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1. BEVEZETÉS 

A XXI. század elején a fejlett országok legfontosabb feladatai közé tartozik az 

energiafelhasználásuk racionalizálása és a felhasznált megújuló energiaforrások 

részarányának növelése. Mivel az épületállomány energiafelhasználása az EU 

energiafogyasztásának 40 %-át teszi ki, minden az épületszektorban gazdaságosan 

megvalósítható, energiahatékony hőellátást biztosító, illetve a megújuló 

energiaforrásokra támaszkodó rendszernek közvetlen előnyei vannak mind az épület, 

mind az adott ország, mind az Európai Unió energiagazdálkodása szempontjából. 

A szolárfal rendszerű napkollektor elsősorban ipari, kereskedelmi csarnoképületeken 

alakítható ki ahol a szellőző levegőt közvetlenül napenergiával képes előfűteni. Előnye, 

hogy egyszerű felépítéséből adódóan alacsony beruházási költség mellett telepíthető és 

szinte karbantartásmentesen üzemeltethető. Ezért Magyarországon, ahol egy megújuló 

energiaforrásokat hasznosító gépészeti berendezés létesítésének egyik legfontosabb 

kritériuma az alacsony megtérülési idő, komoly elterjedési potenciállal bír. 

 

1. ábra: A szolárfal felépítése [1] 

A szolárfal 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.  

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 az abszorberlemez közötti légrésből szívják a friss levegőt, ami az 

abszorber perforációin keresztüláramolva felmelegszik. Az átlátszó burkolat hiányában 
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optikai veszteségei alacsonyak és az abszorberlemez megfelelő mértékű átszívása 

mellett magas kollektorhatásfok érhető el. 

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. A 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 nyári 

alkalmazás éjszakai és nappali üzemre bontható. 

Az éjszakai üzem során a tetőn szerelt szolárfal kollektorlemeze sugárzó ernyőként 

funkcionál és egy tiszta, felhőmentes időben hőt sugároz az égbolt felé az infravörös 

tartományban. A kollektorlemez a környezet hőmérséklete alá hűl, így a levegőt rajta 

keresztülszívva lehűthetjük, 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 megkerülő ágon keresztül szívják a külső levegőt, hogy a 

szolárfal ne növelje a szellőztetés hűtési igényét. A magára hagyott, elszívás nélküli 

kollektorlemez árnyékolja a tetőt, felmelegedéséből adódóan a mögötte lévő légrésben 

szabadáramlás alakul ki. Ez jelentősen csökkenti a tetőt érő hőterhelést a 

kollektorlemezt érő hőterheléshez képest. 

 

2. ábra: Tetőn szerelt szolárfal éjszakai hűtőüzeme és a kétrétegű tetőszerkezet nappali átszellőzése [2] 

A harmadik cél a szolárfal fűtési üzeme során szolgáltatott szoláris részarány a telepítési 

helyszín éghajlatától való függésének számszerűsítése. Ezen hiány pótlására 

RETScreen szimulációt végeztem és négy, különböző éghajlatú török városban 

elhelyezett, tipikusnak tekinthető modell ipari épület szolárfal rendszerére. 
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2. CÉLKITŰZÉSEK 

A szakirodalom ismeri a tetőn szerelt szolárfal kollektorlemezének éjszakai lehűlését a 

környezeti hőmérséklet alá [3], 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 ezen irányának fő céljai az alábbiak:  

 fizikai és matematikai modell felírása az éjszakai levegőhűtés folyamatának 

elemzésére, 

 matematikai modell igazolása méréses vizsgálat alapján, 

 igazolni, hogy egy kisméretű (5 m2) szolárfal rendszer teljesítményértékelése 

elvégezhető a termodinamika első főtételét kifejező globális, koncentrált 

paraméterű mérlegegyenletekkel. 

 Nusselt-összefüggés kidolgozása a kollektorlemez és az azon átáramló levegő 

közötti konvektív hőáram felírásához, 

 algoritmust dolgozni ki, amellyel több egyenértékű égbolthőmérséklet-modell 

közül a kiválasztható az, amelyik alkalmazásával a szolárfal hűtőteljesítménye 

a legpontosabban számítható. 

