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1.6 
2.4 Termikus napenergia-hasznosító 

berendezések környezeti hatásai 
Tárgyszavak: napkollektor; környezeti hatás; primer energia; 

energetikai amortizáció; energiaráfordítás; 
újrahasznosítás; csomagolás; felhasznált anyagok. 

 
Az alábbi, a termikus napenergia-hasznosító berendezések energetikai 

amortizációs idejével és a környezetre gyakorolt hatásával foglalkozó tanul-
mány először a kombinált rendszerek energetikai amortizációs idejének szá-
mítási módszerét mutatja be. A továbbiakban az ilyen napenergetikai beren-
dezések különböző konstrukciós megoldásait tárgyalja. A különböző felhasz-
nált anyagok környezeti hatásán kívül kitér még a csomagolóanyagok megvá-
lasztásának szempontjaira, továbbá a keletkező hulladék kezelésének és el-
távolításának problémáira is. 

Az energetikai amortizációs idő meghatározása 
Energetikai amortizációs időn azt az időt értjük, ameddig a berendezés-

nek üzemelnie kell, hogy a legyártásához és üzemeltetéséhez felhasznált pri-
mer energiát megtakarítsa. Ezt a felhasznált primer energiát össze kell hason-
lítani a napenergetikai berendezés által megtakarított energiával. A felhasznált 
primer energia meghatározása a „felhasznált primerenergia-egyenérték” 
(PEAein) alapján történik. Ez viszont a berendezés előállításához (és leszállítá-
sához) igénybe vett energiából (KEAh), a berendezés üzemeltetéséhez szük-
séges energiából (KEAb), valamint a karbantartási energiából (KEAw) tevődik 
össze. A berendezés előállításához egy alkalommal használunk fel energiát. 
Ezzel szemben a berendezés üzemeltetésére és karbantartására fordított 
energia függ a berendezés t működtetési időtartamától. 

ein(t) = KEAh + KEAb·t + KEAw·t Ezek alapján:    PEA
A felhasznált primerenergia-egyenértéket a helyettesített primerenergia-

egyenértékkel (PEAsub) kell összehasonlítani. Ez utóbbi jelenti a napenergeti-
kai berendezéssel megtakarítható energiát. 

A Qconv,tot képviseli azt a primerenergia-fogyasztásra átszámított energia-
szükségletet, amelyet egy hagyományos rendszer esetében a teljes 
hőszükséglet (melegvíz és fűtés) fedezéséhez kellene felhasználni. Ebből az 
értékből levonva a kombinált berendezés kiegészítő fűtéséhez szükséges 
(Qaux,tot) energiát, meghatározható a napenergetikai berendezés által elért 
energiamegtakarítás:     PEAsub(t) = (Qconv,tot – Qaux,tot) · t 

 



A primerenergia-egyenértéket egyenlővé téve a helyettesített primer-
energia-egyenértékkel:    PEAein(t) = PEAsub(t) 

és ezt az egyenletet t-re megoldva, megkapjuk az energetikai amortizáci-
ós idő (AZ) számításához szükséges egyenletet:  

 
t = AZ = KEAh / (Qconv,tot – Qaux,tot – KEAb – KEAw) 

 
Az 1. ábra tünteti fel az energetikai amortizációs idő meghatározásának 

módszerét. 
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A gyártás teljes energiaszükséglete 
A legyártás (KEAh) teljes energiaszükséglete a berendezés alkatrészei-

nek előállításához szükséges energiából, valamint az összeépítéshez, a szál-
lításhoz és az üzembe helyezéshez felhasznált energiából tevődik össze.  

A berendezés alkatrészeinek előállításhoz szükséges 
anyagok 

A teljes energiaráfordítás a primerenergia-ráfordítási számok alapján ha-
tározható meg, amelyek bizonyos adatbankokban állnak rendelkezésre. A 
napenergiával kapcsolatban gyakran alkalmazott, rendkívül részletes adat-
bank a svájci energetikai „Ökoinventar". Ebben az adatbankban szerepel 
csaknem minden, a termikus napenergetikai berendezések esetében felhasz-
nált anyagra ás gyártástechnológiára vonatkozó adat. Jelenleg az Ecoinvent 
2000 projekt keretein belül végzik az ebben szereplő információk további át-
dolgozását és frissítését. A primerenergia-fogyasztási számok a termékek 
előállításához felhasznált teljes energiamennyiségre vonatkoznak (kezdve az 
anyag kitermelésével, a nyersanyag és félkész termék előállításán keresztül 
egészen a késztermék előállításáig). Ezen kívül megadják a felhasználásuk 
alatt, továbbá az eltávolításhoz és az újrahasznosítás során az új 
anyagkörfolyamatban fogyasztott energiát is. A KEA számításának módját a 
VDI 4600 irányelvek adják meg. Az 1. táblázat kivonatosan közli a svájci 
„Ökoinventare für Energiesysteme” adatbank alapján néhány anyagtípus elő-
állításához felhasznált primer energia számszerű értékét. 

