szembetűnő ez a 30° és 40° dőlésszögű
lemezek felvételein.

3-31. ábra: Maximális ventilátorfokozat (5-ös) mellett készült termovíziós felvételek az
egyes kollektordőlésszögeknél
Egyre magasabb levegő térfogatáramnál a kollektorlemez egyre magasabb hőmérséklete a
termovíziós felvételekkel nem minden esetben igazolható.
A kollektormező termovíziós felvételeinek hőmérsékleti finomhangolását párhuzamosan
termoelemes tapintóhőmérővel mért felületi hőmérsékletekhez korrigálva végeztem el. A
helyszínen kimért reflektált hőmérséklet kismértékű utólagos változtatásával a hőkép egyes
ismert hőmérsékletű pontjai a tapintóhőmérővel megbízhatóan mért hőmérsékletértékre
korrigálhatók. A korrekció elvégzése után az egész kollektorfelület termovíziós hőmérsékleti
profilja valós értékeket mutat.
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3.7

Az egyenértékű égbolthőmérséklet számítása különböző
modellekkel

A szolárfal – és minden egyéb napkollektor – nappali, fűtési teljesítményére is hatással van a
kollektorfelület és az égbolt közötti sugárzásos hőáram. Ezt az alapvetően térfogati jelenséget
azzal az egyszerűsítéssel közelíthetjük meg, hogy definiálunk egy egyenértékű
égbolthőmérsékletet, ami az égboltnak, mint egy távoli, fiktív felületnek a hőmérséklete. Így a
térfogati sugárzás jelensége két felület közötti sugárzássá egyszerűsíthető. A
szakirodalomban számos modell lelhető fel az egyenértékű égbolthőmérséklet
meghatározására. A modellválasztásból adódó eltérés néhány Kelvin lehet, ami olyan csekély
különbséget eredményez a sugárzásos hőveszteségben, ami elenyésző a kollektorfelületet
érő több száz W/m2 napsugárzás mellett. Ebből adódóan a fűtési üzem matematikai
modelljének felírása során nem olyan jelentős hogy melyik égbolthőmérséklet modellt
választjuk. Éjszakai sugárzásos hűtés esetén viszont a kollektor és az égbolt közötti hőáram
a kollektor és az égbolt közötti néhány Kelvines hőmérsékletkülönbségen alapszik. Így ebben
az esetben a tiszta égbolt hőmérsékletének pontos meghatározása alapvető fontosságú a
matematikai modell megbízhatóságának szempontjából. Több az irodalomban dokumentált
tiszta égbolt hőmérsékleti modellt összehasonlítva kiválasztottam a szolárfal matematikai
modelljében alkalmazandó összefüggést, amellyel számolva az energiamérlegből adódó
számolt hűtőteljesítmény a legerősebb korrelációt mutatja a mért hűtőteljesítménnyel. A
kollektor és az égbolt közötti sugárzásos hőáram azért számítható a tiszta égbolt modelljével
a felírt matematikai modellben, mert az adatok szűrése után a kiértékelés során csak azokat
vettük figyelembe, amelyekre teljesül, hogy tkoll < tkörny. A kollektor csak az égbolttal való
hőcsere eredményeképpen hűlhet le a környezet hőmérséklete alá, így amikor ez a jelenség
fellép, feltételezhető hogy az ég tiszta volt vagy a felhőzet mértéke elhanyagolható. Parker
[53]; [54] kutatása során megállapította, hogy felhős égbolt esetén egy tetőre szerelt (nem
perforált) fémlemez nem hűl a környezet hőmérséklete alá.
Az egyenértékű égbolthőmérséklet leírására számos modell áll rendelkezésre az irodalomban.
Noha az ezek által szolgáltatott hőmérsékleti érték csak megközelíti a valós értéket, Vall és
Castell [74] a hosszúhullámú sugárzáson alapuló passzív hűtési megoldásokat összefoglaló
cikke szerint ez elég pontos lehet a hűtőteljesítmény számításához. A tiszta égbolt
hőmérséklete az égbolt emissziós tényezője alapján számolható, amelynek meghatározására
számos empirikus és részletes összefüggés áll rendelkezésre. Ebben a fejezetben nyolc
modellt (melyek közül hét empirikus és egy részletes) hasonlítok össze és meghatározom a
szolárfal levegőhűtési üzemének matematikai modelljében a legpontosabb eredményt
szolgáltató égbolthőmérséklet-modellt. A legpontosabb modell meghatározásának módszere,
hogy a kollektorlemez és a környezet közötti sugárzásos hőáramot (𝑄̇𝑠𝑢𝑔,𝑘𝑜𝑙𝑙−𝑘ö𝑟𝑛𝑦 ) és a hátlap
és a kollektor közötti sugárzásos hőáramot (𝑄̇𝑠𝑢𝑔,ℎá𝑡−𝑘ö𝑟𝑛𝑦 ) a nyolc modell mindegyikével
meghatározom, a korábban ismertetett módszer alapján felírom a kollektor hőmérlegét, majd
amelyik égbolthőmérséklet-modellel számolt hőmérleg a legpontosabban közelíti a szolárfal
mért hűtőteljesítményét, azt alkalmazom a matematikai modellben.
1963-ban Swinbank a (3.56) összefüggést írta fel, amelyben az égbolt Kelvinben mért
hőmérséklete kizárólag a környezeti levegő Kelvinben mért hőmérsékletének a függvénye.
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1,5
𝑇é𝑔 = 0,0552 ∙ 𝑇𝑘ö𝑟𝑛𝑦
.

(3.56)

A (3.56) formula, amely tiszta égbolt esetén érvényes csak, egyszerű Swinbank-egyenlet
néven terjedt el az irodalomban. Nowak [75] a lengyelországi Wroclaw városára számolt
eredményei alapján megállapította, hogy nagyvárosi környezetben az atmoszféra
szennyezettsége miatt az égbolthőmérséklet kb. 10 K-nel magasabb az egyszerű Swinbankegyenlet által megadott értéknél. Fuentes [76] pontosan leírja, hogy az égbolt hőmérséklete a
környezeti hőmérséklet, a levegő páratartalma, a felhőzet aránya és típusa, valamint a
tengerszint feletti magasság függvénye. Felhős napokon az égbolt hőmérsékletét a környezet
hőmérsékletéhez közelinek tekinthetjük, derűsebb napokon pedig az említett légköri
viszonyoktól függően az egyszerű Swinbank-egyenlet eredménye és a környezeti hőmérséklet
közötti értéket vesz fel. Fuentes kidolgozott egy az Egyesült Államokra alkalmazható modellt,
amely az átlagos felhőzet mértékét kifejező „tisztasági index”-szel módosítja az egyszerű
Swinbank-egyenletet. A tisztasági index egy 0 és 1 közötti dimenziótlan érték, amely az
atmoszférán átjutó, a földfelszín egy négyzetméterére időegység alatt merőlegesen érkező
napenergia aránya az atmoszféra külső felszínének egy négyzetméterére ugyanazon
időegység alatt merőlegesen érkező napenergia mennyiségéhez. „A tisztasági index 68
amerikai város alapján számolt átlagos értéke 0,61. Ha feltételezzük, hogy a teljesen tiszta
égbolt tisztasági indexe 0,90, akkor azzal a további feltételezéssel élhetünk, hogy a felhőzet
és a pára 32 % csökkenést okoz a vízszintes felületen mért napsugárzási intenzitásban. Azt
is feltételezhetjük, hogy a felhőzet és a pára azt eredményezi, hogy az égbolt hőmérséklete
32 %-kal közelebb alakul a környezeti levegő hőmérsékletéhez, mint lenne egy teljesen tiszta
napon.” [76] Ennek alapján Fuentes bevezeti a módosított Swinbank-egyenletet (3.57), amely
az előbbi feltételezések elfogadásával használható egy átlagosan felhős napra az Amerikai
Egyesült Államok területén.
1,5
𝑇é𝑔 = 0,68 ∙ (0,0552 ∙ 𝑇𝑘ö𝑟𝑛𝑦
) + 0,32 ∙ 𝑇𝑘ö𝑟𝑛𝑦 .

(3.57)

Megjegyzendő, hogy a (3.57) egyenlet Fuentes szerint az Egyesült Államok egész területére
használható, viszont igencsak pontatlan közelítés azt feltételezni, hogy a változatos földrajzú
és éghajlatú országra megadható egyetlen a felhőzet átlagos mértékét meghatározó
számérték.
Az égbolthőmérséklet általános modellje (3.58) a környezeti hőmérséklet és az égbolt
emissziós tényezője alapján írható fel.
0,25
𝑇é𝑔 = 𝑇𝑘ö𝑟𝑛𝑦 ∙ 𝜀é𝑔
.

(3.58)

Hatfield és társai [77] tanulmányukban leírják, hogy azok az égbolthőmérséklet-modellek,
amelyek nem veszik figyelembe a légkör nedvességtartalmát, nem tekinthetők megbízhatóan
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pontosnak. Bliss [78] modellje a légkört alkotó gázok emissziós tényezőinek empirikus
modelljei alapján határozza meg a (3.59) összefüggést.
𝜀é𝑔 = 0,8004 + 0,00396 ∙ 𝑡ℎ𝑝 .

(3.59)

Clark [79] szintén a harmatpont alapján határozta meg az égbolt emissziós tényezőjét:
𝜀é𝑔 = 0,787 + 0,0028 ∙ 𝑡ℎ𝑝 .

(3.60)

Berdahl és Fromberg [80] három amerikai városban végzett méréseik alapján éjszakára,
nappalra és egész napra alkalmazható égboltemissziós összefüggést határoztak meg. A
(3.64) egyenlet az éjszakára érvényes modell.
𝜀é𝑔,é𝑗𝑠𝑧𝑎𝑘𝑎 = 0,741 + 0,0062 ∙ 𝑡ℎ𝑝 .

(3.61)

Berger [81] szintén különböző összefüggést határozott meg az egész napra és csak éjszakára
alkalmazható égboltemisszióra a franciaországi Carpentrasban végzett mérései alapján a
(3.62) egyenlet az éjszakai összefüggés.
𝜀é𝑔,é𝑗𝑠𝑧𝑎𝑘𝑎 = 0,770 + 0,0038 ∙ 𝑡ℎ𝑝 .

(3.62)

Tang az izraeli Negev-fennsíkon végzett méréseire alapozva a következő modellt írta fel:
𝜀é𝑔 = 0,754 + 0,0044 ∙ 𝑡ℎ𝑝 .

(3.63)

1984-ben Martin és Berdahl az Egyesült Államokra végzett számítás eredményeképpen a
környezeti száraz hőmérséklet, a harmatponti hőmérséklet és az éjféltől órában mért aktuális
idő alapján a (3.64) egyenletet határozták meg az égbolthőmérsékletre.
1

2
𝑇é𝑔 = 𝑇𝑘ö𝑟𝑛𝑦 ∙ [0,711 + 0,0056 ∙ 𝑡ℎ𝑝 + 0,000073 ∙ 𝑡ℎ𝑝
+ 0,013 ∙ cos(15𝜏)]4 .