A kutatómunka második súlyponti célja leírni a tetőn szerelt szolárfal hűtési hőterhelés 

csökkentésének mértékét nyári nappalokon, elszívás nélküli esetben. 

A kutatómunka célja az alábbi részletek igazolása illetve számszerűsítése: 

 fizikai és matematikai modell felírása a folyamat értékelésére, 

 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. A kutatómunka 

ezen irányvonalának céljai a következők: 

 referencia ipari épület fűtési energiafelhasználását meghatározni havi 

léptékben négy különböző éghajlatú török városban szolárfal nélküli esetre, 



5 

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. 

3. SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÁS, KUTATÁSI MÓDSZEREK 

Felépítéséből adódóan a szolárfal hőtermelési mechanizmusa más, mint a folyadék 

hőhordozó közeggel működő napkollektoroké. Ahhoz, hogy az éjszakai passzív hűtés 

vagy az épülettető nappali hőterhelésének csökkentési folyamatát értékelhessük, 

szükséges teljes mértékben ismerni a szolárfal fűtési üzemének mechanizmusát. 

A szolárfal hőtermelésének matematikai modelljét a kollektor alkotórészei 

(kollektorlemez, levegő és hátlap) közötti hőátviteli folyamatokon alapuló 

energiamérleg-egyenletekkel írták fel, amelyek alapján a kollektor 

teljesítményértékelése elvégezhető. [4–7] Ezek az értékelések számos olyan 

egyszerűsítésen alapulnak, amelyek alkalmazhatóságát több irodalmi forrás is 

alátámasztja. 

A perforált kollektorlemez hőmérsékleteloszlását számos tanulmányban vizsgálták. 

[5,7–9] 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 

kutatómunka során is támaszkodtam, amikor a kollektorlemez hőmérsékletét egy 

pontban mért értékkel jellemeztem. A kollektoranyag mellett számos vizsgálat irányult 

a különböző kollektorgeometriára is, amely kutatási irány azért is fontos, mert a 

kereskedelemben kapható szolárfal abszorberlemeze nem a kezdeti hőtechnikai 

modellek során feltételezett sík-, hanem trapézlemez. Hullámos [10] és a 

kereskedelemben aktuálisan kapható trapézlemez [11] kollektor alkalmazása esetén 

numerikus szimuláció és méréses vizsgálat alkalmazásával vizsgálták a kollektorlemez 

szélhatás keltette konvektív hőveszteségeit. Numerikus szimuláció és 

szolárszimulátorban végzett labormérés során összehasonlították egy sík- és egy 

trapézlemez abszorberkialakítású szolárfal áramlástechnikai jellegzetességeit és az 

ebből adódó hőátviteli tulajdonságaikat. [12] A kollektor kialakítása mellett az eltérő 

geometriájú kollektorperforáció hatását vizsgálták labor környezetben szolárszimulátor 

alkalmazásával és az áramkép vizualizációjával. [13] Kutatómunkám során is trapéz 

profilú kollektorlemezzel végeztem modellméréseket. Hall és Blower [14] szelektív 

bevonatú, tehát az beérkező napsugárzás hullámhosszán magas abszorpciós, de 

kibocsátás hullámhosszán alacsony emissziós tényezőjű szolárfal abszorber 
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alkalmazását javasolták méréses vizsgálatuk alapján. 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 hűtéshez eltérő optikai jellemzők jelentenének ideális megoldást. 

Ezeknek a meghatározása nem képezte a doktori 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 szolárfal irodalmának áttekintése alapján megállapítható, hogy 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. 

