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A napenergiával elért maximális hőmérsékletek messze meghaladják a 

hagyományos hevítési eljárásokkal előállítottakat. A napkemence évek óta 
kiterjedt vizsgálatok tárgya. Napkemencét szerte a világon építenek, így Fran-
ciaországban és a Minnesotai Egyetemen is. A Minnesotai Egyetemen kis ku-
tatókemence működik, amellyel legfeljebb 3000°C hőmérsékletet lehet elérni, 
a Franciaországban működő kemence (Odeillo) által elérhető legmagasabb 
hőmérséklet a közlemények szerint 33 000°C. Újabban egy nagy fluxusú 
napkemencét fejlesztettek ki a napenergia termokémiai módszerekkel való 
hasznosításának tanulmányozás

A napkemence első feljegyzett hasznosítása Georges Buffon nevéhez 
fűződik: 1695-ben tükrök alkalmazásával fát lobbantott lángra és jeget olvasz-
tott. Kb. ebben az időben, 1700-ban, Antoine LaVoisier napkemencét épített, 
melynek hőmérséklete elérte az 1780°C-ot. A kemencét platina olvasztására 
használta fel. A magas hőmérsékletű napenergia-kutatás úttörője volt Felix 
Trombe és Marc Foex. A kutatási terület iránti érdeklődésük a 20. század kö-
zepén kezdődött, amikor a magas hőmérsékletű kohászatot, a ritkaföldfémek 
szervetlen kémiáját és az oxidkerámiát tanulmányozták. Ehhez magas hőmér-
sékletű kemencére volt szükségük. Számos eredmény fűződik a nevükhöz a 
napenergia hasznosításának kutatásában. A geometriai elrendezés, a hőát-
adási jellemzők és a működési hőmérséklet határozza meg a napsugarak fel-
fogására alkalmazott készülék napenergia-abszorbeáló képességét. 

Jelenleg a kutatás nagy része arra irányul, hogy a napenergiát felfogják a 
napos területeken, és azt a sűrűn lakott területekre továbbítsák. Az energia 
továbbítása fémekben való tárolással történhet. A fémredukciós folyamatok 
vizsgálata teret nyert a napenergia hasznosításával foglalkozók körében. Az 
általános numerikus folyadékdinamika (computational fluid dynamics – CFD) 
módszereit használták a folyadékrészecskék folyásának és a vezetéses hőát-
adás modellezésére a szoláris kémiai reaktorban. 

 



A kemence alkotóelemei 
A napkemence alkotóelemei a napkövető készülék (heliostat), a csillapító 

(attenuator), a primer koncentrátor, és a szekunder koncentrátor. A napkövető 
készülék egy forgó tükör, amely a primer koncentrátorra veri vissza a nap su-
garait. A napkövető készülék és a koncentrátor között helyezkedik el a csilla-
pító. A csillapító szabja meg a koncentrátorra fókuszált napfény mennyiségét. 
A primer koncentrátor a napsugárnyalábot kb. 10 cm átmérőjű területre össz-
pontosítja. E területen a sugárzás koncentrációja a természetes napsugárzás 
2500-szorosa is lehet. A visszaverő szekunder koncentrátorral a sugárzás el-
érhető koncentrációja a nap 20 000-szerese, míg fénytörő szekunder koncent-
rátorral 50 000-szerese. A napkemence felszereléséhez tartozik egy, az ellen-
őrzést szolgáló egység. 

Fémredukció 
Egy adott hőmérsékleten, a reakció entalpiájának megváltozása egyenlő 

a reakcióhoz szükséges energiával. A teljes entalpiából (∆H), a minőségi 
energia, vagy Gibbs-féle szabadenergia (∆G), elektromos munka vagy redu-
kálószer formájában biztosítható. Ha az energia mennyisége felülmúlja a 
Gibbs-féle szabad energiát, akkor felhasználható mint folyamathő. Az 1. táblá-
zat felsorolja különböző fémek és redukálószerek esetében a reakció megva-
lósításához szükséges minimális hőmérsékletet. A szükséges minimális hő-
mérséklet a Gibbs-féle szabad energia nulla értékének felel meg. 