 
1. táblázat 

Példák a svájci „Ökoinventare für Energiesysteme” adatbankból 
 
 Mértékegység KEA, kWh/mértékegység 
Ötvözetlen acél kg   8,46 
Horganyzott acéllemez kg 16,11 
Ásványgyapot kg   4,85 
Üveg, edzett m2   5,50 
Szállítás 16 t-ás tehergépkocsin tkm   1,53 

 
A napenergetikai berendezés előállításához szükséges energiát úgy álla-

píthatjuk meg, hogy a berendezés egészét részenként (kollektortelep, 
kollektorszerelvények, tároló, vezérlő és csővezeték-hálózat), valamint fő al-
katrészenként értékeljük. Mindenekelőtt meghatározzuk az alkatrészek anya-
gát és azok tömegét. A vezérlőhöz tartoznak a műanyag házban helyet foglaló 

 



szabályozó, az elektronikus áramköri kártyák, a hőszigetelő köpeny, a szivaty-
tyú, a csővezetékrendszer, a termosztátok stb.  

A 2. táblázat példaként felsorolja egy kollektortelep anyagait és a fel-
használt anyagmennyiség tömegét. 

 
2. táblázat 

Példa a kollektorrendszer gyártásához felhasznált teljes energiamennyiség 
meghatározására 

 
Kollektor-
rendszer 

Anyag Mérték- Mennyiség KEA, kWh/ KEA, kWh 

Abszorber Vörösréz 
Porlasztás 

kg 33 
10 

26,83 
  5,30 

  885 
    53 

Keret Alumínium kg 45 42,14 1896 
Fedőlemez Üveg 

Az üveg edzése 
kg 91 

10 
  3,69 
  5,50 

  336 
    55 

Hőszigetelés Ásványgyapot 
Szilikon 

kg 
kg 

14 
  5 

  4,97 
28,19 

    70 
  141 

 Összesen    3436 

egység mértékegység 

m2 

m2 

 
A felhasznált anyagok tömegét a megfelelő primerenergia-ráfordítási 

számokkal megszorozva számítható ki a rendszer egyes alkotóelemeinek elő-
állításához szükséges összes energia. 

A berendezés egyes részeinek jóváírása 
Azonban nem kell a berendezés valamennyi alkotóelemét kizárólag a 

napenergetikai berendezéshez hozzászámítani. Amikor a napenergetikai be-
rendezés előállításához szükséges energiát összehasonlítás céljából határoz-
zák meg, egyes alkotóelemeket, amelyek a berendezés hagyományos részei-
nek feladatkörét töltik be, figyelmen kívül lehet hagyni. Ez „jóváírás” formájá-
ban, a következőképpen történhet: 

A melegvíztároló (bojler) jóváírása 
A melegvíztároló a „hagyományos” (nem napenergetikai) melegvízellátási 

rendszernek is része. Tehát a hagyományos berendezés melegvíztárolójának 
gyártásához szükséges energiaráfordítást a napenergetikai berendezés ese-
tében jóvá kell írni, miután a hagyományos melegvíztároló funkcióját most a 
napenergetikai berendezés tölti be, és nincs szükség külön melegvíztárolóra. 
Ezért minden kombinált berendezés előállításának energiafelhasználási mér-
legében jóváírható egy 135 literes melegvíztároló előállításához felhasznált 

 



energia. Ennél az ún. „melegvíztároló-jóváírás”-nál 86 kg ötvözetlen acél és 
4 kg kemény habosított poliuretán szigetelés legyártásához szükséges ener-
giát lehet beszámítani, ami 839 kWh energiának felel meg.  

Tetőcserép jóváírása 
A különböző beépítési megoldásokkal kapcsolatos energiafelhasználás is 

szerepel a számításban. A beépítéshez felhasznált anyagok felsorolásakor 
azonban (a fentebb ismertetett melegvíztároló esetéhez hasonlóan) figyelmen 
kívül kell hagyni azokat az anyagokat, amelyekre egy napkollektor felszerelé-
se esetében már nincs szükség. Tetőre szerelés esetében a kollektorokat, a 
tetőablakokhoz hasonlóan, beépítik a tetőbe és közvetlenül a szarugerendán 
rögzítik. Ez jelentős mennyiségű tetőcserép felhasználását teszi feleslegessé, 
amit a napenergetikai rendszer előállítási energiamérlegében jóvá kell írni. Így 
például (tetőcseréptípustól függően) egy 10 m2 nagyságú kollektorfelület be-
építésekor elmaradhat 196 darab, egyenként 3,4 kg súlyú tetőcserép felhasz-
nálása. Ez az anyagmegtakarítás 816 kWh jóváírását teszi lehetővé. A szállí-
tás ugyancsak fontos szerepet játszik. Ha abból indulunk ki, hogy a kollektor-
nak a tetőbe szerelése révén feleslegessé vált tetőcserepeket általában egy 
16 t-ás tehergépkocsin kellett volna 400 km távolságra szállítani, ez a 666 kg 
tömeg szállítása esetében további 408 kWh jóváírását jelenti. 