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 épülettömeg-átszellőztetés során a többlethőt az 

atmoszférának adja át épülettömeg. Ez a passzív hűtési eljárás jelentős hűtési 

potenciállal bír Észak-Európában, a Brit-szigeteken, Közép- és Kelet-Európában. Még 

Dél-Európa egyes régióiban jelentős maradhat, viszont Dél-Olaszországban, 

Spanyolországban és Görögországban, ahol a legnagyobb hűtési igény lépne fel, a hatás 

csekély. [15–20] Amennyiben a környezeti levegő egy a hideg éjszakai égbolt alatt 

lehűlő sugárzó ernyő felületén áramoltatva lehűthető, az éjszakai épülettömeg 

átszellőztetés hatékonysága növelhető. Az égbolttal való hosszúhullámú sugárzásos 

hőcserén alapuló passzív hűtés épületgépészeti alkalmazásáról számos kutatási jelentés 

számol be a szakirodalomban. [21,22] Parker [23,24] elméleti és méréseken alapuló 

kutatást végzett Floridában sugárzó ernyőből épült tetőszerkezetű épületek passzív 

hűtésének teljesítményértékelésére. Hollick [3] a kereskedelmi forgalomban kapható és 
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a jelen kutatás során 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 és alacsony telepítési költséggel hozzáférhető levegőfűtő 

szolárfal passzív hűtési alkalmazásának értékelésére. Jelen kutatás ezt a hiányt hivatott 

pótolni. 

A napsugárzásból származó hő, amely a hűtési hőterhelés jelentős részét teszi ki nyáron, 

az ablak- és falszerkezeteken egyaránt az épület belső terébe jut. 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. [25–31] Átszellőztetett tetőszerkezetek esetében a légrés vastagságának 

és geometriájának, a tetődőlésszögnek, illetve a napsugárzás intenzitásának. [32–34] 

Általánosságban elmondható, hogy a kutatók megerősítik az átszellőztetett 

tetőszerkezetek hűtési hőterhelést csökkentő képességét. 

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 rendszerrel a tetőszerkezet hőterhelése jelentős mértékben csökkenthető, mind 

éjszaka, amikor az égbolttal való sugárzásos hőleadás segítségével passzív hűtési üzem 

valósítható meg a szolárfallal. 

A szolárfal éjszakai hűtési teljesítményének meghatározására matematikai modellt 

írtam fel. tetőn szerelt szolárfal a hagyományos kialakításhoz hasonlóan 

kollektorlemezből, légrésből és hátlapból áll, a légrés minden irányból zárva van, így a 

levegő oda csak a perforációkon áramolhat be. A légrésre ventilátor csatlakozik, ami a 

környezeti levegőt a perforált lemezen átszívni hivatott. Az üzem során a szolárfal 

részegységei között a 3. ábrán látható hőáramok lépnek fel. 
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3. ábra: Hőáramok a szolárfal alkotóelemei között az éjszakai üzem során 

Hasonlóképpen megalkotható egy matematikai modell az elszívás nélküli esetre is, 

amelynek során a magára hagyott, döntött szolárfal légrésében szabadáramlás alakul ki. 

A 4. ábrán látható a nappali esetre felírt fizikai modell, amellyel meghatároztam a 

kollektorlemez és a hátlap közötti hőterhelés csökkenés mértékét.  

 

4. ábra: Hőáramok a szolárfal alkotóelemei között a nappali, elszívás nélküli üzem során 
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5. ábra: A szolárfal komplex energetikai értékeléséhez felhasznált mérési összeállítás 

A szolárfal éjszakai passzív levegőhűtésének és a kétrétegű tető hőterhelés-

csökkentésének értékelésére felírt matematikai modellek validálásához az 5. ábrán 

látható mérési összeállítást használtam, amelyet 2016 nyarán a Trakya Egyetem 

Műszaki Karának kampuszán állítottam fel Edirnében, Törökországban egy ösztöndíjas 

kutatómunka során. Edirne Törökország legnyugatibb városa a közvetlenül a bolgár 

határ után, így nyári klímája kifejezetten hasonlatos a magyarországi tapasztalhatókhoz. 

Ebből adódóan az erdirnei éghajlaton kapott eredmények alkalmazhatóak 

Magyarországra is. 

4. TÉZISEK 

Szolárfal éjszakai passzív levegőhűtésének matematikai modellje 

Matematikai modellt írtam fel 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. A Nusselt-összefüggés alkalmazhatóságának határai lefedik a 
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szolárfal hűtési üzeme során fellépő fajlagos átszívási térfogatáram 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] 

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 ∙ 𝑹𝒆𝑫
𝟎,𝟖𝟐

. 