Hagyományos módszerekkel, a rossz hatásfok miatt, a szükséges ener-
giát nehéz biztosítani. A hagyományos módszerek nem csak kis hatásfokúak 
(egyes esetekben a tüzelőanyag energiájának kevesebb, mint 20%-a haszno-
sul), de az égés során CO2-kibocsátással szennyezik a környezetet, ezen kí-
vül az ipari folyamat során más szennyező anyagok is keletkezhetnek. A COx-
kibocsátás hematit (vörösvasérc) termelése esetén ötös, cink termelése ese-
tén tízes faktorral csökkenthető, ha a folyamathoz szükséges hőt a napener-
gia szolgáltatja. A 2. táblázat bemutatja a különböző termelési folyamatok so-
rán fellépő globális CO2-kibocsátást. Az égési folyamatok komoly problémákat 
vethetnek fel a fémipar számára. Az elektromos áram előállítása tüzelőanyag-
ból nem az egyedüli forrása az ipar által kibocsátott CO2-nek. A fémtermelés 
során a nagy olvasztóban lejátszódó folyamatok adják az emberi tevékenység 
révén kibocsátott CO2-mennyiségnek egyik legnagyobb járulékát. Az ingadozó 
energiaárak mellett a napenergia olyan megoldást jelent, amelynél a beruhá-
zási költség mellett működtetési költségek alig merülnek fel. Mindezt tekintet-
be véve a fémtermelés során az energia az egyik legfontosabb költségténye-
ző. A tüzelőanyagok elégetése más problémát is felvet: az égéstermékek ke-
resztülhaladnak a termelt anyagon – ez eltömődést hozhat létre a reaktorban. 
Elektromos ívkemence használata esetében a rendszerbe bevitt energia túl 

 



nagy lehet, ez a párolgás miatt fémveszteséggel járhat. A napenergia olcsóbb, 
a környezetet kímélő alternatíva. 

1. táblázat 
A körülbelüli hőmérsékletek, amelyek mellett a reakciók ∆G-je nulla 

 
 Termikus disszociáció Redukció szénnel Redukció metánnal 
Fémoxid ∆G = 0 (K) ∆G = 0 (K) ∆G = 0(K) 
Fe2O3

   3700   920   890 
Al2O3 >4000 2320 1770 
MgO   3700 2130 1770 
ZnO   2335 1220 1110 
TiO2 >4000 2040 1570 
SiO2   4500 1950 1520 
CaO   4400 2440 1970 

 
2. táblázat 

A különböző gyártási folyamatok során keletkező CO2 évi mennyisége 
 
 Az évi CO2

 kg) 
Az emberiség által 
kibocsátott teljes 

CO2 mennyiség %-ában 
Vas (nagyolvasztó) 1,11 5,4 
Alumínium (elektrolízis) 0,52 2,5 
Cink (elektrolízis + Imperial-
Smelting eljárás)  

0,07 0,3 

Szintézisgáz (földgáz-átalakítás) 0,30 1,4 
Összesen 2,00 8,6 

 kibocsátás 
(1012

 
A vas, alumínium, alumínium-szilícium-ötvözet, magnézium, cink, titán-

karbid, szilícium-karbid, kálcium-karbid, titán-azid, szilícium-azid, alumínium-
karbid, cirkónium-azid és alumínium-azid karbotermikus redukcióval napke-
mencében történő előállítását és a cink-oxid magas hőmérsékletű napkemen-
cében végbemenő elektrotermikus redukcióját már tanulmányozták. 

Alumínium 
A magas hőmérsékletű napkemence hatásfokát alumínium előállítására 

már tanulmányozták. Az alumíniumfeldolgozás a napenergia hasznosításának 
egyik fontos lehetősége. Az alumínium termelésének új technológiái a múltban 
azért bizonyultak sikerteleneknek, mert magas hőmérsékletet igényeltek. 

 



Fullerének 
A napkemencét fullerének előállítására használták a grafit elpárologtatá-

sával nemesgáz-atmoszférába. A fulleréneket jelenleg ívkemencében terme-
lik, így azonban naponta legfeljebb néhány tized gramm C60-at lehet előállíta-
ni. Ezt a módszert nehéz nagyobb méretekben megvalósítani. Napkemencé-
ben előnyösebb a fullerén előállítása, mint elektromos ívkemencében. A kuta-
tások alapján kiderült, hogy 13C-ban dúsított fullerének előállítása és az előállí-
tás optimalizálása könnyebb napkemencében. Azt is kimutatták, hogy a hő-
mérséklet növelésével a hatásfok lényegesen növekedett: 2850 K mellett a 
hatásfok 1-2%, 3000 K mellett 20%. Várható, hogy a hőmérséklet emelésével 
a hatásfok tovább növekszik. 