Fűtőkazán jóváírása 
Az integrált hőforrással rendelkező kombinált berendezésnek a hőforrás 

nélküli, tehát külön melegvízkazánt felhasználó változattal való összehasonlí-
tásakor ki lehet jelölni ún. szabványalkatrészeket, amelyeket bizonyos 
berendezéskombinációk esetében ugyancsak jóvá lehet írni. Ilyenkor a szok-
ványos alkatrészek átlagos értékeit vesszük figyelembe. 

Fűtőkör berendezései 
A jellegzetes fűtőkör 3-állású szelepből, keverőből, szivattyúból, 3 m hő-

szigetelt vörösréz csőből és a 35 literes befogadóképességű tágulási tartály-
ból áll. Ennek a szabványos fűtőkörrendszernek az előállításához szükséges 
energia 247 kWh.  

Hőmérséklet-szabályozó 
A számításnál figyelembe vett tipikus hőmérséklet-szabályozó tömege 

1,0 kg, a hőfokdetektoré 0,25 kg. Ennek a szabályozónak az előállításához 
felhasznált energia mennyisége 89 kWh. 

 



Melegvíz-kazán 
A számításokat egy 45 kg tömegű, olaj/gáztüzelésű, alacsony hőmérsék-

letű kazán esetére végezték el. A kazán anyaga ötvözetlen acél, nemesacél, 
alumínium, vörösréz és polipropilén. Az ilyen kazán előállításakor felhasznált 
energia 972 kWh. 

A 3. táblázatban szereplő példa szerint az integrált hőforrással rendelkező 
kombinált berendezés esetében a kazán előállításához felhasznált 1308 kWh-t 
lehet jóváírni. Ez az energia a fűtőkörrendszer, a fűtési hőmérséklet-szabályozó 
és a fűtőkazán gyártásához felhasznált energiából tevődik össze.  

3. táblázat 
Példa az integrált hőforrással nem rendelkező, 

valamint az azzal rendelkező kombinált berendezés anyagainak legyártásá-
hoz felhasznált teljes energiamennyiség meghatározásához 

 

Egész berendezés A berendezés részei KEA az integrált 
hőforrás nélkül 

(kWh) 

KEA, integrált 
hőforrás esetén 

(kWh) 
Kollektor Kollektorok 

Szerelvények 
3436 
  902 

  3436 
    902 

Tároló Tároló 
Tároló jóváírása 
Kazán jóváírása 

2472 
–839 
      0 

  2624 
  –839 
–1308 

Vezérlő Vezérlő   825   1089 
Csővezetékrendszer Csővezetékrendszer   309     309 
 Anyagok 7106   6213 

 

Tehát az integrált hőforrással rendelkező kombinált berendezés és a kü-
lönálló változat adatait kell egymással összehasonlítani. 

A mérlegszámítás határai 
Tekintettel arra, hogy a napenergiát is hasznosító fűtőrendszerek külön-

böző kivitelezési változatban készülnek, pontosan meg kell határozni, melyek 
a fűtőberendezésnek azok a szerkezeti elemei, amelyek egyúttal a napener-
getikai kombinált berendezésnek is a részei. Tehát meg kell állapítani azokat 
a mérlegszámítási határokat, amelyek figyelembevételével a különböző kom-
binált berendezések összehasonlítása elvégezhető. A napenergia-hasznosító 
berendezések német piacán számos különböző konstrukciójú kombinált be-
rendezés között lehet választani. Ezek valamennyien ugyanazt a célt szolgál-
ják, azonban a gyártásukhoz felhasznált anyagok típusában és mennyiségé-
ben különböznek egymástól. Az egyes kombinált berendezések energetikai 
amortizációs idejének meghatározásakor csupán a kifejezetten napenergiát 
hasznosító részre kell tekintettel lenni. A fűtőkörrendszerre és a melegvíz-
szolgáltató rendszerre a hagyományos berendezések esetében is szükség 

 



van, tehát a kifejezetten napenergia-hasznosító szerkezeti elemek előállításá-
hoz szükséges primer energia számításakor figyelmen kívül hagyhatók. Az 
egyes berendezéstípusok mérlegszámítási határait úgy kell kijelölni, hogy a 
különböző kombinált berendezések egymással összehasonlíthatók legyenek. 
Ennek során meg kell egymástól különböztetni az integrált hőforrás nélküli és 
az integrált hőforrással rendelkező kombinált berendezés változatokat. 