Az összefüggés a Nusselt szám és a Reynolds szám közötti kapcsolatot R2 = 0,99 

determinációs együtthatóval írja le. Az összefüggés alkalmazhatósági korlátai: 

0,53-3,08 m/s szélsebesség és 28,63-76,36 m3/(h∙m2) fajlagos átszívási térfogatáram. 
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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. ábra: Az egyenértékű égbolthőmérséklet meghatározásának folyamatábrája 

Kapcsolódó publikáció: [S1]-[S2] 
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Szolárfallal kialakított kétrétegű tető hőterhelés-csökkentésének matematikai 

modellje 

Matematikai modellt dolgoztam ki a kétrétegű tetőként szerelt szolárfal nappali 

természetes átszellőzésének leírására, amelyet 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 a 7. 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.  

 

7. 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: 

�̇�𝒏𝒚𝒆𝒓,𝒌𝒐𝒍𝒍 − �̇�𝒏𝒚𝒆𝒓,𝒉á𝒕 = 𝟎, 𝟗𝟐 ∙ 𝑰𝒔𝒖𝒈 − 𝟑𝟏, 𝟔 

ahol �̇�𝒏𝒚𝒆𝒓,𝒌𝒐𝒍𝒍 a kollektorlemez hőnyeresége [W/m2],  �̇�𝒏𝒚𝒆𝒓,𝒉á𝒕 a hátlap 

hőnyeresége [W/m2] és 𝑰𝒔𝒖𝒈 a napsugárzás intenzitása a kollektorlemez síkjában 
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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] 

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 napsugárzás vízszintes 

felületen mért intenzitásának tekintetében különböző törökországi városban 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 az összes 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/m2a, így a diagram 

magyarországi viszonylatban alkalmazható. 

 

8. 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 ∙ 𝑺𝑹
𝟐 + 𝒂𝟓 ∙ 𝑯𝑫𝑫

𝟐 + 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 0.1016 [1] 

a2 0.3995 [(m2nap)/kWh] 

a3 - 2.1016 E-4 [hónap/nap°C] 

a4 -3.3203 E-2 [m4nap2/kWh2] 

a5 5.5499 E-8 [hónap2/(nap°C)2] 

a6 -4.5012 E-5 [(m2hónap)/(kWh°C)] 

Kapcsolódó publikációk: [S7]-[S11] 

5. 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. 
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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. 

6. A JELÖLÉSEK JEGYZÉKE 

jelölés megnevezés dimenzió 

HDD a fűtési hőfokhíd [nap°C/hónap] 

𝐼𝑠𝑢𝑔 a napsugárzás intenzitása [W/m2] 

𝑁𝑢𝐷 Nusselt-szám [1] 

Q̇konv,körny−koll konvektív hőáram a környezet és a kollektor között [W] 

Q̇konv,légr−koll konvektív hőáram a légrés és a kollektor között [W] 
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jelölés megnevezés dimenzió 

Q̇konv,hát−légr konvektív hőáram a hátlap és a légrés között [W] 

Q̇konv,körny−hát konvektív hőáram környezet és a hátlap között [W] 

Q̇sug,koll−körny sugárzásos hőáram a kollektor és a környezet között [W] 

Q̇sug,hát−koll sugárzásos hőáram a hátlap és a kollektor között [W] 

Q̇sug,körny−hát sugárzásos hőáram a környezet és a hátlap között [W] 

Q̇nyer,hát a hátlap hőnyeresége [W] 

Q̇nyer,koll a kollektorlemez hőnyeresége [W] 

Q̇konv,koll−körny konvektív hőáram a kollektor és a környezet között [W] 

Q̇konv,koll−légr konvektív hőáram a kollektor és a légrés között [W] 

Q̇konv,légr−hát konvektív hőáram a légrés és a hátlap között [W] 

Q̇konv,hát−körny konvektív hőáram hátlap és a környezet között [W] 