Cink 
A napkemencét kipróbálták cinktermelésre is. A cink mint hordozható 

kémiai fűtőanyag használható. Két különböző folyamatot próbáltak ki: egyik 
során a cink-oxid alkotó elemekre bontása a napkemencében ásványi fűtő-
anyag alkalmazása nélkül, a másikban ásványi fűtőanyag alkalmazásával tör-
tént. Az első folyamat 2000 K-nél magasabb hőmérsékletet igényel, a második 
lényegesen alacsonyabbat, kb. 1300 K-t. Így a második folyamat könnyebben 
keresztülvihető. A kísérlet során elért legmagasabb hőmérséklet 1600 K volt. 
A legjobb eredményeket ezen a hőmérsékleten érték el. 

Vizsgálták a cink-oxid bomlásfeszültségét különböző elektrolitokban 600 és 
1400 K közötti hőmérsékleten. Foglalkoztak a megfelelő elektródaanyagok meg-
választásával (a grafit minden vizsgált oldószerben és hőmérsékleten használ-
ható), az elektromos szigetelők megválasztásával (a bór-nitrid ellenállt a lökés-
szerű hőhatásnak), oldószerek kiválasztásával, stb. Problémát okozhat az ötvö-
zetek képződése. Azonban magas hőmérsékleten a cink illékonysága nagyobb 
és a platina anódanyagként való használata kizárja ötvözet képződését. 

Újrafeldolgozás 
A veszélyes szilárd hulladékok magas hőmérsékletű újrafeldolgozásánál 

is lehet napenergiát használni. A nehézfémek oxidjai (elektromos ívkemen-
cékből származó por formájában) és a roncsautókból származó egyes fém-
oxidokat és széntartalmú vegyületeket tartalmazó anyagok kerültek szóba. 
Ezek a hulladékanyagok hidrogénné, ammóniává, metanollá, Fischer-
Tropsch-féle vegyszerekké, nitridekké és karbidokká alakíthatók át. A nap-
energia kémiai energiává alakításának hatásfoka elérheti a 69–87%-ot. 

Szilíciumtermelés 
A szilícium előállítható vegyületeinek kémiai bontásával vagy a homok 

szénnel történő redukciójával kemencében. A tisztított szilíciumból öntvény 

 



készül, ez az acélszürke, polikristályos állapotú szilícium, amelyet elektronikus 
tisztaságú szilíciumnak (electronic-grade silicon – EGS) neveznek; ezt alakít-
ják át igen nagy tisztaságú egykristály-szilíciummá a Czochralski-féle (CZ) 
kristálynövesztési eljárással. A CZ szakaszos eljárás a legelterjedtebb.  Ennél 
az egyszakaszos eljárásnál kicsi a hozam és nagy a vesztesség. A Fickett és 
Mihalik által kifejlesztett többszakaszos utánadagolásos eljárás e korlátozáso-
kat megszünteti. Ezzel az eljárással az energiaigény csökkenése több mint 
kétszeres volt; 600 kWh/kg-ról 240 kWh/kg-ra csökkent. 

A szilíciumtermelés lehetősége 
A szilíciumot félvezető formájában a mai elektromos ipar kiterjedten 

használja. A szilícium nagy mennyiségben megtalálható olyan országokban, 
ahol egész évben intenzív a napsütés. Így a félvezetőtermelés napkemencék-
ben reális lehetőség. A kutatók a múltban ezt a lehetőséget nem derítették fel. 
A szilícium-dioxid a világon található homok leggyakoribb változata. A szilíci-
um-dioxid olvadáspontja 1710°C, könnyen elérhető hőmérséklet a napkemen-
cékben. 

A hagyományos kemence helyettesítése napkemencével komoly 
energiamegtakarítást eredményezhet. A félvezetőtermelés nem az egyedüli 
lehetőség a szilícium és a napkemence együttes hasznosítására. A napke-
mence felhasználható még szilícium alapú napelemek termeléséhez is, ezek a 
napenergiát elektromos árammá alakítják. E napelemeknek számos hasznosí-
tási lehetőségük van, beleértve a napelemmel működő autókat is. 

A magas hőmérsékletű napkemence egyéb alkalmazásai 
A Megújuló Energia Nemzeti Laboratóriumában (National Renewable 

Energy Laboratory – NREL) folyó kutatások kimutatták, hogy a nagyteljesít-
ményű napkemence számos iparág, így az autógyártás, az űrkutatás, a hadi-
ipar, az elektronika termelési folyamataiban hasznosítható. A koncentrált nap-
energia felhasználása a fémbevonatú kerámiatermékek gyártása során javítja 
a kerámia minőségét, és olcsóbbá teszi a gyártási folyamatot. Ez az eljárás 
versenyképes a hagyományos eljárásokkal, így az ívlámpák, a lézerek és a 
csőkemencék alkalmazásával. 