(3.64)

Az égbolt hőmérsékletét minden egyes mérési pontra nyolc modell alapján (Martin & Berdahl,
Swinbank, Idso, Berdahl & Fromberg, Tang, Berger, Clark, Bliss) meghatároztam. A 3-32.
ábrán látható, hogy az összes modell a külső hőmérséklet lefutásával megegyező jellegű
égbolthőmérséklet lefutást eredményez, amelyek között viszont néhány Kelvin (olykor közel
5 K) hőmérsékletkülönbség is megfigyelhető.
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3-32. ábra: Az egyes modellek alkalmazásából adódó égbolthőmérséklet, valamint a
környezeti hőmérséklet egy tipikusnak tekinthető éjszaka során

3-33. ábra: A kollektorlemezről a környezetnek leadott hő egy tipikus éjszaka során a
nyolc égbolthőmérséklet modellel számolva
A különböző modellek alkalmazásából adódóan a 3-15. ábrán vázolt hőáramok közül a
𝑄̇𝑠𝑢𝑔,𝑘𝑜𝑙𝑙−𝑘ö𝑟𝑛𝑦 és a 𝑄̇𝑠𝑢𝑔,𝑘ö𝑟𝑛𝑦−ℎá𝑡 hőáramokra különböző értékek adódnak. Az alkalmazandó
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égbolthőmérséklet modell az, amelyik felhasználásával a kollektormodell egészére felírt
hőmérlegből számolt hűtőteljesítmény és a légáram mért lehűtéséből számolt valós
hűtőteljesítmény között a legkisebb az eltérés (ld. a 3.3 fejezetben részletezett módszert). A
4753 mérési pontra történő kiértékelés alapján az egyes modellek alkalmazásából adódó
számolt és a mért hűtőteljesítmény statisztikai értékelését a 3-12. táblázat, valamint a 3-343-37. ábrák foglalják össze. A statisztikai eredmények alapján az edirnei telepítésű szolárfal
mérőállomás hűtési teljesítményének matematikai modellezésénél a Martin & Berdahl-féle
égbolthőmérséklet modell tekinthető a legpontosabbnak. A vizsgált modellek közül ez
szolgáltatja a legmagasabb determinációs együtthatót, az átlagos eltérés tekintetében
elhanyagolható különbséggel a második legyalcsonyabb értéket hasonlóan a t-próbához. A
Martin & Berdahl modell alkalmazásának előnye, hogy ez az egyedüli a vizsgált modellek
közül, amely figyelembe veszi az éjféltől való időbeli eltérést, amely szintén befolyásolja az
égbolt hőmérsékletét.
3-12. táblázat: Az egyes égbolthőmérséklet-modellek alkalmazásából adódó hőmérleg
és a mért hűtőteljesítmény eltérésének értékelése
Martin
&
Berdahl

Swinbank

Idso

Berdahl
&
Fromberg

Tang

Berger

Clark

Bliss

átlagos
eltérés

[W]

-3,11

-15,32

4,38

15,58

-7,32

2,58

4,56

52,04

R2

[1]

0,37

0,09

0,13

0,32

0,21

0,21

0,17

0,29

szórás

[W]

30,59

43,17

41,99

32,72

30,01

29,49

30,66

59,62

49,82

685,44

52,38

1394,96

300,04

36,79

107,29

15184,35

t-próba
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3-34. ábra: A nyolc égbolthőmérséklet modell alkalmazásából adódó számolt
hűtőteljesítmény adatsorok átlagos eltérése a mért hűtőteljesítmény adatsortól

3-35. ábra: A nyolc égbolthőmérséklet modell alkalmazásából adódó számolt
hűtőteljesítmény adatsorok determinációs együtthatója a mért hűtőteljesítmény
adatsorral
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3-36. ábra: A nyolc égbolthőmérséklet modell alkalmazásából adódó számolt
hűtőteljesítmény adatsorok szórása a mért hűtőteljesítmény adatsortól

3-37. ábra: A nyolc égbolthőmérséklet modell alkalmazásából adódó számolt
hűtőteljesítmény adatsorok t-próbája a mért hűtőteljesítmény adatsorral
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3.8

További kutatás lehetősége

Egy a jelen kutatómunka során használt mérési összeállítással megegyező modell
megépítendő és a méréseket budapesti éghajlat mellett meg lehet ismételni. A jelen kutatás
tapasztalataiból adódóan javasolt az új mérési összeállítást egy folyamatosan változtatható
fordulatszámú ventilátorral felszerelni, így a térfogatáram változásából adódó jelenségeket
nem öt pontra átlagolt értékekből, hanem egyenletes eloszlású pontfelhőből lehetne
meghatározni.
A BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszékének Macskásy Komfort és
Klímatechnikai Laboratóriumában rendelkezésre áll egy olyan mérőkamra, amelynek mind a
hat határoló felülete különböző hőmérsékletűre fűthető, illetve hűthető. A modell a kamrában
történő mérésével kiküszöbölhetővé válna a szélhatás által keltett zavaró hatás. A
kollektorlemezzel szemközti, azzal sugárzásos hőcserét folytató felületek hőmérsékleteit a
belső hőmérséklethez tartozó egyenértékű égbolthőmérsékleten tartva labor körülmények
között lenne vizsgálható a sugárzásos hőleadáson alapuló passzív hűtés. Ez lehetőséget adna
a jelenség fizikájának pontosabb megismeréséhet, de meg kell jegyezni, hogy a jelen kutatás
eredményei sokkal inkább megfelelnek a valóságnak, mert egy épületbe integrált szolárfal
kollektort is mindig érni fog a változó szélhatás, így a konvektív hőáramok végig dominánsak
maradnak.
Megfontolandó, hogy az 5 m2 kollektorfelületű modell helyett nem járna-e több eredménnyel
több, esetleg kisebb kollektorfelületű modellt megépíteni, így lehetőség nyílna arra is, hogy
egyszerre, ugyanazon időjárási körülmények mellett különböző üzemállapotokat
összehasonlítsunk. A modellek kollektorlemezeit különböző emissziós tényezőjű bevonattal is
el lehetne látni, hogy a változó emissziós tényező a hűtőteljesítményre gyakorolt hatását is
megismerhessük.
A szolárfallal lehűtött levegő az épülettömeg-átszellőztetésre gyakorolt kedvező hatása
épületszimuláció (TRNSYS) segítségével vizsgálható. Egy ilyen kutatómunka lehetőséget
biztosítana arra, hogy a szolárfal bekerülési költsége és egy vele egy rendszert alkotó épület
hűtési hőterhelésének csökkenéséből adódóan gazdasági számítást, kollektorfelület
optimalizációt hajtsunk végre.
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4

Hűtési hőterhelés csökkentése szolárfallal kialakított
kétrétegű tető átszellőztetésével

Ebben a fejezetben a tetőn elhelyezett szolárfal hűtési hőterhelés csökkentő képességét
mutatom be. Egy tanulmány sem vizsgálta még a tetőátszellőztetés lehetőségét magas
abszorpciós képességű perforált fémlemezzel. Mivel – az eredetileg napkollektor céllal – a
kereskedelmi forgalomban elérhető szolárfal alacsony költségű telepítése jelentős mértékben
csökkentheti a hűtési igényből származó villamosenergia-felhasználást, a rendszer e célú
alkalmazásának ismerete kiemelten fontos.
A fejezet célja bemutatni, hogy a tetőn szerelt szolárfal alkalmas a hőterhelés csökkentésére,
mert a hagyományos, alul és felül nyitott átszellőztetett tetőkhöz hasonlóan szabadáramlás
alakul ki benne, amely jelentős mértékben csökkenti az épületet érő hőterhelést. A kidolgozott
matematikai modell alkalmas a szolárfallal történő tetőátszellőztetés értékelésére, ezt a
modellmérés eredményei támasztják alá. A témához kapcsolódó irodalomból kiderül, hogy az
átszellőztetett tetőkhöz meghatároztak már előnyös abszorpciós, emissziós és reflexiós
értékeket, amelyeknek a szolárfal kollektorlemeze nem felel meg. Jelen kutatásnak viszont
nem célja bemutatni a tetőátszellőztetésre használt perforált fémlemez paramétereinek
optimalizálását. A cél bemutatni, hogy a levegőfűtés céllal gyártott kollektorszerkezet
nagymértékű hőterhelés csökkentésre is alkalmas tetőn szerelve.

4.1

A fizikai modell

A tetőn szerelt kivitel esetében a szolárfal használható igény szerint a fűtési szezonban
levegőfűtésre, illetve fűtési szezonon kívül átszellőztetett tetőként csökkenti a hőterhelést.
Amikor nincsen levegőfűtési igény, a légkezelő berendezés nem a szolárfalról, hanem
közvetlenül a szabadból szívja a külső levegőt, így a szolárfal függetlenedik a légtechnikai
rendszertől, a légrésre csatlakozó légcsatornát zsalu zárja el. Ekkor, ha a kollektorlemezt
napsugárzás éri, a légrésben a 4-1. ábrán bemutatott folyamat játszódik le.

4-1. ábra: A szolárfallal történő tetőátszellőztetés fizikai modellje
A napsugárzástól felforrósodott kollektorlemez annak környezetében felmelegíti a levegőt,
amely a környezeti levegőénél alacsonyabb sűrűségéből adódóan légrésben felszáll. Ez a
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kollektorlemez felső perforációin kiáramlást, az alsókon beáramlást eredményez. A gyenge,
de folyamatos légáramlást a sűrűségkülönbségből adódó felhajtóerő tartja mozgásban. A
légrés önmagában is hőszigetelő hatással bír, de a légáramlás ezen felül hőt von el a szolárfal
szerkezetéből, így az épülettetőt jelentősen kisebb hőterhelés éri, mint a sugárzásnak kitett
kollektorlemezt.
Kumar és Leon [16] leírják, hogy a szolárfal napkollektorüzeme során egyre erősebb fajlagos
térfogatáramú átszívás egyre magasabb kollektorhatásfokot eredményez, ahogy az a 2-12.
ábrán is látható. Ebből adódik, hogy a felhajtóerő által mozgásban tartott gyenge, természetes
áramlás mellett definiált „kollektorhatásfok” alacsony, tehát a kollektorfelületet érő
napsugárzásnak csak egy kis hányada fűti a légrésben lévő levegőt. A nagy rész
veszteségként a környezetbe távozik. Ez azt jelenti, hogy a kollektorlemez ernyőként védi a
tetőszerkezetet a napsugárzástól. Így a szolárfal a hűtési szezonban nappal a tetőfelület
árnyékolásának és a légrésben létrejövő légáramlás kombinált hatásával csökkenti a
tetőszerkezeten keresztül jelentkező hőterhelést.

4.2

A matematikai modell

A szolárfallal történő tetőátszellőztetés energetikai értékelésének a célja, hogy a
kollektorfelületet és az épülettetőt érő hőterhelés arányát megismerjük. Ez a kollektor
részegységei közötti hőáramokból felépülő matematikai modellt segítségével történhet, amely
az alábbiakban kerül bemutatásra.

4.2.1

Feltételezések és korlátozások

A szolárfal teljesítményértékelése során tett általános feltételezések a tetőátszellőztetés során
nem mind teljesülnek, illetve más megfogalmazást igényelnek. Ennek oka, hogy mind a
levegőfűtéssel, mind a -hűtéssel szemben jelen esetben nem szolgáltat kényszerített áramlást
ventilátor, hanem a felhajtóerő tartja mozgásban a levegőt.
1. A kollektorlemez hőmérséklete jelen esetben nem izotermikus, a 4-1. ábrán
szemléltetett légáramlás a kollektor felső felét enyhén magasabb hőmérsékleten tartja
az alsó felénél. Ezt a hőmérsékleteloszlást szemlélteti a 4-10. ábrán látható
termovíziós felvétel is. A számításoknál viszont feltételezzük, hogy a kollektorlemez
hőmérséklete egyetlen értékkel jellemezhető, mert a lemez különböző hőmérsékletű
pontjai között az eltérés nem jelentős és a hőmérsékletet a lemez mértani
középpontjában mértük, amely pont hőmérséklete a felületi hőmérsékletek
középértékének tekinthető. A hátlap hőmérséklete az egész felületén izotermikus, egy
értékkel jellemezhető.
2. A kollektor konvektív veszteségei a környezet felé a tetőátszellőztetés során nem
hanyagolhatók el, mivel nincsen elszívás.
3. Az kollektorfelület elnyelés és kisugárzás szempontjából diffúz (azaz irányfüggetlen)
valamint szürke testnek tekinthető.
4. A légrést határoló oldalfelületeken való hőveszteségek elhanyagolhatók.
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4.2.2

Energiamérleg-egyenletek

A 4-2. ábrán a szolárfalat érő és a szerkezetében fellépő érő hőáramok láthatók.
A kollektorlemezt érő napsugárzás egy része visszaverődik, jelentős része elnyelődik a
kollektorlemezben (α6000K = 0,95), melynek hatására az felmelegszik. A felmelegedés
mértékének a kollektorlemez hőveszteségei szabnak határt.
A hátlap hőmérsékletét a kollektorlemezről érkező sugárzásos hőnyereség, a légrésből
származó konvektív hőnyereség és a környezet felé leadott sugárzásos és konvektív
hőveszteségei határozzák meg.