Q̇sug,koll−hát sugárzásos hőáram a kollektor és a hátlap között [W] 

Q̇sug,hát−körny sugárzásos hőáram a hátlap és a környezet között [W] 

𝑅𝑒𝐷 Reynolds-szám [1] 

SF a szoláris részarány [1] 

SR időegység alatt egységnyi felületre eső napenergia [kWh/m2nap] 

𝑡ℎá𝑡 a hátlap hőmérséklete [°C] 

𝑡𝑘𝑜𝑙𝑙 a kollektorlemez hőmérséklete [°C] 

𝑡𝑘ö𝑟𝑛𝑦 a környezet hőmérséklete [°C] 

𝑡𝑙é𝑔𝑟 a légrés hőmérséklete [°C] 

𝑡𝑙𝑒𝑣.𝑘𝑖 a távozó levegő hőmérséklete [°C] 

𝑇é𝑔 az égbolt egyenértékű hőmérséklete [K] 

 

  



17 

 

7. AZ ÉRTEKEZÉS TÉMAKÖRÉHEZ KAPCSOLÓDÓ SAJÁT PUBLIKÁCIÓK 

[S1] Bokor B, Kajtár L, Eryener D: Nocturnal Radiation, New Opportunity in 

Building Cooling. Energy Procedia 112 (2017) pp. 118-125. 

[S2] Bokor B, Kajtár L: Transpired Solar Collectors in Building Service 

Engineering: Combined System Operation and Special Applications.  

International Review of Applied Sciences and Engineering 9:(1) (2018) pp. 

65-71. 

[S3] Szabo J, Kajtar L, Nyers J, Bokor B: A new approach and results of Wall and 

Air Temperature Dynamic Analysis in Underground Spaces. Energy 106: pp. 

520-527. (2016) 

Független idézetek száma: 9 

[S4] Bokor Balázs: Mérési összeállítás koncepciója levegős kollektorok 

teljesítményének meghatározására. Magyar Épületgépészet (HU ISSN 1215 

9913) 2014/5. pp. 7-10. 

[S5] Bokor B, Akhan H, Eryener D, Kajtár L: Theoretical and experimental analysis 

on the passive cooling effect of transpired solar collectors. Energy and 

Buildings 156: pp. 109-120. (2017) 

Független idézetek száma: 2 

[S6] Kajtár L, Nyers J, Szabó J, Ketskeméty L, Herczeg L, Leitner A, Bokor B: 

Objective and subjective thermal comfort evaluation in Hungary. Thermal 

Science 21:(3) pp. 1409-1418. (2017). 

Független idézetek száma: 4 

[S7] Bokor B, Akhan H, Eryener D, Kajtár L: The Potential of Solar Air Heating in 

the Turkish Industrial Sector. Periodica Politechnica, 8 oldal, közlésre 

elfogadva (2018. október) 

[S8] Bokor Balázs, Kajtár László: Solar Air Heaters, New Opportunities in Solar 

thermal Energy Use. New Energy 2015: pp. 36-39. (2015) 



18 

[S9] Bokor B: Levegős napkollektorok - napenergia hasznosítása épületek 

szellőztetésében: 2. rész: Perforált abszorberű, burkolat nélküli kollektorok és 

rendszermegoldások. Magyar Installateur 2014/6-7.: pp. 41-43. (2014) 

[S10] Bokor B, Kajtár L: Luftkollektoren: Nutzung der Sonnenenergie in der 

Gebäudelüftung. Proceedings of International conference E-Nova 2014. Graz 

Leykam, 2014. pp. 305-310. (ISBN: 978-3-7011-0316-4) 

Független idézet száma: 1 

[S11] Bokor Balázs, Hacer Akhan, Dogan Eryener, Kajtár László: Ventilation Air 

Heating with Transpired Solar Collectors. Magyar Épületgépészet 67:11 pp. 

15-18. (2018) 

  



19 

8. IRODALOMJEGYZÉK 

[1] Bokor B., Vörös K., Kajtár L.: Fűtőművek energetikai korszerűsítése szolárfal 

rendszerrel, Magy. Épületgépészet. 67. évfoly (2018) 1–6. 