Integrált hőforrás nélküli, 
napenergia-hasznosító kombinált berendezések 

Az integrált hőforrás nélküli, vagyis a külön fűtőkazánnal rendelkező nap-
energia-hasznosító kombinált berendezések esetében a mérleghatárt közvet-
lenül a tárolónál kell meghúzni. A kazánnal rendelkező kiegészítő fűtőkört a 
számítás során nem veszik figyelembe, mivel ezek a szerkezeti elemek egyút-
tal a „hagyományos” fűtőberendezések részei is, tehát nem tartoznak a sajá-
tosan napenergia-hasznosító szerkezeti elemek csoportjába. Ugyanez érvé-
nyes a melegvízszolgáltató rendszerre. Ezért a mérlegszámítási határokon 
kívül eső szerkezeti elemekre (pl. a fűtőkörrendszerre) nem terjed ki a számí-
tás. Ezek a 2. ábrán a világos szürke vonallal határolt elemek. 
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2. ábra Különálló hőforrással épített kombinált berendezé
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Integrált hőforrással rendelkező, 
napenergia-hasznosító kombinált berendezések 

Ennél a berendezéstípusnál a kazán és a kiegészítő fűtés a tárolóval van 
egybeépítve. Ezért ennél a kombinált berendezéstípusnál a mérlegszámítási 
határokat ki kell terjeszteni. Bár a határ itt is közvetlenül a tárolónál kezdődik, 
azonban a mérlegszámítás az integrált hőforrásra és a fűtőkörrendszerre is 
kiterjed. 
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3. ábra Integrált hőforrással rendelkező kombinált berendez

Melegvíz-szolgáltató és fűtőkörrendszer 
Magát a melegvíz-szolgáltató és fűtőkörrendszert fi

hagyni, mivel ebben az esetben olyan szerkezeti elemekr
a „hagyományos” fűtőberendezések esetében is felhaszná
füstgázelvezető csőrendszer már kívül van a mérlegszámí

A szállítási energiafelhasználás 
A gyártáshoz felhasznált teljes energia meghatározás

kai berendezésnek a gyártótól a beépítés helyére való sz
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tel kell lenni. Kiindulási feltételezés, hogy a napenergia-hasznosító berende-
zést 16 t-ás tehergépkocsival szállítják a gyártótól a nagykereskedőig. A 
nagykereskedőtől a beépítés helyére való szállítás valószínű átlagos távolsá-
ga 100 km. Ebben az esetben is az energetikai rendszerek „Ökoinventar” 
adatbankjából kell kiválasztani a primerenergia-felhasználási számadatokat. 
Eszerint az 550 kg átlagtömegű kombinált berendezés szállításakor a teljes 
energiafelhasználás 639 kWh. 

4. táblázat 
Példa a szállításhoz felhasznált energiamennyiség meghatározására 

 

Szállítás Szállítási 
úthossz (km) 

KEA 
(kWh/tkm) 

A berendezés 
tömege 

KEA 
(kWh) 

16 t-ás tehergépkocsi 300 1,53 550 252 
Szállítókocsi 100 7,03 550 387 
Szállítás összesen    639 

Teljes energiaráfordítás szerelésnél 
Az ilyen épületgépészeti berendezések szerelésekor az energiafogyasztás 

feltételezhetően a gyártásnál felhasznált teljes energiamennyiség 10%-a.  

Az üzemeltetés teljes energiaszükséglete 
Az üzemeltetés teljes energiaszükségletének számításakor kizárólag a 

kombinált berendezés „napenergetikai” részére kell szorítkozni. A kijelölt mér-
legszámítási határok magukban foglalják a napenergetikai rendszer keringtető 
szivattyújának, a szabályozórendszernek, a külső áramköri anódos védelemnek 
(amennyiben ilyen megoldást is használnak), valamint a vízmelegítő rendszer-
ben esetleg rendelkezésre álló szivattyúnak a villamosenergia-fogyasztását. A 
fűtőköri rendszer szivattyúinak és a fűtési hőmérséklet szabályozójának áram-
fogyasztása viszont már nem szerepel a mérlegszámításban. 

A szivattyúk és a szabályozók villamosenergia-fogyasztásának számítása 
az üzemidő figyelembevételével történik. A meghatározott energiaráfordítást a 
villamos energia primerenergia-egyenértékével kell megszorozni (5. táblázat). 

A szivattyúk üzemidejét a működtető rendszerre vonatkozó műszaki elő-
írás adja meg. A szabályozott fordulatszámú szivattyúk esetében a névleges 
teljesítményen való üzemeltetés időtartamát veszik figyelembe. Miután a sza-
bályozó egész évben üzemben van, 8760 órás éves üzemidővel lehet szá-
molni. Egyes kombinált berendezések esetében a napenergetikai keringtető 
szivattyú szabályozása a teljes berendezés szabályozórendszerébe van integ-
rálva. Ebben az esetben a szabályozó éves áramfogyasztásából 26 kWh érté-
ket le kell vonni. Ennyi a típusberendezés fűtésszabályozójának éves áramfo-
gyasztása. 