4-2. ábra: A szolárfallal történő tetőátszellőztetés során fellépő sugárzásos és konvektív
hőáramok
A 4-2. ábra alapján a ferdetetőn szerelt, tetőátszellőztetési üzemben működő szolárfalra az
alábbi hőmérleg-egyenletek írhatók fel.
A kollektorlemez
A kollektorlemez hőtartalmának megváltozása felírható a lemezt érő hőáramok előjeles
összegeként.
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𝑑𝑡𝑘𝑜𝑙𝑙
)=
𝑑𝜏
= 𝛼𝑘𝑜𝑙𝑙 ∙ 𝐼𝑘𝑜𝑙𝑙 ∙ 𝐴𝑘𝑜𝑙𝑙
− (𝑄̇𝑘𝑜𝑛𝑣,𝑘𝑜𝑙𝑙−𝑘ö𝑟𝑛𝑦 + 𝑄̇𝑠𝑢𝑔,𝑘𝑜𝑙𝑙−𝑘ö𝑟𝑛𝑦 + 𝑄̇𝑠𝑢𝑔,𝑘𝑜𝑙𝑙−ℎá𝑡 + 𝑄̇𝑘𝑜𝑛𝑣,𝑘𝑜𝑙𝑙−𝑙é𝑔𝑟 )

𝑚𝑘𝑜𝑙𝑙 ∙ 𝑐𝑝,𝑘𝑜𝑙𝑙 ∙ (

(4.1)

A 𝑄̇𝑘𝑜𝑛𝑣,𝑘𝑜𝑙𝑙−𝑙é𝑔𝑟 tag a perforált kollektorlemez és az azt a légrés irányába átáramló levegő
közötti hőáramot fejeti ki, magában foglalva a perforált lemez külső felületén, a perforációkban
és a perforált lemez belső felületén történő hőáramot. A 𝑄̇𝑠𝑢𝑔,𝑘𝑜𝑙𝑙−ℎá𝑡 tag a kollektorlemezről a
hátlapot érő sugárzásos hőáram. A 𝑄̇𝑠𝑢𝑔,𝑘𝑜𝑙𝑙−𝑘ö𝑟𝑛𝑦 tag a kollektorlemez a környezet felé
irányuló sugárzásos hőveszteségét fejezi ki.
A levegő a légrésben
A légrésben áramló levegő a kollektorlemezzel és a hátlappal szemben nyitott rendszer, de
minden nyitott rendszer zárttá tehető a be- és kilépő közegek pillanatszerű bevonásával. Itt ezt
a célt szolgálja az időegységre vonatkoztatott felírási mód.
𝑑𝑖𝑙𝑒𝑣
) = 𝑄̇𝑘𝑜𝑛𝑣,𝑘𝑜𝑙𝑙−𝑙é𝑔𝑟 − 𝑄̇𝑘𝑜𝑛𝑣,𝑙é𝑔𝑟−ℎá𝑡 .
(𝑚̇𝑙𝑒𝑣,𝑘𝑖 ∙ 𝑑𝜏) ∙ (
𝑑𝜏

(4.2)

A hátlap
𝑑𝑡ℎá𝑡
𝑚ℎá𝑡 ∙ 𝑐𝑝,ℎá𝑡 ∙ (
)
𝑑𝜏
= 𝑄̇𝑠𝑢𝑔,𝑘𝑜𝑙𝑙−ℎá𝑡 + 𝑄̇𝑘𝑜𝑛𝑣,𝑙é𝑔𝑟−ℎá𝑡 − 𝑄̇𝑠𝑢𝑔,ℎá𝑡−𝑘ö𝑟𝑛𝑦 − 𝑄̇𝑘𝑜𝑛𝑣,ℎá𝑡−𝑘ö𝑟𝑛𝑦 .

(4.3)

A hátlap és a környezete közötti sugárzásos hőcsere számításakor a környezet hőmérsékletét
a környezeti levegő hőmérsékletével azonosnak tekintettük. A kollektorlemez és a hátlap
vastagsága 0,7 mm, hőkapacitásuk alacsony, így a hőmérlegek felírása során a lemezek
hőtároló képességét kifejező tagokat elhanyagolhatjuk.
A kollektorfelület hőnyeresége a (3.1) egyenlet a kollektorfelületet érő napsugárzás
intenzitásának szorzata szorozva a kollektorlemez abszorpciós tényezővel.
𝑄̇𝑛𝑦𝑒𝑟,𝑘𝑜𝑙𝑙 = 𝛼𝑘𝑜𝑙𝑙 ∙ 𝐼𝑘𝑜𝑙𝑙 ∙ 𝐴𝑘𝑜𝑙𝑙 .

(4.4)

Itt megjegyzendő, hogy a kollektorlemez reflektív felületkezelése még nagyobb mértékben
csökkentené a tetőszerkezet hőterhelését, mert már a kollektorlemez is kisebb mértékben
melegedne fel. Jelen fejezet célja viszont nem az optimális tetőátszellőztetési konstrukció
meghatározása, hanem annak bizonyítása, hogy a szolárfal eredeti állapotában alkalmas
hatékony tetőátszellőztetésre is.
Az épülettetőt, amelyről egy belső tér felé a hűtési hőterhelés származna, a hátlap
szimbolizálja. A hátlap szempontjából hőnyereségként jelentkezik a kollektorlemezről
származó sugárzásos hőáram és a légrésből származó konvektív hőáram:
𝑄̇𝑛𝑦𝑒𝑟,ℎá𝑡 = 𝑄̇𝑠𝑢𝑔,𝑘𝑜𝑙𝑙−ℎá𝑡 + 𝑄̇𝑘𝑜𝑛𝑣,𝑙é𝑔𝑟−ℎá𝑡 .

(4.5)

A tetőátszellőztetés energetikai értékelésének alapja, hogy a kollektorlemez és a hátlap közötti
hőnyereség csökkenését meghatározzuk.
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4.2.3

A sugárzásos hőáram egyenletei

A kollektorlemez által elnyelt sugárzásos hőáram
A kollektorlemezt érő sugárzásos hőáram a kollektorfelület abszorpciós tényezőjének, a
kollektor síkjában mért napsugárzás intenzitásának és a kollektorfelületnek a szorzata.
𝑄̇𝑠𝑢𝑔,𝑘𝑜𝑙𝑙 = 𝛼𝑘𝑜𝑙𝑙 ∙ 𝐼𝑘𝑜𝑙𝑙 ∙ 𝐴𝑘𝑜𝑙𝑙 .

(4.6)

A kollektorlemez abszorpciós tényezője α6000K = 0,95 [70], illetve a kollektorfelületet a számítás
során egységesen Akoll = 5 m2 értékkel vettem figyelembe.
Sugárzásos hőáram a kollektorlemez és a környezet között
Az elnyelt napsugárzás hatására felforrósodott kollektorlemez sugárzásos formában hőt ad le
a környezetének, amely hőáram hasonlóan a hűtési üzemnél felírtakhoz a (4.7) egyenlet
szerint számolható. Jelen esetben viszont nincs akkora jelentősége az égbolthőmérséklet
modell kiválasztásának, mert a kollektoron elnyelődő napsugárzáshoz képest igen alacsony
az égbolt felé leadott hőáram mértéke, a különböző modellekből adódó különbség pedig
elenyészően alacsony marad. Jelen számítás során Martin és Berdahl égbolthőmérséklet
modelljét alkalmaztam, mert az az éjféltől mért aktuális idő hatását is figyelembe veszi.
4
4
4
𝑄̇𝑠𝑢𝑔,𝑘𝑜𝑙𝑙−𝑘ö𝑟𝑛𝑦 = 𝜀𝑘𝑜𝑙𝑙 ∙ 𝜎𝑆𝐵 ∙ 𝐴𝑘𝑜𝑙𝑙 ∙ (𝑇𝑘𝑜𝑙𝑙
− 𝐹𝑘𝑜𝑙𝑙−é𝑔 ∙ 𝑇é𝑔
− 𝐹𝑘𝑜𝑙𝑙−𝑡𝑎𝑙𝑎𝑗 ∙ 𝑇𝑡𝑎𝑙𝑎𝑗
).

(4.7)

A kollektorlemez emissziós tényezője ε300K = 0,77 értékkel vehető figyelembe. [70]
A környezet felé történő sugárzásos hőáram egyenletében a kollektor dőlésszögét
besugárzási tényezőkkel vehetjük figyelembe. [53] Ezek a kollektorlemez és az égbolt közötti:
𝐹𝑘𝑜𝑙𝑙−é𝑔𝑏 =

1 + 𝑐𝑜𝑠𝛾
.
2

(4.8)

illetve a kollektor és a földi környezet közötti besugárzási tényező:
𝐹𝑘𝑜𝑙𝑙−𝑡𝑎𝑙𝑎𝑗 = 1 − 𝐹𝑘𝑜𝑙𝑙−é𝑔 .

(4.9)

A talaj ttalaj hőmérséklete számos tényező függvénye, így a talaj emissziós tényezője, a
szélhatás, a talaj nedvességtartalma, a növényzet típusa és magassága, stb. alapján a talaj
hőmérséklete a (4.10) egyenlettel számítható. [82]
𝑡𝑡𝑎𝑙𝑎𝑗 = 𝑡𝑘ö𝑟𝑛𝑦 + 0,026 ∙ 𝐼𝑘𝑜𝑙𝑙 − 3,9.

(4.10)

Sugárzásos hőáram a kollektorlemez és a hátlap között
A kollektorlemez és a hátlap közötti sugárzásos hőcserét a (4.11) egyenlet írja le:
𝑄̇𝑠𝑢𝑔,ℎá𝑡𝑙−𝑘𝑜𝑙𝑙 =

4
4
𝜎𝑆𝐵 ∙ 𝐴𝑘𝑜𝑙𝑙 ∙ (𝑇𝑘𝑜𝑙𝑙
− 𝑇ℎá𝑡
)
.
1
1
(
+
− 1)
𝜀𝑘𝑜𝑙𝑙,𝑏 𝜀ℎá𝑡𝑙

(4.11)

A kollektorlemez belső, a légrés felé eső felületének emissziós tényezője (εkoll,b) és a hátlap
emissziós tényezője (εhát) egyaránt a horganyzott acéllemez emissziós tényezőjével
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helyettesíthető. Ennek értéke – akárcsak a felületi minőség – a horganyozás óta eltelt idő
függvényében változik. Frissen horganyzott felületek esetén ε300K = 0,23, amely érték egy idő
után ε300K = 0,88-at is elérhet. [72] Mivel a lemezek felületkezelésének ideje nem ismeretes, a
modell egyszerűsítése érdekében a felületek emissziós tényezője a kollektor emissziós
tényezőjével megegyezően ε300K = 0,77-nek tekinthető.
Sugárzásos hőáram a hátlap és a környezete között
A hátlap és a környezete közötti sugárzásos hőcsere figyelembe véve a kollektor dőlésszögét
az (4.12) egyenlettel írható le:
𝑄̇𝑠𝑢𝑔,ℎá𝑡−𝑘ö𝑟𝑛𝑦 = 𝜀ℎá𝑡 ∙ 𝜎𝑆𝐵 ∙ 𝐴ℎá𝑡
4

4
4
∙ [𝑇ℎá𝑡
− (1 − 𝐹𝑘𝑜𝑙𝑙−é𝑔 ) ∙ 𝑇é𝑔 − (1 − 𝐹𝑘𝑜𝑙𝑙−𝑡𝑎𝑙𝑎𝑗 ) ∙ 𝑇𝑡𝑎𝑙𝑎𝑗
].

4.2.4

(4.12)

A konvektív hőáram egyenletei

Tetőátszellőztetés során a kollektor részegységei illetve a környezetük közötti konvektív
hőáram számítása összetettebb feladat, mivel nincsen egy megadott ventilátorfokozatból
számítható állandó tömegáram, a levegő áramlása a felhajtóerőből származó szabadáramlás.
Ebből adódóan néhány esetben feltételezésekkel kell élni, illetve egyes konvektív hőáramok a
kollektor részegységére felírt hőmérlegből számíthatóak. Ilyen esetben összehasonlítható a
hőmérlegből kapott konvektív hőáram egy a szolárfal fűtési üzeménél korábbi irodalomban
definiált és szabadáramlásnál is érvényes Nusselt számból adódó konvektív hőárammal.
Hőáram a kollektorlemezből a környezeti levegőnek
A szolárfal fűtési üzeménél alapvetően elhanyagolható a környezet és a kollektorlemez közötti
konvektív hőáram, mivel az a meleg kollektorlemezből a hidegebb környezet felé irányulna,
viszont az elszívás hatására létrejövő aszimptotikus határrétegből nem lép ki hő. A
tetőátszellőztetés során viszont nincsen gépi elszívás, a perforált lemezen keresztüli
légáramlás a sűrűségkülönbségből adódó felhajtóerő miatt jön létre. A kollektor felső felében
létrejövő kiáramlás is a lemez konvektív hőleadását eredményezi. Ebből adódóan
tetőátszellőztetés során szükségszerű figyelembe venni a kollektorlemez és a környezet
közötti konvektív hőáramot, ami számítható a kollektorlemezre felírt hőmérleg alapján:
𝑄̇𝑘𝑜𝑛𝑣,𝑘𝑜𝑙𝑙−𝑘ö𝑟𝑛𝑦,ℎ𝑚 = 𝛼 ∙ 𝐼 ∙ 𝐴𝑘𝑜𝑙𝑙 − 𝑄̇𝑘𝑜𝑛𝑣,𝑘𝑜𝑙𝑙−𝑙é𝑔𝑟 − 𝑄̇𝑠𝑢𝑔,𝑘𝑜𝑙𝑙−𝑘ö𝑟𝑛𝑦 − 𝑄̇𝑠𝑢𝑔,𝑘𝑜𝑙𝑙−ℎá𝑡 .