[2] Conserval Engineering Inc.: SolarWall, Solar Air Heating System, (n.d.). 

http://solarwall.com/en/home.php (accessed October 13, 2018). 

[3] Hollick John: Nocturnal radiation cooling tests, Energy Procedia. 30 (2012) 

930–936. doi:10.1016/j.egypro.2012.11.105. 

[4] Kutscher C.F., Christensen C.B., Barker G.M.: Unglazed Transpired Solar 

Collectors: Heat Loss Theory, J. Sol. Energy Eng. 115 (1993) 182. 

doi:10.1115/1.2930047. 

[5] Kutscher C.F.: Heat Exchange Effectiveness and Pressure Drop for Air Flow 

Through Perforated Plates With and Without Crosswind, J. Heat Transfer. 116 

(1994) 391. doi:10.1115/1.2911411. 

[6] Van Decker G.W.E., Hollands K.G.T., Brunger A.P.: Heat-exchange relations 

for unglazed transpirred solar collectors with circular holes on a square or 

triangular pitch, Sol. Energy. 71 (2001) 33–46. doi:10.1016/S0038-

092X(01)00014-7. 

[7] Leon M. Augustus, Kumar S.: Mathematical modeling and thermal 

performance analysis of unglazed transpired solar collectors, Sol. Energy. 81 

(2007) 62–75. doi:10.1016/j.solener.2006.06.017. 

[8] Kutscher C.F.: An Investigation of Heat Transfer for Air Flow through Low 

Porosity Perforated Plates, University of Colorado, 1992. 

[9] Gawlik Keith, Christensen Craig, Kutscher Charles: A Numerical and 

Experimental Investigation of Low-conductivity Unglazed, Transpired Solar 

Air Heaters, J. Sol. Energy Eng. 127 (2005) 153. doi:10.1115/1.1823494. 

[10] Gawlik K.M., Kutscher C.F.: Wind heat loss from corrugated, transpired solar 

collectors, J. Sol. Energy Eng. Asme. 124 (2002) 256–261. 

doi:10.1115/1.1487886. 

[11] Collins Michael R., Abulkhair Hani: An evaluation of heat transfer and 

effectiveness for unglazed transpired solar air heaters, Sol. Energy. 99 (2014) 

231–245. doi:10.1016/j.solener.2013.11.012. 

[12] Li Siwei, Karava Panagiota, Savory Eric, et al.: Airflow and thermal analysis of 

flat and corrugated unglazed transpired solar collectors, Sol. Energy. 91 

(2013) 297–315. doi:10.1016/j.solener.2013.01.028. 

[13] Croitoru Cristiana V., Nastase Ilinca, Bode Florin I., et al.: Thermodynamic 

investigation on an innovative unglazed transpired solar collector, Sol. Energy. 



20 

131 (2016) 21–29. doi:10.1016/j.solener.2016.02.029. 

[14] Hall Richard, Blower John: Low-emissivity Transpired Solar Collectors, 

Energy Procedia. 91 (2016) 56–63. doi:10.1016/j.egypro.2016.06.171. 

[15] Artmann N., Manz H., Heiselberg P.: Climatic potential for passive cooling of 

buildings by night-time ventilation in Europe, Appl. Energy. 84 (2007) 187–

201. doi:10.1016/j.apenergy.2006.05.004. 

[16] Artmann N., Manz H., Heiselberg P.: Parameter study on performance of 

building cooling by night-time ventilation, Renew. Energy. 33 (2008) 2589–

2598. doi:10.1016/j.renene.2008.02.025. 

[17] Kolokotroni M., Aronis A.: Cooling-energy reduction in air-conditioned offices 

by using night ventilation, Appl. Energy. 63 (1999) 241–253. 

doi:10.1016/S0306-2619(99)00031-8. 

[18] Kolokotroni M., Gowreesunker B.L., Giridharan R.: Cool roof technology in 

London: An experimental and modelling study, Energy Build. 67 (2013) 658–

667. doi:10.1016/j.enbuild.2011.07.011. 