 



5. táblázat 
Példa az üzemeltetés energiaszükségletének számítására 

 
Üzemeltetési 
energia 

 Teljesítmény 
(W) 

Üzemidő 
(h/a) 

PEA 
(kWhprím/kWh) 

KEA 
(kWh/a) 

 Szivattyú 57 1230 3,80 266 
 Szabályozó   3 8760 3,80 100 
Összesen Üzemeltetési KEA    366 

A karbantartás teljes energiafogyasztása 
Az eddigi tapasztalatok szerint a karbantartás lényegében általános el-

lenőrzésből áll. A rutinellenőrzések során felülvizsgálják a napenergetikai 
rendszerben lévő folyadék koncentrációját, a berendezés tömítettségét, a tá-
gulási tartály előnyomását, az üzemi nyomást, az anódos korrózióvédelem 
anódjának állapotát stb. Általában nincs szükség az egyes alkatrészek cseré-
jére. Az ilyen ellenőrzési műveletek során külön számolják el a bérköltségeket. 
A karbantartás teljes energiafogyasztását egy személygépkocsi 30 km-es úton 
elért fogyasztásával veszik figyelembe. Feltételezik továbbá, hogy ilyen felül-
vizsgálatra évente egyszer kerül sor. Ennek alapján a karbantartás teljes ener-
giafogyasztása évi 83 kWh. 

Tehát a felhasznált teljes energia a gyártás, az üzemeltetés és a karban-
tartás energiafogyasztásából tevődik össze. A 6. táblázat egy integrált hőfor-
rás nélküli kombinált berendezés teljes primerenergia-felhasználásának té-
nyezőit sorolja fel. 

6. táblázat 
A felhasznált primer energiát befolyásoló tényezők 

 
Felhasznált primer energia Mérték- 

egység 
Kombinált berendezés, 
integrált hőforrás nélkül 

Anyagok [kWh] 7106 
Szállítás [kWh]   540 
Összeépítés és felszerelés [kWh]   765 
A gyártáshoz felhasznált energiamennyiség [kWh] 8411 
A berendezés üzemeltetéséhez szükséges energiamennyiség [kWh/a]   366 
A karbantartáshoz szükséges energiamennyiség [kWh/a]     83 

Egyszeri 
alkalommal 

Évente 
ismétlődő 

 
 

 
 
 

 



Figyelmet érdemel, hogy bár a gyártáshoz felhasznált teljes energia-
mennyiség teszi ki a felhasznált energia legnagyobb részét, azonban ez csu-
pán egyszeri ráfordítást jelent. Ezzel szemben az üzemeltetés és karbantartás 
teljes energiafogyasztása évente ismétlődő érték, amit átlagos 20 éves élettar-
tam feltételezésével kell meghatározni. 

A helyettesített primer energia 
A helyettesített primer energiát úgy kapjuk meg, hogy a kiegészítő fűtés 

hőszükségletét az éves tüzelőanyag-fogyasztásból levonjuk. Erre egy példát 
mutat be a 7. táblázat, ahol a feltételezett energiamegtakarítás 22%. 

 
7. táblázat 

A helyettesített primer energia meghatározásához szükséges értékek 
 
Helyettesített primer energia Mérték- Kombinált berendezés, 

integrált hőforrás nélkül 
A szükséges évi tüzelőanyag-mennyiség [kWh/a] 16 557 
Kiegészítő fűtési hőigény [kWh/a] 12 894 
Helyettesített primer energia [kWh/a]   3 663 

egység 

Évente 
ismétlődő 

 
 
 

A kiegészítő fűtés energiaszükséglete 
Miután a napenergetikai berendezés általában nem képes a teljes hő-

igény fedezésére, szükség van a hagyományos kiegészítő fűtésre. Amennyi-
ben az energiamegtakarítási részarányt megszorozzuk a hagyományos (nem 
napenergetikai) fűtőberendezés által igényelt Qconv energiamennyiséggel, ak-
kor megkapjuk a napenergetikai berendezés által megtakarított energiát. Ezt 
levonva a Qconv energiamennyiségből, meghatározható a napenergetikai be-
rendezés által igényelt Qaux kiegészítő energiaszükséglet. 

Az évente szükséges tüzelőanyag-mennyiség 
Az európai prEN 12977-2 szabványtervezet szerint egy hagyományos 

melegvízkazán energiaszükséglete 2945 kWh, a melegvíztároló hővesztesége 
644 kWh. Egy takarékos energiahasznosítású, kb. 130 m2 fűtött hasznos alap-
területű családi ház térfűtési hőigénye 9090 kWh. Eszerint a teljes évi hőigény 
12 679 kWh. 

 



Kombinált napenergetikai berendezés 
integrált hőforrás nélkül 

A teljes hőszükségletet (melegvízellátás, valamint térfűtés) fedező évi 
energiaigény meghatározásakor (olaj, ill. gáz formájában) a hagyományos 
(nem napenergetikai) berendezés esetében 85%-os hatásfokot kell figyelem-
be venni.  