(4.13)

Collins és Abulkhair [83] meghatároztak egy az egész kollektorfelületre érvényes Nusseltösszefüggést, amely a szolárfal fűtési üzeme során a levált határrétegű területeken
alkalmazható a környezet felé konvektív úton leadott hő számítása során.
𝑁𝑢𝑘𝑜𝑙𝑙−𝑘ö𝑟𝑛𝑦 = 26,3 ∙ 𝑅 0,47

(4.14)

ahol a képletben szereplő R simplex két Re-szám hányadosa, egyszerűsítés után a (4.15)
képlettel számolható.
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𝑅=

𝑤𝑠𝑧é𝑙
.
𝑤0

(4.15)

A wszél szélsebesség az OGIMET időjárási adatbázis honlapján elérhető [67], Edirne időjárási
állomáson minden órában jegyzett adattal számolható.
Az w0 átszívási sebesség a lemezen átáramló fajlagos térfogatáram, ami a tetőátszellőztetés
esetében eltér az elszívásos esetnél megadott definíciótól. Jelen esetben a kollektorlemez
alsó felén a környezetből a légrésbe beáramlást, a felső felén a légrésből a környezetbe való
kiáramlást feltételezünk. Ebből adódóan a felhajtóerőből adódó gravitációs áramlást nem a
kollektorlemez egészére, hanem annak felére fajlagosítjuk.
A kollektorlemez és a környezet közötti hőátadási tényező
ℎ𝑘𝑜𝑙𝑙−𝑘ö𝑟𝑛𝑦 =

𝑁𝑢𝑘ö𝑟𝑛𝑦−𝑘𝑜𝑙𝑙 ∙ 𝑘𝑙𝑒𝑣
.
𝐻𝑘𝑜𝑙𝑙

(4.16)

A hőáram számítása az alábbi egyenlettel történik:
𝑄̇𝑘𝑜𝑛𝑣,𝑘𝑜𝑙𝑙−𝑘ö𝑟𝑛𝑦,𝑁𝑢 = ℎ𝑘𝑜𝑙𝑙−𝑘ö𝑟𝑛𝑦 ∙ 𝐴𝑘𝑜𝑙𝑙 ∙ (𝑡𝑘𝑜𝑙𝑙 − 𝑡𝑘ö𝑟𝑛𝑦 ).

(4.17)

A kollektorlemez és a környezet közötti konvektív hőáram a (4.13) hőmérleg egyenlet szerint
számolt formában és a (4.17) egyenlet szerint Nusselt-összefüggés alapján számolt formában
összehasonlítható. A négy beállított dőlésszögre a két adatsor a 4-3. ábrán látható.
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4-3. ábra: A kollektorlemez és a környezet közötti hőáram Collins és Abulkhair szerinti
Nusselt korrelációval (Nu) és hőmérleggel számolva (hm)
A 4-3. ábra alapján megállapítható, hogy a Collins és Abulkhair Nusselt-korrelációjával és a
hőmérleg alapján számolt konvektív hőveszteség az egyes adatpontokban nagyságrendileg
azonos, a görbék jellegre helyesen követik egymást. A (4.14) egyenlettel megadott Nusseltkorreláció alkalmazása elfogadható az elszívás nélküli tetőátszelőztetés esetére. Az
összefüggés felhasználásával az energiamérleghez képest alábecsüljük a konvektív
hőveszteséget, az abszolút hibája 65,2 W/m2, relatív hibája 22,82 %. Ez noha jelentős, de a
konvektív hőátadási tényező számítása esetén a szakirodalom számos esetben elfogad
szintén jelentős, ± 20 % körüli hibát. [84]
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Hőáram a kollektorlemez és az azt átáramló levegő között
A felhevült kollektorlemez mögötti, a kollektor dőlésszögével megegyező dőlésszögű
légrésben felmelegedő levegő a fellépő kürtőhatás következtében felszáll és a kollektorlemez
felső felének perforációin kiáramlik. Ennek megfelelően a kollektorlemez alsó felének
perforációin a környezeti levegő áramlik be a légrésbe. A légrésben áramló levegőnek a
kollektorlemez hőt ad le, a levegőáram pedig a hátlapnak ad le hőt, a kollektorlemez és a
légrés közötti konvektív hőáram a (4.18) egyenlettel számolható.
𝑄̇𝑘𝑜𝑛𝑣,𝑘𝑜𝑙𝑙−𝑙é𝑔𝑟 = 𝑚̇𝑙𝑒𝑣 ∙ 𝑐𝑝,𝑙𝑒𝑣 ∙ (𝑡𝑙é𝑔𝑟 − 𝑡𝑘ö𝑟𝑛𝑦 ) + 𝑄̇ 𝑘𝑜𝑛𝑣,𝑙é𝑔𝑟−ℎá𝑡 .

(4.18)

Hőáram a légrés levegője és a hátlap között
A hátlapra felírt hőmérleg alapján meghatározható a légáramból a hátlapnak átadott hő.
𝑄̇𝑘𝑜𝑛𝑣,𝑙é𝑔𝑟−ℎá𝑡 = 𝑄̇ 𝑘𝑜𝑛𝑣,ℎá𝑡−𝑘ö𝑟𝑛𝑦 + 𝑄̇ 𝑠𝑢𝑔,ℎá𝑡−𝑘ö𝑟𝑛𝑦 − 𝑄̇ 𝑠𝑢𝑔,𝑘𝑜𝑙−ℎá𝑡 .

(4.19)

Hőáram a hátlap és a környezeti levegő között
A Nusselt-szám Pohlhausen [73] összefüggése szerint:
𝑁𝑢ℎá𝑡−𝑘ö𝑟𝑛𝑦 = 0,664 ∙ (𝑅𝑒3 )0,5 ∙ (𝑃𝑟3 )0,333

(4.20)

ahol
𝑅𝑒ℎá𝑡−𝑘ö𝑟𝑛𝑦 = (𝜌𝑙𝑒𝑣 ∙ 𝑤𝑠𝑧é𝑙 ∙ 𝑊)/𝜇𝑙𝑒𝑣

(4.21)

és
𝑃𝑟 =

(𝑐𝑝,𝑙𝑒𝑣 ∙ 𝜇𝑙𝑒𝑣 )
.
𝑘𝑙𝑒𝑣

(4.22)

A hátlap és a környezeti levegő közötti konvektív hőátadási tényező a következő
összefüggéssel számolható:
ℎ𝑘𝑜𝑛𝑣,ℎá𝑡−𝑘ö𝑟𝑛𝑦 =

(𝑁𝑢ℎá𝑡−𝑘ö𝑟𝑛𝑦 ∙ 𝑘𝑙𝑒𝑣 )
.
𝐻𝑘𝑜𝑙𝑙

(4.23)

A konvektív hőáram a hátlap és a környezeti levegő között:
𝑄̇𝑘𝑜𝑛𝑣,ℎá𝑡−𝑘ö𝑟𝑛𝑦 = ℎ𝑘𝑜𝑛𝑣,ℎá𝑡−𝑘ö𝑟𝑛𝑦 ∙ 𝐴ℎá𝑡 ∙ (𝑡𝑘ö𝑟𝑛𝑦 − 𝑡ℎá𝑡 ).

4.3

(4.24)

A modellmérés bemutatása

A matematikai modell igazolására 2016. július 22. és augusztus 7. között modellméréseket
végeztem a 3.3.1 pontban már bemutatott, az edirnei Trakya Egyetem Műszaki Karának
kampuszán felállított mérőálláson. A mérőállás mind felépítésében, mind tájolásában
megegyezett az éjszakai sugárzásos hűtés méréses vizsgálatánál alkalmazott összeállítással.
A mérőállás elhelyezése során elsődleges szempont volt, hogy a környező tárgyakról árnyék
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ne essen a kollektorfelületre. A méréseket 10°, 20°, 30° és 40° kollektordőlésszög mellett
végeztem el, a telepítésből adódóan nyugati tájolású kollektorfelület mellett.

4.3.1

A mérési összeállítás

A tetőátszellőztetés hőterhelést csökkentő képességének méréses vizsgálata során a
ventilátor kikapcsolva marad, annak keresztmetszetét egy műanyaglap zárja el, hogy a levegő
a feltételezéseink szerint a lemez felső felének perforációin, és ne a kikapcsolt ventilátor álló
lapátjai között áramoljon ki a légrésből. Ahogy a 4-4. ábrán is látható, a kollektor síkjában egy
piranométert rögzítettünk, amely a kollektorsíkot érő globálsugárzást mérte. A piranométer
adatgyűjtőre csatlakozott, amelyen percenkénti adatrögzítést állítottam be.

4-4. ábra: A kollektor síkját érő napsugárzás intenzitásának méréses a
kollektorlemezre rögzített piranomérerrel
A mérések során adatgyűjtő
hőmérsékleteket rögzítettem:





segítségével

egyperces

időközökkel

a

következő

a környezeti levegő hőmérséklete (tkörny)
a kollektorhőmérséklet (tkoll)
a légrés hőmérséklete (tlég)
a hátlap hőmérséklete (thát).

A kollektorlemez hőmérséklete a tetőátszellőztetés során nem teljesen homogén, mivel a felső
felében a légrésből kilépő magasabb hőmérsékletű levegő kevésbé hűti a felforrósodott
lemezt, mint az alsó felében beáramló, alacsonyabb hőmérsékletű külső levegő. Mivel
feltételezhető, hogy a kollektorlemez középpontjában annak átlaghőmérsékletével megegyező
hőmérséklet mérhető, a termoelemet ebben a pontban rögzítettem.
A hátlap hőmérsékletét hasonló megfontolásból szintén annak középpontjában mértem.
A légrés hőmérsékletét érzékelő hőelemet egy rúd segítségével rögzítettem a légrésben, a
kollektorlemez és a hátlap mérési pontjait összekötő képzeletbeli szakasz felezőpontjában.
Ezzel a légrés hőmérsékletét is egy közepesnek feltételezhető pontban mértem.
Megjegyzendő, hogy a légrésben kialakuló valós hőmérsékleti profil igen komplex, méréses
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meghatározására az ehhez szükséges nagyszámú hőmérsékletérzékelő hiányában nem volt
lehetőség. Numerikus szimuláció segítségével a hőmérsékleti profil meghatározható.
A környezeti levegő hőmérsékletét a hátlap alatt, de attól elegendő távolságban, árnyékos
területen mértem.
4-1. táblázat: A felhasznált mérőműszerek és az adatgyűjtő adatai
Eszköz

Jellemzők

Adatgyűjtő
modell

DataTaker DT8

Termoelemek
gyártmány
típus
érzékenység
érzékelési tartomány

ORDEL JTTE2x0,5T Ö 5K
J típus (vas-konstantán)
0,01 °C
-20 és 120 °C között

Piranométer
gyártó
modell
érzékenység
várható pontosság napi sug. összegekre

Kipp&Zonen
CM6B
11.47∙10-6 [V/Wm-2]
±5%

4.3.2

A mérési adatok szűrése

A mérési adatsor értékei közül kiszűrendők azok, amelyek a mérési pontatlanságból vagy a
mérési összeállításra jellemző ismert hibából adódóan olyan eredményt szolgáltatnak,
amelyek összeegyeztethetetlenek a tetőátszellőztetés fizikai modelljével.
Ahogy az a 3.3.2 fejezetben is említésre került, a felkelő Nap először közvetlenül a hátlapot
éri, így az az abszorber hőmérséklete fölé melegszik. Ez az állapot a mérési összeállítás
tájolásából adódó zavarás, így a tetőátszellőztetés energetikai értékelése során nem vesszük
figyelembe.
A napkollektor síkjában végzett napsugárzás mérés néhány esetben negatív, máskor
irreálisan magas sugárzási hőáramsűrűséget eredményezett. Mivel nappal a napsugárzás
intenzitása nagyobb mint 0, de mindig kisebb mint a napállandó (1367 W/m2), ezért az Isug
értéke is csak ezen határok között fogadható el.



C1: tkoll > thát. Az kollektorlemez hőmérséklete magasabb hőmérsékletű a hátlapnál,
így a hátlapot érő napsugárzás zavaró hatását kiszűrtük.
C2: 0 W/m2 < Irad < 1367 W/m2

A szűrés következő lépése, három feltétel (C3, C4, C5) alkalmazása, amelyek egyidejű
teljesülése szükséges a kollektor természetes átszellőzéséhez.