[19] Kolokotroni M., Webb B.C., Hayes S.D.: Summer cooling with night ventilation 

for office buildings in moderate climates, Energy Build. 27 (1998) 231–237. 

doi:10.1016/S0378-7788(97)00048-0. 

[20] Blondeau P., Spérandio M., Allard F.: Night ventilation for building cooling in 

summer, Sol. Energy. 61 (1997) 327–335. doi:10.1016/S0038-092X(97)00076-

5. 

[21] Mihalakakou G., Ferrante A., Lewis J.O.: The cooling potential of a metallic 

nocturnal radiator, Energy Build. 28 (1998) 251–256. doi:10.1016/S0378-

7788(98)00006-1. 

[22] Bagiorgas H.S., Mihalakakou G.: Experimental and theoretical investigation of 

a nocturnal radiator for space cooling, Renew. Energy. 33 (2008) 1220–1227. 

doi:10.1016/j.renene.2007.04.015. 

[23] Parker Danny S., Sherwin John R.: Theoretical Evaluation of the NightCool 

Nocturnal Radiation Cooling Concept, Cocoa, Florida, 2005. 

[24] Parker Danny S., Sherwin John R.: Experimental Evaluation of the NightCool 

Nocturnal Radiation Cooling Concept : Performance Assessment in Scale Test 

Buildings, Cocoa, Florida, 2005. 

[25] Shiraishi Yasuyuki, Murakami Shuzo, Kato Shinsuke: Study on thermal 

shielding effect of double roofing with air passage by coupled simulation of 

convection and radiation S tudy on thermal shielding effect of double roofing 

with air passage by coupled simulation of c onvection and ra diation, (2016) 

19–22. 



21 

[26] Černe Boštjan, Medved Sašo: Determination of transient two-dimensional heat 

transfer in ventilated lightweight low sloped roof using Fourier series, Build. 

Environ. 42 (2007) 2279–2288. doi:10.1016/j.buildenv.2006.04.022. 

[27] Ong K.S.: Temperature reduction in attic and ceiling via insulation of several 

passive roof designs, Energy Convers. Manag. 52 (2011) 2405–2411. 

doi:10.1016/j.enconman.2010.12.044. 

[28] Gagliano A., Patania F., Nocera F., et al.: Thermal performance of ventilated 

roofs during summer period, Energy Build. 49 (2012) 611–618. 

doi:10.1016/j.enbuild.2012.03.007. 

[29] Tong Shanshan, Li Hua: An efficient model development and experimental 

study for the heat transfer in naturally ventilated inclined roofs, Build. Environ. 

81 (2014) 296–308. doi:10.1016/j.buildenv.2014.07.009. 

[30] Oh Jeong Hee, Kopp Gregory A.: An experimental study of pressure 

distributions within an air-permeable, double-layer roof system in regions of 

separated flow, J. Wind Eng. Ind. Aerodyn. 138 (2015) 1–12. 

doi:10.1016/j.jweia.2014.12.006. 

[31] Zingre Kishor T., Wan Man Pun, Wong Swee Khian, et al.: Modelling of cool 

roof performance for double-skin roofs in tropical climate, Energy. 82 (2015) 

813–826. doi:10.1016/j.energy.2015.01.092. 

[32] Biwole P.H., Woloszyn M., Pompeo C.: Heat transfers in a double-skin roof 

ventilated by natural convection in summer time, Energy Build. 40 (2008) 

1487–1497. doi:10.1016/j.enbuild.2008.02.004. 

[33] Lai Chi ming, Huang J.Y., Chiou J.S.: Optimal spacing for double-skin roofs, 

Build. Environ. 43 (2008) 1749–1754. doi:10.1016/j.buildenv.2007.11.008. 

[34] Li Dong, Zheng Yumeng, Liu Changyu, et al.: Numerical analysis on thermal 

performance of naturally ventilated roofs with different influencing parameters, 

Sustain. Cities Soc. 22 (2016) 86–93. doi:10.1016/j.scs.2016.02.004. 

 