Kombinált napenergetikai berendezés integrált hőforrással 
A teljes hőszükségletet (melegvízellátás, valamint térfűtés) fedező ha-

gyományos (nem napenergetikai) berendezés Qconv energiaigénye annak az 
energiaigénynek felel meg, amelyet a napenergetikai berendezés nélkül kelle-
ne a kombinált berendezésnek kielégítenie.  

A primer energiára vonatkoztatott évi tüzelőanyag-szükséglet meghatá-
rozásakor a gáz primerenergia-egyenértékét 1,11 kWhprimer/kWh 

figyelmet. Ezen kívül ajánlatos a berendezés szerkezeti elemeihez felhasznált 

tényezővel 
kell figyelembe venni. 

Energetikai amortizációs idő 
A fentiekben látható volt, hogy az energetikai amortizációs idő nem kizá-

rólag a napenergetikai berendezés által biztosított energia-megtakarítástól, 
hanem jelentős mértékben a felhasznált anyagok típusától, valamint az üze-
meltetési energiától is függ. Az utóbbi nagymértékben csökkenthető optimált 
szabályozási stratégia, valamint fordulatszám-szabályozásos szivattyúk és kis 
teljesítményfelvételű elektrotechnikai elemek felhasználásával.  

Jelenleg a napenergetikai kombinált berendezések energetikai amortizá-
ciós ideje általában 2–4 év. Tehát legalább 20 éves várható élettartamot felté-
telezve jelentős mennyiségű energia takarítható meg, ami eredményesen járul 
hozzá energiaforrásaink megkíméléséhez. 

Környezetvédelmi szempontok 
A termikus napenergetikai berendezések által a környezetre gyakorolt 

hatás megítélésekor az energetikai szempontokon kívül a felhasznált anyagok 
környezetkímélő tulajdonságaira is figyelemmel kell lenni. Így például előfor-
dulhat, hogy két napenergetikai berendezés között csak a felhasznált hőszige-
telés szempontjából van különbség. Elképzelhető, hogy az egyik berendezés 
esetében megfelelően minősített, a másik esetében viszont a környezetvé-
delmi kritériumokat nem kielégítő ásványgyapotot használtak fel. Mindkét 
berendezés energetikai amortizációs ideje azonos lesz, de a környezeti 
hatása eltérő, amire viszont a szigetelőanyag szállítója nem hívja fel a 

 



kívül ajánlatos a berendezés szerkezeti elemeihez felhasznált anyagok kritéri-
umait gyártási folyamat, feldolgozás, gyúlékonyság, újrahasznosítás és elkü-
löníthetőség szempontjából is megvizsgálni. A gyártási folyamat esetében 
tisztázni kell, hogy a törvények, rendelkezések és irányelvek szerint jelent-e 
az anyag problémát. A feldolgozási kritérium esetében például meg kell győ-
ződni arról, hogy nem keletkeznek-e a tüdőt károsító szálak. Gyúlékonyságra 
főként a napenergetikai berendezések tárolóanyagait kell megvizsgálni, mert 
előfordulhat, hogy ezek meggyulladásakor a házon belül veszélyes füstgázok 
képződhetnek. Az újrahasznosítás szempontjából fontos szerepet játszik az 
elkülöníthetőség. A 8. táblázatban látható például a poli(vinil-klorid) besorolása 
a gyártás, a tűzvédelem és az újrahasznosítás kritériumai szerint. 

8. táblázat 
PVC besorolása a gyártási (H), a tűzvédelmi (B) 

és az újrahasznosítási (R) kritériumok szerint 
 

PVC H A PVC-t vinil-klorid polimerizálásával állítják elő, ami pedig egyértelműen 
rákkeltő anyag. 
A PVC a többi műanyaghoz képest nagyobb mennyiségű adalékot 

tartalmaznak. 
 B A PVC égésekor nagy mennyiségű sósavgáz és rendkívül mérgező dioxin 

képződik. 
 R A nehézfémtartalom és a dioxinképződés indokolja, hogy a többi mű-

anyagtól elkülönítve dolgozzák fel újrahasznosítás során. Sok különböző 

mint a primer PVC. Az újrahasznosítás ezek szerint nem gazdaságos. 

tartalmaz. A PVC-ben lévő stabilizátorok és színezőanyagok nehézfémet 

PVC-változat létezik. Az újra feldolgozott PVC háromszor drágább, 

 
Az áttekinthetőség kedvéért a napenergetikai berendezés vizsgálatát fő 

szerelvénycsoportjaira (kollektortelep, tároló és vezérlő) bontva végezzük el. 
Ekkor a fentebb ismertetett kritériumok szerint hajtjuk végre valamennyi lé-
nyeges alkatrész és anyag vizsgálatát. Tekintettel a vezérlőhöz felhasznált 
nagyszámú anyagra és gyártástechnológiára, az alábbiakban példaként csu-
pán néhány részletre térhetünk ki.  