C3: tkoll > tkörny. Az kollektorlemez hőmérséklete a környezeti levegőénél magasabb
kell, hogy legyen. Az egész szolárfal-környezet rendszerben a kollektorlemeznek a
legmagasabb hőmérséklete.
C4: tlégrés < tkoll. A légrés hőmérséklete nem melegedhet a kollektor hőmérsékletére,
vagy fölé, mert a Bosnjakovic tényező értéke 0 < φ < 1.
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4.4

C5: tlégrés > tkörny. A légrés hőmérséklete magasabb legyen a környezet
hőmérsékleténél, mert csak ebben az esetben valósul meg tetőátszellőzés, amely
folyamat az elemzés tárgyát képzi.

Eredmények és diszkusszió

A kollektorlemez és a hátlap jellemző hőmérsékleteinek a napsugárzás intenzitásának
függvényében való szemléltetésére szolgál a 4-5. és a 4-6. ábra. A 4-5. ábrán egy olyan napot
láthatunk, amelynek során gomolyfelhők és napos periódusok váltogatták egymást. Amikor
felhő takarta el a Napot, a kollektor síkjában 200 W/m2 körüli sugárzás volt mérhető, míg
zavartalan napsütés esetén ez az érték 1000 W/m2-ig emelkedett. A kollektorlemez
hőmérséklete gyorsan követi a napsugárzás intenzitásának változását. A déli órákban közel
70 °C hőmérsékletűre melegszik fel ha süti a Nap, ahonnan kb. 40-45 °C-ra esik vissza
hőmérséklete, amint árnyékba kerül. A hátlap hőmérséklete enyhén késleltetve és erősen
csillapítva követi a kollektorlemez hőmérsékletének alakulását. A napsugárzás intenzitásának
jelentős, gyors változása megfigyelhető a hátlap hőmérsékletének alakulásán is; ennek értéke
a 45 °C-ot végig nem érte el.

4-5. ábra: A napsugárzás intenzitásának, valamint a kollektor- és hátlaphőmérsékletek
napi lefutása 10° kollektordőlésszögnél, 2016. augusztus 5-én
A 4-6. ábrán egy végig zavartalan napsütésű nap sugárzásintenzitásának és
lemezhőmérsékleteinek lefutása látható. A napsugárzás a kollektorlemez síkjában mért
intenzitásának maximuma meghaladja a 900 W/m2-t, a lemez hőmérsékletének maximuma
75 °C, de a hátlap hőmérséklete nem éri el az 55 °C-ot. A kollektorlemez hőmérsékletének
ingadozása a szél eredménye, de jelentősen kisebb mértékű, mint a gomolyfelhős napon. A
hátlap hőmérséklete itt is késleltetve és csillapítva követi a kollektorlemez hőmérsékletét.
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4-6. ábra: A napsugárzás intenzitásának, valamint a kollektor- és hátlaphőmérsékletek
napi lefutása 20° kollektordőlésszögnél, 2016. augusztus 1-jén
A 4-7. ábrán a kollektorlemez (4.4) egyenlet szerinti és a hátlap (4.5) egyenlet szerinti
hőnyeresége látható a különböző kollektordőlésszögeknél. A vízszintes tengelyen az
adatpontok szerepelnek, így a tartamdiagram az összetartozó hőáramok egymáshoz
viszonyított arányát szemlélteti. Látható, hogy az hátlap hőnyeresége csaknem független a
kollektorlemez síkjában mért napsugárzás intenzitástól, a 100 W/m2 értéket csak nagyon erős
napsugárzás esetén haladja meg.
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4-7.
ábra:
A
kollektorlemez
hőnyereségének
kollektordőlésszög mellett és a hátlap hőnyeresége

tartamdiagramjai

10-40°

A kollektorlemez és a hátlap közötti hőterhelés csökkenést a kollektorlemez érő napsugárzás
intenzitásának a függvényében a 4-8. ábra szemlélteti. Megfigyelhető a napsugárzás
intenzitása és a hőnyereség csökkentése közötti lineáris kapcsolat, tehát egyre erősebb
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napsugárzás mellett egyre nagyobb mértékben csökkenti a hőterhelést a szolárfal. Így a hátlap
hőterhelése közel állandó marad.

4-8. ábra: A kollektorlemez és a hátlap közötti hőterhelés különbség a napsugárzás
intenzitásának függvényében
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A hátlap hőnyeresége a 4-2. ábra alapján felbontható a kollektorlemezről érkező sugárzásos
és a légrésből származó konvektív hőáramra. A 4-9. ábra alapján megállapítható, hogy minél
erősebb napsugárzás éri a kollektorlemezt, annál nagyobb a sugárzásos hőáram részaránya
a hátlapot érő hőterhelésben.

4-9. ábra: A hátlap hőnyereségének sugárzásos, illetve konvektív részaránya a
napsugárzás intenzitásának függvényében
A légrésben kialakuló természetes feláramlást és a kollektorlemez ebből adódó hőmérsékleti
eloszlását láthatjuk a 4-10. ábrán. A felvétel 2016. június 16-án, 17:22-kor készült, zavartalan
napsütésben. Megfigyelhető, hogy a kollektor felső része magasabb hőmérsékletet ér el, mint
az alsó. Ez abból adódik, hogy a kollektorlemez levegővel való természetes átáramlása során
a légrésben felmelegszik a levegő, így a lemez felső felén melegebb levegő áramlik keresztül
mint az alsón.

4-10. ábra: A 20° dőlésszögű kollektorfelület hőmérsékleti eloszlása termovíziós
felvételen.
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A termovíziós felvétel is alátámasztja, hogy a légrésben szabadáramlás indul meg a
napsugárzás hatására. Feltételezhetően meredekebb dőlésszög mellett erősebb áramlás
alakul ki, de ez nem volt kimutatható sem a mérésekből, sem a hőkamerás felvételekből.

4.5

További kutatás lehetősége

A szolárfal mint épületszerkezeti elem hőtechnikai szempontból a téli üzemállapotban is
megvizsgálható. A szakirodalomban nem található információ arról, hogy a falszerkezet
hőátbocsátási tényezője hogyan változik szolárfal alkalmazása esetén. A szolárfallal ellátott
falszerkezeten téli, levegőfűtő üzemben csökken a transzmissziós hőveszteség, mert a
környezet felé áramló veszteséghő egy részét a légrésben áramló levegő felveszi és az így
visszakerül az épületbe. A rendszer méretezésére szolgáló RETScreen szimulációs program
kézikönyve [85] szerint a szolárfal használatával a falszakasz transzmissziós hővesztesége
felére csökken. Ez a megállapítás a kézikönyvben nincsen kellően alátámasztva, így a
pontosítás érdekében további kutatásra van szükség. A jelenség nem írható le egyetlen
arányszámmal, mert könnyen belátható, hogy az egységnyi falfelületre telepített szolárfal az
átszívott térfogatáram függvényében eltérő hőellenállású, így mint dinamikus hőszigetelés
funkcionál. A hőszigetelő képesség környezeti és üzemeltetési paraméterektől függő leírására
modellmérés illetve numerikus szimuláció jelenthet megoldást.
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Szolárfal teljesítményanalízise eltérő éghajlatú
telepítési helyszínek esetén

5

A szolárfal rendszer teljesítményét a szerkezeti kialakítás mellett a telepítési hely éghajlata,
az épülettípus és az üzemeltetés befolyásolják. Noha számos szolárfal rendszer működik
Európa-szerte, alig áll a tudomány rendelkezésére információ az esetlegesen monitorozott
rendszerek teljesítményéről, hatékonyságáról. Az ezirányú kutatás szükségességére
rámutatnak a brit Brown és társai [86], valamint a svájci Sicre és Baumann [87] cikkei is. Ezt a
hiányt hivatott betölteni az ebben a fejezetben bemutatott kutatás, amelyek során egy
referencia ipari épület szolárfal rendszerének teljesítményét vizsgáltam eltérő éghajlatú
helyszíneken történő üzemeltetés esetén. Az eltérő éghajlatú helyszíneket Törökországban
választottam ki, mert ennek nagy kiterjedése és igen változatos klímája számos kombinációt
kínál a napenergia termikus hasznosítása szempontjából alapvetően fontos befolyásoló
tényezők, mint a napsugárzás intenzitása és a külső hőmérséklet együttes hatásának
vizsgálatára.
A 5-1. táblázat a Törökországban telepített szolárfal rendszereket foglalja össze. A
helyszínekből láthatjuk, hogy kettő kivételével az összes rendszer a Márvány-tengeri régióban
létesült, az ország északnyugati részén. Ez lehet annak az eredménye, hogy Törökország hét
földrajzi régiója közül a Márvány-tengeri az iparilag leginkább fejlett és a legnagyobb
népsűrűségű.
5-1. táblázat: Szolárfal rendszerek törökországi ipari épületeken

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

helyszín
Çayırova
Çayırova
Gebze
Dilovası
Hendek
Bursa
Gebze
Istanbul
Dilovası
Dilovası
Çerkezköy
Ankara

felület

tájolás

szín

levegőáram

[m2]

[-]

[-]

[m3/h]

770
800
200
1040
100
310
100
400
400
100
2100
360

D
DNY
D
DK és DNY
D
D
DK
D
D
D
DK és DNY
D

antracit
antracit
fekete
szürke
fekete
fekete
kék
fekete
fekete
barna
fekete
fekete

63 720
84 000
30 000
108 000
7 500
35 000
15 000
37 500
70 000
7 500
252 000
40 000

épülettípus
járműipar
járműipar
szabályozástechnikai gyár
elektronikai gyár
járműipar
járműipar
vegyipar
fegyvergyár
vegyipar
vegyipar
gépipar
repülőgépipar

A 5-1. táblázatban bemutatott rendszerek többségét tisztán dél felé telepített
abszorberfelülettel szerelték, de egy-két esetben láthatunk eltérést délkeleti vagy délnyugati
irányba. Sok estben az építészeti adottságokból viszont nem adódik tisztán déli homlokzat, így
az ideálistól eltérő tájolás esetén a szolárfal teljesítménycsökkenésének mértéke is
meghatározandó. Minden vizsgált helyszín esetén a referenciaév minden hónapjára
meghatároztam a szolárfal teljesítményét déli (0°), délkeleti vagy délnyugati (45°) illetve keleti
vagy nyugati (90°) tájolás esetére.

5.1

A teljesítményanalízis módszertana

A szolárfal rendszer teljesítményanalízisének folyamatát a 5-1. ábra mutatja be. Annak
érdekében, hogy kizárólag a különböző éghajlatú helyszínek hatása jelentkezzék az
eredményeken, egy referenciaépületet definiálok, ami a 5.1.1 pontban részletes bemutatásra
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kerül. Első lépésben meghatározandó a referenciaépület fűtési hőszükséglete a TS 825
szabvány szerint. A török szabvány alkalmazásának alapja, hogy mind a négy vizsgált
helyszín Törökországban található. A helyszínek megválasztásának szempontjai a 5.1.2
pontban kerülnek bemutatásra. Ipari tevékenységet feltételezve meghatározom a frisslevegő
igényt, amit majd a szolárfallal felfűtünk, majd a RETScreen segítségével méretezem az
abszorberfelületet. A szolárfal teljesítményét alapvetően három paraméter befolyásolja: a
napsugárzás intenzitása, a kollektorfelület tájolása, valamint az adott helyszínhez tartozó
fűtési hőfokhíd értéke. A tájolást manuálisan állítom be, a napsugárzás intenzitását illetve a
fűtési hőfokhíd értékét pedig a program számítja az adott helyszínhez tartozó sokéves rögzített
időjárási adatokból vett átlagértékek alapján. Az éves napenergiával termelt hőmennyiséget
matematikai modell alapján a program számítja. Ellenőrzésképpen a különböző bemenő
paraméterek mellett számolt értékeket összehasonlítom egy Isztambul melletti
autóalkatrészgyár monitorozott szolárfal rendszerének mérési adataival. Végül a módosított
Shepard algoritmus segítségével a kapott pontokból függvényt határozok meg a szoláris
részarány alakulására eltérő napsugárzási intenzitás és fűtési hőfokhíd értékek mellett.

5-1. ábra: A teljesítményértékelés folyamatábrája

5.1.1

A referenciaépület

A teljesítményanalízishez egy referenciaépületet vettem fel, hogy az eredményekre semmilyen
épületspecifikus jellemző ne legyen befolyással és az eltérések kizárólag az éghajlati
különbségekből adódjanak. Az 5-2. ábrán látható a referenciaépület modellje, amelynek
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építészeti jellemzői megfelelnek egy átlagos török ipari épületének. Déli homlokzatán a
vizsgált szolárfal 800 m2 felületű (80×10 m). Az épület belseje egy nagy térnek tekinthető.