Az olyan, nagy napfluxust igénylő felületi folyamatok tanulmányozása, 
mint a fázisátalakulással járó keményedés, fémbevonat készítése, vékonyré-
teg-párologtatás és a gyors hőkezelés, folyamatban van. A fém, kerámia és 
más összetett anyagokból kezeléssel értékesebb anyagok állíthatók elő, ame-
lyek olyan kívánt tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a szupravezetés, na-
gyobb ellenállás a korrózióval, súrlódással és oxidációval szemben. A kutatók 
újabban kimutatták, hogy lehetséges nanocsövek és különleges anyagok elő-
állítása 3000°C hőmérséklet felett. 

 



A napsugárzás ultraibolya komponense képes a veszélyes hulladékok 
részeit összetartó kémiai kötéseket felbontani. Számos veszélyes kémiai 
anyag, így a dioxin és a poliklór-bifenilek bomlását idézi elő. 

A napkemence mint magas hőmérsékletű hőcserélő is alkalmazható, ami 
nagyon fontos lehet a kerámiaalapú tiszta széntechnológiában. A 10 000°C-
nál magasabb hőmérsékletet biztosító napkemence hasznos lehet a porózus 
kerámia égetése során. Ez végül felhasználható, mint tisztítható szűrőelem, 
mely csökkenti a kórokozó baktériumok, a szerves vegyi anyagok, a szusz-
pendált szilárd anyagok, stb. mennyiségét, és javítja az ízt és a szagot. 

Következtetések 
A napkemencét számos gyártási folyamatban felhasználták, de eddig a 

kemencék hőmérséklete az esetek többségében 4000°C alatt volt. Az e hő-
mérséklet feletti kísérletek kiszélesíthetik az alkalmazások körét. A napsuga-
rak rendkívüli koncentrációja a legstabilabb kémiai kötéseket is felbonthatja, 
és új anyagok keletkezéséhez vezethet. 

A homok és a napfény együttes megléte a sivatagokban lehetővé teszi a 
szilícium termelését magas hőmérsékletű napkemencékben. A tömegtermelés 
megvalósításának komoly helyi és globális gazdasági hatása lehet. 

A magas hőmérsékletű napkemencék alkalmazása csökkentheti a szén-
dioxid-kibocsátást és az energiafogyasztást. A rendkívül magas hőmérsékletű 
napkemencék kutatása a jövőben számos környezetvédelmi és gazdasági 
előnnyel járhat. 

(Schultz György) 
 

Bjorndalen, N.; Mustafiz, S.; Islam, M. R.: High temperature solar furnace: current 
applications and future potential. = Energy Sources, 25. k. 2. sz. 2003. p. 153–159. 
Chen, Y. T.; Chong, K. K. stb.: Report of the first prototype of non-imaging focusing heliostat 
and its application in high temperature solar furnace. = Solar Energy, 72. k. 6. sz. 2002. p. 
531–544. 

Röviden… 

Sugárzásmérő ellenőrző rendszerek 
nukleáris berendezésekben 

Az atomenergia-termelés, a nukleáris fűtőanyag körfolyamat minden fázi-
sában, a reaktorok működése közben, a fűtőanyag cseréjénél, a hulladék el-
helyezésénél, az atomerőművek leállításakor a sugárzási szintet állandóan 
ellenőrizni kell. A hasadó anyag kiégettségi fokának, a kritikussági feltétel tel-
jesülésének meghatározásához, a környezet sugárellenőrzésére, a hulladék 

 



összetételének megállapításához sugárzásmérő műszereket és mérőrendszere-
ket kell alkalmazni. Ezeket számítógépes adatfeldolgozó rendszerekkel kapcsol-
ják össze, így – ha szükség van – azonnali beavatkozásra van lehetőség. 

Az RWE NUKEM GmbH német cég és a Karlsruhei Kutatóközpont komp-
lex sugárzásmérő rendszert dolgozott ki, amely elég rugalmas ahhoz, hogy 
paramétereit bármely üzem feltételeinek megfelelően módosíthassák. 

Neutronmonitor hasadóanyag azonosítására  

A berendezést a cég FEMOS néven forgalmazza. Egyik alkalmazása a 
határállomásokon áthaladó szerelvények gyors vizsgálata, másik a kiürített 
fűtőelem-tartályok maradéksugárzásának meghatározása. Olyan üzemekben, 
ahol a használt elemek újrafeldolgozását végzik, csak a megfelelő ellenőrzés 
után veszik át a szállítmányt. Minden egyes köteget végigvizsgálnak vagy úgy, 
hogy a műszert mozgatják végig a kötegen, vagy pedig a köteget mozgatják a 
műszer előtt. Ilyen célokra alkalmazták a FEMOS-t például a német Isar 2 és 
Stade atomerőműben. 