A kollektortelep környezeti hatása 
A kollektortelep fő alkotórészei a bevonatos sugárzásabszorber, a keret-

szerkezet és a hátfal, a hőszigetelés, valamint a felszerelési elemek. Ezeket a 
fő alkotórészeket a felhasznált anyagok és a különleges bevonati technológiák 
szerint kell vizsgálni. 

Abszorber és a keretszerkezet a hátfallal 
Az abszorber bevonata készülhet feketekróm-galvanizálással, de alkal-

mazhatók a környezetet kevésbé károsító porlasztási módszerek is. A keret-

 



szerkezet előállításakor sokféle anyagot lehet használni: csupasz alumínium, 
műanyagbevonatos alumínium, eloxált alumínium, lakkozott alumínium, mű-
anyag burkolatok vagy többféle műanyag kombinációja stb. Ezek előállítása-
kor egyes olyan felesleges technológiákat is alkalmazhatnak, ami a környezeti 
hatások értékelése szempontjából negatív megítélés alá esik. Így például az 
alumínium eloxálása, kizárólag funkcionális szempontból, felesleges művelet, 
hiszen az alumínium korrózióálló és a kollektor céljaira nyers, csupasz formá-
ban is felhasználható. Arra is tekintettel kell lenni, hogy a műanyagbevonatos 
fém újrahasznosításkor annak feldolgozása munkaigényesebb, mint a burko-
latlan alumíniumé, tehát az ilyen anyag felhasználása fokozottan veszi igény-
be az erőforrásokat. Bár lehetséges egyes műanyagok újrahasznosítása, 
azonban ebben a formában már tulajdonságaik kedvezőtlenebbek. Példa erre 
a szálbetétek roncsolódása és ennek következtében a szilárdsági paraméte-
rek csökkenése. Sok műanyag előállításakor lánggátló adalékra is szükség 
van annak érdekében, hogy egy adott tűzvédelmi osztályozási követelményt 
kielégítsenek. Azonban a lánggátló adalékok általában halogéneket, esetleg 
brómvegyületeket tartalmazhatnak és nehezen lebonthatók. Tehát a környe-
zetben feldúsulnak. Égés esetében maró hatású égésgázok és dioxin keletke-
zik. Egyes műanyagadalékokat rákkeltő vagy a nemzőképességet befolyásoló 
anyagokból állítanak elő. 

Hőszigetelés 
A kollektorok előállításakor hőszigetelő anyagként legtöbbször gyapotot, 

ásványgyapotot, habosított melamint vagy bevonatos poliuretánt használnak 
fel. Az ásványgyapot elnevezés gyűjtőfogalom. Ide sorolhatók a szervetlen 
üveg- és kőzetféleségekből készült hőszigetelő anyagok. Tekintettel arra, 
hogy a száltörmelékek a tüdőbe juthatnak, ügyelni kell, hogy csakis az egész-
ségügyileg megfelelően minősített ásványgyapotokat vegyék igénybe. 

A kollektor felszerelési elemei 
A kollektor felszereléséhez szükséges elemek közvetlenül ki vannak téve 

az időjárás hatásainak. Ezért csak korrózióálló anyagok, alumínium, horgany-
zott acél vagy nemesacél kerülhetnek felhasználásra. Ebben az esetben is 
teljesen felesleges a tetősínezés lakkozása vagy bevonása kizárólag optikai 
indokokból, például azért, hogy egy adott színhatást érjenek el.  

A tároló környezeti hatása 
A tároló anyaga legtöbbször acél, azonban esetenként műanyag tároló-

kat is alkalmaznak. Az esetleg beépítésre kerülő acél melegvíztartályt zo-
máncbevonattal látják el. Erre műanyag vagy nemesacéltartály esetében 
nincs szükség. A tároló hőszigetelését vagy közvetlenül felszórt kemény poliure-
tán-habbal, vagy a tépőzáras kötés oldása után leszedhető lágy szigetelő habo-

 



sított réteggel oldják meg. A közvetlenül felfúvatott habosított műanyag megne-
hezíti a tartály acélanyagának és a habosított műanyagnak a szétválasztását.  

Külső burkolatként, ill. a tároló köpenyeként polisztirolt, polietilént, 
műanyagbevonatos vagy lakkozott acélt, esetleg PVC-t választanak. A PVC 
hátránya, hogy vinil-kloridból állítják elő, amelyik viszont egyértelműen rákkel-
tő anyagként ismert. Ezen kívül a PVC nagy mennyiségű olyan adalékanyagot 
tartalmaz, amelyek égésénél a rendkívül mérgező dioxin szabadul fel.  