5-2. ábra: A referenciaépület és a szolárfal rendszer méretadatai
Belső hőmérsékletnek 19 °C értéket vettem fel, ami tipikusnak tekinthető gyártócsarnokokban.
A teljes hőszükségletet levegőfűtés biztosítja, amelynek első szintje a szolárfallal való előfűtés,
majd ha szükséges, ezt hagyományos hőtermelő egészíti ki. Az épület határolószerkezeteinek
hőtechnikai minőségét a külső falak és a födémek hőellenállásával jellemeztem, a felvett
értékek jellemzőek a török ipari épületekre. A referenciaépület és a szolárfal rendszer további
jellemzőit 5-2. táblázat a foglalja össze.
5-2. táblázat: A referenciaépület és a szolárfal tulajdonságai
Jellemzők
szélesség
hosszúság
magasság
méretezési belső hőmérséklet
légcsereszám
alapterület
Rtetőfödém
Rkülső fal
szolárfal fajlagos átszívása
kollektorszín
kollektor abszorpciós tényezője
kollektor emissziós tényezője
azimuth
dőlésszög
üzemidő

érték
90
60
11.8
19
1
5400
2
1.5
80
antracit
0.92
0.77
0º, 45º, 90º
90°,
6/10

mértékegység
[m]
[m]
[m]
[ºC]
[1/h]
[m2]
[(m2∙K)/W]
[(m2∙K)/W]
[m3/(h∙m2)]
[-]
[-]
[-]
[°]
[°]
[nap/óra]

Egyszeres óránkénti légcsereszámot felvéve az összes térfogatáram 63 720 m3/h, ami 800 m2
kollektorfelületen kb. 80 m3/(h∙m2) fajlagos átszívást eredményez.

5.1.2

A vizsgált éghajlati zónák felvétele

Törökország területe éghajlati szempontból hét régióra osztható, amelyek a XX. század eleje
óta általánosan elfogadottak a klimatológusok körében. Ezek
1. a Fekete-tengeri régió
2. a Márvány-tengeri régió,
3. az Égei-tengeri régió,
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4.
5.
6.
7.

a Földközi-tengeri régió,
a Közép-anatóliai régió,
a Kelet-anatóliai régió és
a Délkelet-anatóliai régió.

Az épületek hőtechnikai számításaihoz az egyes régiók közötti hasonlóságok alapján
egyszerűsítésekkel éltek, így a TS 825 szabvány négy különböző éghajlati zónát definiál
Törökországra a fűtési hőfokhíd alapján, ezeket a 5-3. ábra különböző színekkel jelöli.

5-3. ábra: Éghajlati zónák a TS 825 szabvány szerint
A zölddel jelölt 1. zóna az Égei- és a Földközi-tengeri régiónak felel meg, amely forró nyaraival
és nedves teleivel tipikusan mediterrán éghajlatú. A Földközi-tenger közelsége miatt az
éjszakai minimumhőmérsékletek télen 6, nyáron 22 °C-nál ritkán alacsonyabbak, a nappali
maximumok viszont télen 16, nyáron 34 °C körüliek. Az éves napsütéses órák száma Antalya
megyében 3120, ezzel Törökország egyik legnaposabb térsége. Júliusban 287 órát süt a nap,
de januárban is 153, decemberben pedig 142 órát. [88]
A kékkel jelölt 2. zóna összevonja a Fekete- és a Márvány-tengeri régiókat, valamint DélkeletAnatóliát. A Fekete-tenger partvidékét nedves nyár jellemzi, mérsékelt hőmérsékletekkel. A
nyári hőmérsékletek éjszaka 17-18 °C, nappal 25-26 °C körüliek, míg télen 2-3 °C éjszaka és
9-10 °C nappal. A Márvány-tengeri régióban sztyeppeszerű és tipikusan mediterrán éghajlati
viszonyok keverednek. Isztambul környékén a nyári nappali hőmérsékletek általában 30 °C
alatt maradnak, és a napi hőmérsékletingadozások is sokkal enyhébbek, mint az ország egyéb
területein. Az éves napsütéses órák száma 2480, ebből 70 órát decemberben, 80 órát
januárban, legalább 364 órát júliusban és 350 órát augusztusban. [88]
A türkizzel jelölt 3. zóna a Közép-anatóliai régió, amelyet délről a Torosz-hegység, északról az
Észak-anatóliai-hegység elszigetel a tengerektől, így a 900-1000 méteres tengerszint feletti
magasságú felföld jellegzetesen kontinentális éghajlatú. Ennek alapján a nyarak forrók és
szárazok, a telek nedvesek és mérsékelten hidegek. Decembertől márciusig a napi
hőmérsékletek maximumai általában fagypont felett alakulnak, míg az éjjeli minimumok
lényegesen fagypont alattiak. [88]
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A fehérrel jelölt 4. zóna a Kelet-anatóliai régió, amely az átlagosan 2000 méteres tengerszint
feletti magaságával Törökország legmagasabban fekvő területe. A forró nyár, a rendkívül
kevés csapadék és a nagyon hideg tél következtében itt érvényesül Törökországban
legerősebben a kontinentális éghajlat. Évente több mint 130 nap süllyed fagypont alá a
hőmérséklet. A nyári hónapokban ezzel szemben az éjszakai minimumok 10-13 °C, a nappali
maximumok 26-28 °C közöttiek, de mértek már 44 °C feletti hőmérsékleteket is. [88]
A négy zóna havi külső átlaghőmérsékleteit az 5-3. táblázatban találjuk.
5-3. táblázat: Havi átlaghőmérsékletek Törökország négy éghajlati zónájában
1. zóna

2. zóna

3. zóna

4. zóna

január

8,4

2,9

-0,3

-5,4

február

9,0

4,4

0,1

-4,7

március

11,6

7,3

4,1

0,3

április

15,8

12,8

10,1

7,9

május

21,2

18,0

14,4

12,8

június

26,3

22,5

18,5

17,3

július

28,7

24,9

21,7

21,4

augusztus

27,6

24,3

21,2

21,1

szeptember

23,5

19,9

17,2

16,5

október

18,5

14,1

11,6

10,3

november

13,0

8,5

5,6

3,1

december

9,3

3,8

1,3

-2,8

A szolárfal energetikai értékeléséhez a négy éghajlati zóna mindegyikében kiválasztottam egy
várost, amelyekben a referenciaépület telepítését feltételezem. A választott városok Antalya
(1. zóna), Isztambul (2. zóna), Ankara (3. zóna) és Sivas (4. zóna). A 5-4. ábrán a négy város
látható Törökország fűtési hőfokhíd és a vízszintes felületre érkező éves napsugárzási
energiaösszeg térképén.

5-4. ábra: A vizsgát városok Törökország fűtési hőfokhíd (a) és a vízszintes felületre eső
éves napsugárzási energiaösszeg térképén (b)
A térképek és az 5-4. táblázat alapján a következő következtetések vonhatók le a
referenciaépület fűtési energiaigényét és a szolárfal teljesítményét illetőleg. Antalyában rövid
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és enyhe tél miatt a legalacsonyabb a fűtési hőfokhíd, 1043 napfok/év. Ezzel egyidejűleg a
vízszintes felületre eső napsugárzás napi átlagos összege itt a legmagasabb, 4,55 kWh/m2d.
Isztambulban a fűtési hőfokhíd magasabb 1844 napfok/év, de a napsugárzás itt a
leggyengébb, 4,19 kWh/m2d. Ankarában a fűtési hőfokhíd 2763 napfok/év, a vízszintes
felületre eső napsugárzás napi átlagos összege 4,4 kWh/m2d. A napenergia termikus
hasznosítása szempontjából várhatóan Sivas a legelőnyösebb város, mert itt a legmagasabb
a fűtési hőfokhíd 3431 napfok/évvel, és a vízszintes felületre eső napsugárzás napi átlagos
összege is nagyon magas, 4,52 kWh/m2d, ezzel alig marad el Antalyától.
Összehasonlításképpen Budapesten a fűtési hőfokhíd 2994 napfok/ év, a vízszintes felületre
eső napsugárzás napi átlagos összege 3,38 kWh/m2d.
5-4. táblázat: A referenciaépület vizsgált telepítési helyszínei és a hőigényét
befolyásoló éghajlati jellemzők
Antalya

Isztambul

Ankara

Sivas

szélesség

ºészak

36.9

41.1

40

39.8

hosszúság

ºkelet

30.7

29

32.7

37

éves átlaghőmérséklet

ºC

18.4

14.3

11.4

9

méretezési külső hőmérséklet

ºC

2.8

0.5

-9

-14.4

fűtési hőfokhíd

napfok/a

1043

1844

2763

3431

éves fűtési hőigény szolárfal nélkül

kWh/m2a

63

107

144

181

vízszintes felületre eső napenergia
napi összegének éves átlaga

kWh/m2d

4.55

4.19

4.4

4.52

5.2

Eredmények és diszkusszió

A négy városban telepített referenciaépület fűtési energiafelhasználását havi léptékben
szemlélteti az 5-5. ábra. Minden hónaphoz 4 oszlop tartozik, az első a szolárfal nélküli, a
második a tisztán déli (azimuth = 0 °), a harmadik a délkeleti vagy délnyugati (azimuth = 45 °),
a negyedik a tisztán nyugati vagy keleti (azimuth = 0 °). Minden helyszínnél egy görbe mutatja
a külső hőmérséklet éves alakulását.
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5-5. ábra: A referenciaépület fűtési energiaigénye havi léptékben szolárfal nélkül illetve
különböző tájolású szolárfallal
A 5-5. táblázat a hőmérsékletemelés, szoláris részarány és éves energiamegtakarítás
eredményeit mutatja a négy vizsgált városra különböző kollektortájolás mellett. A hőfokhíd
értékek alapján az épület fűtűséhez egy évben a legtöbb energia Sivasban, majd Ankarában,
Isztambulban és végül a legkevesebb Antalyában szükséges.
Az éves energiamegtakarítás egységnyi kollektorfelületre vonatkoztatva szemléletesen
bemutatható. Minden helyszín esetén az éves megtakarítás tisztán déli kollektortájolás esetén
a legnagyobb, attól való eltéréssel folyamatosan csökken. A helyszínek tekintetében minden
kollektortájolásnál a növekvő sorrend: Antalya, Isztambul, Ankara, Sivas. Tehát a hőfokhíddal
egyenesen arányosan változik az éves energiamegtakarítás, noha a napsugárzás
energiaösszegének növekvő sorrendje: Isztambul, Ankara, Sivas majd Antalya.
A hőmérsékletemelés tekintetében megállapítható, hogy Sivas kivételével a szolárfal a tisztán
délitől egyre inkább, de maximum 90 °-kal elforgatott kollektorfelülettel rendre egyre nagyobb
mértékben növeli meg a levegő hőmérsékletét.
A szolárfal minden esetben csökkenti az épület fűtési energiafelhasználását, de legnagyobb
mértékben akkor, ha a kollektorfelület déli tájolású. Tehát, a szoláris részarány a déli tájolástól
való eltéréssel csökkenni fog. A fűtési hőfokhídtól és a vízszintes felületre érkező
napenergiaösszegtől való függését a továbbiakban fejtem ki.
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5-5. táblázat: Hőmérsékletemelés, szoláris részarány és éves energiamegtakarítás a
négy vizsgált városra különböző kollektortájolás mellett
Antalya

Isztambul

Ankara

Sivas

Hőfokhíd [napfok/év]

1043

1846

2763

3431

Vízszintes felületre eső napenergia napi összegének éves átlaga
[kWh/m2d]

4.55

4.19

4.4

4.52

0º

308

321

504

573

45º

291

309

472

549

90º

219

243

363

434

0º

8.44

7.54

8.87

12.85

45º

10.77

9.54

10.92

11.78

90º

12.38

11.61

12.85

14.00

0º

72.9%

44.6%

51.8%

46.9%

45º

68.9%

42.8%

48.6%

45.0%

90º

51.7%

33.8%

37.4%

35.5%

Éves energiamegtakarítás [kWh/(m2∙a)]

A szolárfal hőmérsékletemelése [K]

Éves szoláris részarány

A szoláris részarány, a fűtési hőfokhíd valamint a vízszintes felületre eső napenergia napi
összegének éves átlaga közötti összefüggés felírásához a Renka-féle módosított négyzetes
Shepard algoritmust alkalmaztam háromdimenziós adathalmazra. [89] Ez egy gyakran
alkalmazott módszer szétszórt adathalmaz többváltozós interpolálására. A szoláris részarány,
a fűtési hőfokhíd valamint a vízszintes felületre eső napenergia napi összegének éves átlaga
közötti összefüggését a (5.1) számú egyenlet adja meg.
𝑆𝐹 = 𝑎1 + 𝑎2 ∙ 𝑆𝑅 + 𝑎3 ∙ 𝐻𝐷𝐷 + 𝑎4 ∙ 𝑆𝑅 2 + 𝑎5 ∙ 𝐻𝐷𝐷2 + 𝑎6 ∙ 𝑆𝑅 ∙ 𝐻𝐷𝐷.