 Ezekben az esetekben elsősorban a plutónium és más α-sugárzó 
nuklidok által kibocsátott neutronok mennyiségét mérik – roncsolásmentesen. 
„Időablakos” (Zeitfenster) koincidencia alapján az (α,n)-reakciókat külön lehet 
választani a spontán hasadási folyamattól. A mért adatokat az időkorrelációs 
analízis (Time Correlation Analysis, TCA) vagy a lokális korrelációs analízis 
(Local Correlation Analysis, LCA) eljárással értékelik ki. 

A FAMOS berendezést más országok biztonsági előírásainak megfelelő-
en átalakítva, exportálják is. Az oroszországi Kola VVER-440 típusú atomerő-
műben fűtőelemek kiégési fokát határozzák meg, használják kiégett fűtőele-
mek szállításánál és ideiglenes tárolásánál, valamint a kritikus feltétel ellenőr-
zésére. A francia Philippsburg 2-ben is alkalmazzák ezt a kiégési fok megha-
tározására, valamint azoknak a kiégett elemeknek a szállításánál, melyeket az 
újrafeldolgozó üzembe szállítottak. 

Atomerőmű leállításakor és elhasznált fűtőelemek közbenső és végleges 
tárolásakor hatósági előírásokban szereplő paraméterek meghatározására 
„kötegellenőrző” (Gebindemesseinrichtung, GME) műszerrendszert fejlesztet-
tek ki. Ezt használják többek között a svájci Beznau atomerőműben 

Kis radioaktivitású hulladék sugárzásának kimutatása 
A nukleáris hulladék minősítésénél fontos feladat, hogy külön tudják vá-

lasztani a kis radioaktivitású és az újrahasznosítható részt. Erre való az FMA-
készülék. Négy Ge-detektor méri a γ-sugárzást, a négy jelet szoftver értékeli 
ki, a kalibrálást ismert aktivitású anyag segítségével Monte Carlo szimuláció-
val végzik. Ez a berendezés integrált detektorrendszerével alkalmas γ-
sugárzók kimutatására az 50–2000 keV tartományban, nagyon hasznosnak bi-
zonyult Cs-137 vagy Co-60-nal szennyezett területek vagy munkahelyek meg-

 



 

tisztításánál. Igen nagy az érzékenysége, a kimutathatóság alsó határa 3 Bq U-
235/kg. 

Ezt a készüléket használják leállításkor nagyobb tartályok vagy talajfelü-
letek vizsgálatára. A NUKEM-Hanau üzemben például egy 2 km hosszú 
szennyeződött csatorna mentén kellett a talajt fertőtleníteni. A sugárfertőzött 
földet a szállítószalag mentén rétegenként fertőzöttségi fok szerint tudták 
szétválogatni.  
(Internationale Zeitschrift für Kernenergie, 47. k. 10 sz. 2002. p. 608–611.) 

Számítógéphez használt tápegységek 
energiahatékonysága 

sszhatásfokot eredményez. 

Németországban az energiahivatal megbízásából tanulmányt készítettek 
a számítógépekhez használt hálózati tápegységek hatékonyságáról. Az 
eredmény azt mutatja, hogy a tápegység 20%-os kihasználtsága esetén a 
hatékonyság 60–80%-os, alacsonyabb kihasználtság esetén viszont a 
hatékonyság meredeken csökken. Nyugalomban lévő képernyő esetén 14–
25%-os kihasználtságot mértek, ami 66%-os átlagos hatásfokot 
eredményezett. A 230 V-os váltóáram átalakítása a processzorokhoz 
szükséges 1,5 V egyenárammá mintegy 50%-os ö

Az elektronikai berendezések áramellátását a következő intézkedésekkel 
lehet hatékonyabbá tenni: 

– a végső felhasználó készülék teljesítményszükségletével összhangban 
álló hálózati tápegységet kell alkalmazni 50%-os, vagy annál maga-
sabb kihasználtsággal; 

– a készenléti vagy standby állapothoz különálló, optimalizált áramellá-
tást kell biztosítani. 

Ezzel a két intézkedéssel műszakilag egyharmadára csökkenthető a 
számítógépek áramfogyasztása. 

A tanulmány hatósági lépéseket is javasol: egyrészt a hálózati tápegysé-
gekre vonatkozóan energianyilatkozat bevezetését, másrészt a készülékek ma-
ximális teljesítményszükségletére vonatkozó előírások megszigorítását.  
(Bulletin, 94. k. 1. sz. 2003. jan. 17. p. 43.) 