(5.1)

Az egyenlet együtthatóit az 5-6. táblázat foglalja össze:
5-6. táblázat: A regressziós egyenlet együtthatói
a1
a2
a3

0.1016
0.3995
- 2.1016 E-4

[1]
[(m nap)/kWh]
[hónap/nap°C]

a4
a5

-3.3203 E-2
5.5499 E-8

[m4nap2/kWh2]
[hónap2/(nap°C)2]

a6

-4.5012 E-5

[(m2hónap)/(kWh°C)]

2

A 5-6. ábra a szoláris részarány alakulását mutatja a fűtési hőfokhíd függvényében három
jellemző, vízszintes felületre érkező napi napenergiaösszeg értékre (SR). Látható, hogy a
szoláris részarány mind az alacsonyabb, mind a magasabb fűtési hőfokhíd értékek irányában
növekvő tendenciát mutat. Ez azzal magyarázható, hogy egyre alacsonyabb fűtési hőfokhíd
esetén a napkollektorral termelt hő az egyre alacsonyabb fűtési energiaigény egyre nagyobb
részét képes fedezni. Magas hőfokhíd esetén a növekvő szoláris részarány azzal
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magyarázható, hogy a szolárfal által termelt hő ismét magasabb arányban hasznosul hidegebb
éghajlatokon, ahol a napenergiával termelt hő létrejöttével egyidejűleg jelentős a fűtési igény,
így a hasznosulás magas arányú.

5-6. ábra: A szoláris részarány a fűtési hőfokhíd függvényében három különböző
vízszintes felületre érkező napenergiaösszeg mellett
A 5-7. ábra a (5.1) egyenlet által definiált kapcsolatot szemlélteti a szoláris részarány, a fűtési
hőfokhíd, a vízszintes felületre érkező napenergiaösszeg függvényében. A szoláris részarány
minimumértékei itt is megfigyelhetők, ez a diagram viszont a szoláris részarány a
napsugárzástól való függésének mértékét is bemutatja.

5-7. ábra: A szoláris részarány a fűtési hőfokhíd és a vízszintes felületre érkező
napenergiaösszeg függvényében
A 5-8. ábra a referenciaépület éves fűtési energiaigényének alapterületre vonatkoztatott
fajlagos értékeit mutatja, amennyiben szolárfal nélkül vagy 0 °, 45 ° vagy 90 ° tájolású
szolárfallal üzemel. A legjelentősebb energiaigény csökkentés a déli kollektorfelülettel érhető
el, a délitől való eltérés csökkenti a kollektor teljesítményét. Ennek mértékéről viszont
megállapítható, hogy 0-45 ° között enyhébb a csökkenés, mint 45-90 ° között. Kiemelendő,
hogy az 5-8. ábra éves értékeket mutat be, ami azért fontos, mert ahogy az 5-5. ábrán is
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látható, vannak olyan hónapok, amelyek során nem a déli tájolású szolárfal csökkenti az
energiafelhasználást a legnagyobb mértékben.

5-8. ábra: A referenciaépület éves fajlagos fűtési energiaszükségletének csökkentése
különböző tájolású szolárfal rendszerrel

5.3

Az eredmények összehasonlítása monitorozott
rendszeradatokkal

Annak érdekben, hogy a szimulációs eredmények pontosságát igazoljuk, összehasonlítottuk
a kapott értékeket az Isztambul melletti Pimsa Otomotiv járműipari gyártócsarnokának
monitorozott szolárfal rendszerén mért eredményekkel. A mérési adatok 2012 februárra, 2013
februártól áprilisig és 2013 decembertől 2014 márciusig elérhetőek.

5-9. ábra: A Cayrova-i Pimsa Otomotiv csarnokának szolárfal rendszere (a kép jobb
oldalán)
A 5-7. táblázatban és az 5-10. ábrán az adott havi fűtési hőfokhíd, a déli tájolású szolárfal
síkjának egy négyzetméterére eső napenergia havi összege, a szolárfal primerenergia
megtakarítása és a szolárfal hőmérsékletemelése látható a referencia- és a monitorozott
épületre az egyes hónapokban. A referenciaépület oszlopában az időjárási adatok a NASA
időjárási adatbázisából származó sokéves átlagok. A szolárfal teljesítményének elsődleges
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befolyásoló tényezőjének a fűtési hőfokhíd és a napsugárzás tekinthetőek, mivel mind a
monitorozott épület esetében, mind az épületszimuláció során 10 óra napi üzemidőt vettünk
figyelembe. A mért eredményekkel összevetve megállapítható, hogy a modell pontosan
számolja a primerenergia megtakarítást és a hőmérsékletemelést. 2013 február, március,
április és december, valamint 2014 január és február hónapokra a számolt és a mért
eredmények korrelációt mutatnak. A kisebb eltérések az aktuális hónap a sokévi átlagtól eltérő
fűtési hőfokhíd és napsugárzás értékeiből adódnak. 2012 decemberében a mért értékek
magasabbak a számoltaknál, ami a mért épület belső levegő visszakeverésének az
eredménye. Emiatt kisebb a szolárfalról származó légáram, amíg a modell mindig az egész
szellőző levegő a szolárfallal való előfűtését számolja. 2014 márciusára az alacsonyabb
megtakarítás és hőmérsékletemelés szabálytalan rendszerüzemeltetés, valamint az
átlagosnál alacsonyabb fűtési hőfokhíd eredménye.
5-7. táblázat: Számolt és mért adatok egy Isztambul melletti ipari épületre
RETScreen eredmények

A monitorozott épületen mért eredmények

Referenciaépület

2012

2013

2014

hőfokhíd / napsugárzás /
primerenergia megtakarítás
/ ∆tlevegő

hőfokhíd / napsugárzás /
primerenergia megtakarítás
/ ∆tlevegő

hőfokhíd / napsugárzás /
primerenergia
megtakarítás / ∆tlevegő

hőfokhíd / napsugárzás /
primerenergia
megtakarítás / ∆tlevegő

[napfok/ kWh/m2,hónap /
MWh / K]

[napfok / kWh/m2,hónap /
MWh / K]

[napfok / kWh/m2,hónap /
MWh / K]

[napfok / kWh/m2,hónap /
MWh / K]

január

370 / 64.0 / 31.86 / 5.99

-

-

298 / 71.1 / 37.98 / 5.16

február

345 / 70.6 / 34.21 / 6.55

-

293 / 61.0 / 41.22 / 6.60

275 / 75.7 / 31.30 / 5.34

március

324 / 92.9 / 39.50 / 6.72

-

280 / 91.4 / 35.79 / 5.80

262 / 95.3 / 19.84 / 2.81

április

187 / 89.7 / 40.31 / 7.26

-

177 / 82.0 / 39.26 / 5.88

-

december

321 / 56.6 / 28.81 / 5.49

268 / 85.3 / 50.26 / 9.11

338 / 77.1 / 45.07 / 5.89

-

5-10. ábra: Számolt és mért adatok egy Isztambul melletti ipari épületre
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Új tudományos eredmények

6

Szolárfal éjszakai passzív levegőhűtésének matematikai
modellje

6.1

Matematikai modellt dolgoztam ki a szolárfal kollektorlemeze és a tiszta éjszakai égbolt között
fellépő sugárzásos hőcserén alapuló levegőhűtés leírására. A modell kidolgozása során a
szolárfal-irodalomban számos alkalommal feltételezett egyszerűsítésekkel éltem. Ezek:
•

a kollektorlemez hőmérséklete koncentrált paraméterű jellemző,

•

a hátlap hőmérséklete koncentrált paraméterű jellemző,

•

a légrés hőmérséklete koncentrált paraméterű jellemző,

•

a szolárfal széleinek hatását elhanyagolhatjuk.

A matematikai modellt az épülettetőkre jellemző 0°, 20°, 30° és 40° kollektordőlésszögekre
elvégzett modellmérések segítségével validáltam.
A lehűlt perforált kollektorlemez külső levegővel való átáramlása során létrejövő konvektív
hőáram meghatározásához egy új Nusselt-korrelációt dolgoztam ki a mérési eredményeim
alapján. Az összefüggés a Nusselt-szám és a Reynolds-szám közötti kapcsolatot R2 = 0,99
determinációs együtthatóval írja le. A Nusselt-összefüggés alkalmazhatóságának határai
lefedik a szolárfal hűtési üzeme során fellépő fajlagos átszívási térfogatáram (1876 [m3/(hm2)]) illetve szélsebesség értékeket.
A szolárfal kollektorlemeze és a tiszta éjszakai égbolt között fellépő sugárzásos hőcsere
számítása során az égbolt egyenértékű hőmérsékletét az irodalomban rendelkezésre álló
modellek valamelyikével számolhatjuk. A megfelelő égbolthőmérséklet modell megválasztása
az éjszakai hűtés teljesítményértékelésénél sokkal fontosabb, mint lenne ez a nappali esetben,
mert az égboltnak leadott hő alacsony hőáramsűrűségére a különböző modellekből adódó
eltéréseknek jelentős hatása van. Algoritmust dolgoztam ki az irodalomban fellelhető számos
lehetséges modell közül a szolárfal hűtési üzemének teljesítményértékelése során
alkalmazandó kiválasztására. A módszert a 3. tézisben foglalom össze.
1. tézis
Legalább 5 m2 felületű szolárfal rendszer hűtési üzemének modellezése során
eltekinthetünk a szolárfalban végbemenő áramlási és hőtani folyamatok többdimenziós,
szimultán mérlegegyenletekkel történő leírásától. A hűtőteljesítmény meghatározható a
szolárfal részegységeire felírt, a termodinamika első főtételét kifejező globális,
koncentrált paraméterű mérlegegyenletek rendszerével, amelyekből adódó eredő
hűtőteljesítmény -3,1 W abszolút és 1,8 % relatív hibával közelíti a tényleges
hűtőteljesítményt.
Kapcsolódó publikációk: [S1]-[S4]
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2. tézis
A vízszintessel 0°-40° közötti szöget bezáró, perforált trapézlemez nála magasabb
hőmérsékletű levegővel történő átszívása során fellépő konvektív hőátadási tényező
számításánál az alábbi Nusselt-korreláció alkalmazható:
𝑵𝒖𝑫 = 𝟏, 𝟎𝟓 ∙ 𝑹𝒆𝟎,𝟖𝟐
𝑫 .
Az összefüggés a Nusselt szám és a Reynolds szám közötti kapcsolatot R2 = 0,99
determinációs együtthatóval írja le. Az összefüggés alkalmazhatósági korlátai: 0,533,08 m/s szélsebesség és 28,63-76,36 m3/(h∙m2) fajlagos átszívási térfogatáram.
3. tézis
A szolárfal hűtési üzemének teljesítményértékelése során alkalmazandó
égbolthőmérséklet modell a folyamatábrán megadott algoritmus szerint határozandó
meg. Éjszakai passzív levegőhűtésre alkalmas szolárfal rendszer hűtőteljesítménye
meghatározandó közvetlen méréssel és a részegységeire felírt mérlegegyenletek eredő
hőteljesítményeként, amelyek az égbolthőmérséklet modelltől függően változó
eredményt szolgáltatnak. Az a modell választandó, amelyből adódó eredő
hőteljesítmény és a mért hűtőteljesítmény statisztikai módszerekkel történő
összehasonlítása a legkedvezőbb.

6.1. ábra: Az egyenértékű égbolthőmérséklet meghatározásának folyamatábrája
Kapcsolódó publikáció: [S1]-[S2]
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6.2

Szolárfallal kialakított kétrétegű tető hőterheléscsökkentésének matematikai modellje

Matematikai modellt dolgoztam ki a kétrétegű tetőként szerelt szolárfal nappali természetes
átszellőzésének leírására. A matematikai modellt az építészetben jellemző ferdetető
dőlésszögekből adódóan 10°, 20°, 30° és 40° kollektordőlésszögekre elvégzett
modellmérések segítségével validáltam. Termovíziós felvétel és a modellmérések igazolják,
hogy a napsugárzás hatására a légrésben szabadáramlás alakul ki és a kollektorlemez
perforációkon keresztül átszellőzik. A modell célja, az árnyékolásból és az átszellőzésből
adódó, a kollektorlemez és a hátlap közötti hőterhelés csökkenés meghatározása, amit az
alábbi ábra szemléltet. A nyári hűtési hőterhelés a tetőszerkezen keresztül érkező
komponensének csökkentése nemcsak energetikailag előnyös, de alacsony belmagasságú
épületek esetén a beltérben tartózkodó emberek hőkomfortját is javítja a plafonról származó
sugárzásos hőáram csökkenése miatt.

6.2. ábra: A kollektorlemez és a hátlap közötti hőterhelés csökkenésének függése a
kollektorlemez síkjában mért napsugárzás intenzitásától
4. tézis
Kétrétegű tetőként szerelt szolárfal rendszer nappal, elszívás nélküli esetben a
csökkenti az épülettető nyári hőterhelését. A hőterhelés csökkentésének mértéke
egyenesen arányos kollektorlemezt érő napsugárzás intenzitásával, melynek
eredményeképpen az épülettető hőterhelése közel konstans értékeket vesz fel,
függetlenül a napsugárzás intenzitásától. Matematikailag kifejezve:
𝒒̇ 𝒏𝒚𝒆𝒓,𝒌𝒐𝒍𝒍 − 𝒒̇ 𝒏𝒚𝒆𝒓,𝒉á𝒕 = 𝟎, 𝟗𝟐 ∙ 𝑰𝒔𝒖𝒈 − 𝟑𝟏, 𝟔
ahol 𝒒̇ 𝒏𝒚𝒆𝒓,𝒌𝒐𝒍𝒍 a kollektorlemez hőnyeresége [W/m2], 𝒒̇ 𝒏𝒚𝒆𝒓,𝒉á𝒕 a hátlap hőnyeresége
[W/m2] és 𝑰𝒔𝒖𝒈 a napsugárzás intenzitása a kollektorlemez síkjában mérve [W/m2]. Az
összefüggés
a
hőterhelés
csökkentése
és
a
kollektorsíkban
mért
napsugárzásintenzitás közötti kapcsolatot R2 = 0,99 determinációs együtthatóval írja le.
Kapcsolódó publikációk: [S5]-[S6]
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6.3

Eltérő éghajlati viszonyok hatása a szoláris részarányra

RETScreen szimuláció segítségével egy referencia ipari épület szolárfal rendszerének
energetikai értékelését végeztem el négy, a fűtési hőfokhíd és a vízszintes felületen mért
intenzitásának tekintetében különböző, törtökországi városra való telepítés esetén. A
választott török városok az ország változatos éghajlatából adódóan Közép- és Dél-Európa
nagy részének éghajlati szélső értékeit képviselik, így az általuk felölelt fűtési hőfokhíd és
napsugárzási energiatartam értékek Közép- és Dél-Európa nagy részét lefedik. Az ipari épület
fűtési energiafogyasztásának alakulását meghatároztam minden helyszín esetén egy
referencia év minden hónapjára szolárfal nélküli és a szolárfal alkalmazásával számolt esetre.
A szoláris részarányra kifejezett eredményt az 5. tézis foglalja össze. Az összefüggést az
alábbi grafikon szemlélteti, melynek alapján megállapítható, hogy a fűtési
energiafelhasználásban az egységnyi szolárfal telepítésével biztosított szoláris részaránynak
a hőfokhíd skálán minimuma van. Ezt magyarázza, hogy hideg éghajlatú telepítés esetén a
megtermelt napenergia nagy része hasznosul, míg enyhébb éghajlat esetén az alacsony fűtési
energiaigény nagy százalékát fedezheti a megtermelt napenergia. Budapest hőfokhídja
3061 nap°C/év, a globálsugárzás vízszintes felületre eső éves összege kb. 1260 kWh/m 2a,
így a diagram magyarországi viszonylatban alkalmazható.

6-1. ábra: A szoláris részarány függése a fűtési hőfokhídtól és a vízszintes felületre
eső napsugárzási energiaösszegtől
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5. tézis
Tipikusnak tekinthető építészeti kialakítású és hőtechnikai minőségű ipari épület
szolárfal rendszerrel történő kiegészítő fűtése esetén a szoláris részarány függése a
fűtési hőfokhídtól és az időegység alatt, egységnyi felületre eső napenergiától az alábbi
egyenlettel fejezhető ki:
𝑺𝑭 = 𝒂𝟏 + 𝒂𝟐 ∙ 𝑺𝑹 + 𝒂𝟑 ∙ 𝑯𝑫𝑫 + 𝒂𝟒 ∙ 𝑺𝑹𝟐 + 𝒂𝟓 ∙ 𝑯𝑫𝑫𝟐 + 𝒂𝟔 ∙ 𝑺𝑹 ∙ 𝑯𝑫𝑫
ahol SF a szoláris részarány, SR az időegység alatt, egységnyi felületre eső napenergia
mennyisége [kWh/(m2nap)] és HDD a fűtési hőfokhíd [nap°C/hónap].
Az egyenlet konstansai:
a1
a2
a3

0.1016
0.3995
- 2.1016 E-4

[1]
[(m2nap)/kWh]
[hónap/nap°C]

a4
a5

-3.3203 E-2
5.5499 E-8

[m4nap2/kWh2]
[hónap2/(nap°C)2]

a6

-4.5012 E-5

[(m2hónap)/(kWh°C)]

Kapcsolódó publikációk: [S7]-[S11]
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7

Az eredmények hasznosíthatósága

A kutatómunka során szem előtt tartottam, hogy a kapott eredmények mind a szolárfal-kutatók
számára tudományos jelleggel, mind az épületgépész mérnökök számára gyakorlati jelleggel
hasznosak legyenek.
A szolárfal éjszakai hűtési üzeme és nappali hűtési hőterhelés-csökkentése eddig teljes
mértékben ismeretlen volt nemcsak a mérnöki gyakorlat, de a tudományos világ számára is.
Ebből adódóan az eredmények egy alacsony telepítési költségen beszerezhető, szinte teljes
mértékben karbantartásmentes napkollektor új alkalmazásait mutatják be, amelyekkel
nagymértékben csökkenthető az épület primerenergia felhasználása.
A hűtési üzem teljesítményértékeléséhez használt modell hűtőteljesítményének koncentrált
paraméterű mérlegegyenletekkel történő kiértékelése, illetve ezek alkalmazásának igazolása
lehetővé teszi, hogy szolárfal rendszer hűtési célú telepítése előtt üzemi környezetben
próbamérést végezzenek, és annak eredménye alapján a tervezett rendszer
hűtőteljesítményét megbecsüljék.
A felírt Nusselt-korreláció elsősorban a szolárfal kutatók számára értékes, mert ennek
segítségével egy bonyolult áramlás (perforált trapézlemez levegővel való átáramoltatása)
során számítható a fellépő konvektív hőáram. A szolárfal kutatáson felül alkalmazható minden
olyan esetben, amikor hasonló geometriájú perforált trapézlemezen nála melegebb levegő
áramlik keresztül és az alkalmazhatóság feltételei teljesülnek.
Az hűtési teljesítményértékelés során alkalmazandó egyenértékű égbolthőmérséklet modell
kiválasztásának algoritmusa minden olyan esetben segítségül szolgál a mérnököknek illetve
kutatóknak, amikor szolárfal hűtőteljesítményének méréses értékelését végzik. Az
alkalmazandó égbolthőmérséklet modellt minden esetben el kell végezni, mert a legkedvezőbb
modell a földrajzi helyszín függvényében változhat.
Magára hagyott, azaz elszívás nélküli szolárfal nyári viselkedésével kapcsolatban rendkívül
fontos egyértelművé tenni a mérnöktársadalomnak, hogy az épület fekete abszorberrel történő
„becsomagolása” nem növeli a hűtési hőterhelést. Kutatómunkám eredménye alapján éppen
ellenkezőleg: nagymértékben csökkenti. Ez nem magától értetődő, amit alátámaszt, hogy ez
a kérdés számos konferencián felmerült. A kutatás eredményeivel egyértelműen
alátámasztható az energetikailag kedvező nyári viselkedés, ami a szolárfal elterjedéséhez is
hozzájárulhat.
A szoláris részarány és a fűtési hőfokhíd, valamint az időegység alatt vízszintes felületre
érkező napsugárzási energiaösszeg közötti összefüggés felírása, szolárfal rendszerek
telepítése előtt, a teljesítménybecslés szakaszban segíti a tervezőket. Eltérő éghajlatú
helyszíneken üzemelő létesítményeiken telepített szolárfal rendszerek által várhatóan
biztosított szoláris részarányt megbecsülhetik vagy más éghajlaton létesült rendszerekkel
összevethetik.
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Mellékletek
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10.1

Az éjszakai hűtési üzem során mért
kollektorhőmérsékletek időbeli lefutása

környezeti

és

10-1. ábra: Környezeti és kollektorhőmérsékletek 0° kollektordőlésszög és kikapcsolt
ventilátor mellett

10-2. ábra: Környezeti és kollektorhőmérsékletek 10° kollektordőlésszög és 1-es
fokozatú ventilátor mellett
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10-3. ábra: Környezeti és kollektorhőmérsékletek 10° kollektordőlésszög és 4-es
fokozatú ventilátor mellett

10-4. ábra: Környezeti és kollektorhőmérsékletek 20° kollektordőlésszög és kikapcsolt
ventilátor mellett

116

10-5. ábra: Környezeti és kollektorhőmérsékletek 20° kollektordőlésszög és 1-es
fokozatú ventilátor mellett

10-6. ábra: Környezeti és kollektorhőmérsékletek 20° kollektordőlésszög és 5-ös
fokozatú ventilátor mellett
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10-7. ábra: Környezeti és kollektorhőmérsékletek 30° kollektordőlésszög és 2-es
fokozatú ventilátor mellett

10-8. ábra: Környezeti és kollektorhőmérsékletek 40° kollektordőlésszög és 3-as
fokozatú ventilátor mellett
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10.2

Különböző egyenértékű égbolthőmérséklet modellek
alkalmazásának vizsgálata

10.2.1 A kollektorhőmérséklet és a hűtőteljesítmény éjszakai lefutása

10-9. ábra: A környezeti, az égbolt és a kollektorhőmérséklet, illetve a kollektorról az
égbolt felé távozó fajlagos hőáram a Swinbank-modellel számolt egyenértékű
égbolthőmérséklet mellett

10-10. ábra: A környezeti, az égbolt és a kollektorhőmérséklet, illetve a kollektorról az
égbolt felé távozó fajlagos hőáram Idso és Jackson modelljével számolt egyenértékű
égbolthőmérséklet mellett
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10-11. ábra: A környezeti, az égbolt és a kollektorhőmérséklet, illetve a kollektorról az
égbolt felé távozó fajlagos hőáram Berdahl és Fromberg modelljével számolt
egyenértékű égbolthőmérséklet mellett

10-12. ábra: A környezeti, az égbolt és a kollektorhőmérséklet, illetve a kollektorról az
égbolt felé távozó fajlagos hőáram Martin és Berdahl modelljével számolt egyenértékű
égbolthőmérséklet mellett
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10-13. ábra: A környezeti, az égbolt és a kollektorhőmérséklet, illetve a kollektorról az
égbolt felé távozó fajlagos hőáram Tang modelljével számolt egyenértékű
égbolthőmérséklet mellett

10-14. ábra: A környezeti, az égbolt és a kollektorhőmérséklet, illetve a kollektorról az
égbolt felé távozó fajlagos hőáram Berger modelljével számolt egyenértékű
égbolthőmérséklet mellett
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10-15. ábra: A környezeti, az égbolt és a kollektorhőmérséklet, illetve a kollektorról az
égbolt felé távozó fajlagos hőáram a Clark modelljével számolt egyenértékű
égbolthőmérséklet mellett

10-16. ábra: A környezeti, az égbolt és a kollektorhőmérséklet, illetve a kollektorról az
égbolt felé távozó fajlagos hőáram a Bliss modelljével számolt egyenértékű
égbolthőmérséklet mellett
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10.3

A tetőátszellőztetés során mért napsugárzás-intenzitás,
kollektor- illetve hátlap hőmérsékletek napi lefutása

10-17. ábra: A napsugárzás intenzitásának, valamint a kollektor- és
hátlaphőmérsékletek napi lefutása 10° kollektordőlésszögnél, 2016. augusztus 5-én

10-18. ábra: A napsugárzás intenzitásának, valamint a kollektorhátlaphőmérsékletek napi lefutása 20° kollektordőlésszögnél, 2016. július 28-án

és

123

10-19. ábra: A napsugárzás intenzitásának, valamint a kollektor- és
hátlaphőmérsékletek napi lefutása 20° kollektordőlésszögnél, 2016. augusztus 1-jén

10-20. ábra: A napsugárzás intenzitásának, valamint a kollektor- és
hátlaphőmérsékletek napi lefutása 20° kollektordőlésszögnél, 2016. augusztus 2-án
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10-21. ábra: A napsugárzás intenzitásának, valamint a kollektor- és
hátlaphőmérsékletek napi lefutása 20° kollektordőlésszögnél, 2016. augusztus 4-én

10-22. ábra: A napsugárzás intenzitásának, valamint a kollektorhátlaphőmérsékletek napi lefutása 30° kollektordőlésszögnél, 2016. július 30-án

és
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