A vezérlő környezeti hatása 
A vezérlő hőszigetelését leggyakrabban habosított puffasztott polisztirol-

lal, vagy puffasztott polipropilénnel oldják meg. A hőszigetelő rétegen gyakran 
találkozunk még további műanyag burkolattal, melyeknek mindössze az a fel-
adata, hogy a hőszigetelő réteg felesleges üregeit elrejtsék. Az ilyen megoldás 
a hőszigetelés szempontjából nem sok haszonnal jár, mert a hőszigetelő réteg 
hővezető képessége elég kicsiny, és így a hőveszteség sem jelentős. 

Környezetkímélő csomagolás 
A gyártáshoz felhasznált anyagokon kívül a csomagolóanyagoktól is meg 

kell követelni, hogy környezetkímélő tulajdonságokkal rendelkezzenek. Ezeket 
a csomagolási hulladék elkerülési lehetőségei, az újrahasznosítás (anyagként, 
vagy energetikai célokra), a nehézfém- vagy az egyéb veszélyes anyagok je-
lenléte szempontjából, a környezetvédelmi jelölés figyelembe vételével kell 
értékelni. Gondolni kell többek közt arra a lehetőségre, hogy a rendszer ele-
meit minél jobban összeépítsék. Például a vezérlő és a tágulási tartály is a 
tárolóba integrálható. Felesleges, hogy a tágulási tartályt műanyagfóliába bur-
kolva helyezzék a kartondobozba. Meg kell vizsgálni, szükség van-e arra, 
hogy a tárolót és a hőszigetelését egymástól elkülönítve csomagolják? A fel-
használt csomagolóanyag újrahasznosítható-e? Kitöltő anyagként szükség 
van-e puffasztott polisztiroltörmelékre, vagy megfelelőbb-e a környezetet ke-
vésbé károsító foszlatott papírhulladék felhasználása? 

A napenergetikai berendezés ártalmatlanítása 
A napenergetikai berendezések tartósak, de nem örökéletűek. Fontos 

ezért, hogy élettartamuk befejeztével környezetkímélő módon lehessen ezeket 
ártalmatlanítani. Előfeltétel, hogy a felhasznált anyagok rendelkezzenek erre 
vonatkozó jelöléssel és az ártalmatlanítás céljából szétszerelhetők legyenek. 
Valamennyi műanyag alkatrész olyan jelöléssel legyen ellátva, amelynek alap-
ján az anyag megfelelő kezelése lehetséges. Az ártalmatlanítási koncepcióra 
is tekintettel kell lenni. Visszaveszik a csomagolóanyagot? Újrahasznosítható-
e a csomagolóanyag? Szavatolják a tároló, ill. a kollektor visszavételét? Vég-
ső soron a napenergetikai berendezések környezeti hatásainak értékelésekor 
az egyes felhasznált anyagok környezeti hatásán kívül a csomagolás, az újra-

 



 

hasznosítási lehetőségeknek megfelelő konstrukciós megoldás, a műanyag 
jelölések és az ártalmatlanítási koncepció szempontjaira is ki kell terjeszteni a 
vizsgálatot. 

Az amortizációs idő 1,3 és 4,3 év közötti 
Eddig az került megtárgyalásra, hogy hogyan lehet meghatározni a ter-

mikus napenergetikai berendezések környezetre gyakorolt hatását. Egyik 
lényeges kritérium az energetikai amortizációs idő. Ez fejezi ki, hogy meddig 
tart, amíg a beruházás megtérül, vagyis mikor kezdődik a tulajdonképpeni 
anyagi hasznosulás. Eddig az időpontig takarít meg a napenergetikai berende-
zés annyi energiát, amennyit gyártásához, karbantartásához és üzemeltetésé-
hez felhasználnak. A termikus napenergetikai berendezések energiaráfordítás 
szempontjából való optimálásán túl azonban a környezetvédelmi kritériumokra is 
tekintettel kell lenni. Így többek közt az egyes anyagok tartóssága, a berendezés 
élettartama és a felhasznált anyagok környezetkímélő tulajdonságai is fontosak. 

A felhasznált anyagokat a gyártási és feldolgozási folyamat, a tűzvéde-
lem, az újrahasznosítási lehetőségek és a szétválaszthatóság szempontjából 
kell megvizsgálni. Ügyelni kell a műanyagok megfelelő jelöléseire, hogy az 
egyes szerkezeti elemek élettartamuk végén újrahasznosíthatók legyenek. Az 
újrahasznosítási lehetőségeket figyelembe vevő konstrukció és az egyes 
anyagok szétválasztásának lehetősége megkönnyíti a környezetvédelmi köve-
telmények betartását. 

A melegvíz-szolgáltató napenergetikai berendezések energetikai amorti-
zációs ideje mintegy 1,3–2,2 év. Amennyiben a napenergia hasznosításán túl 
kiegészítő fűtést is igénybe vesznek, akkor a kombinált napenergetikai beren-
dezések energetikai amortizációs ideje 2,0–4,3 év. Ha figyelembe veszzük, 
hogy a termikus napenergetikai berendezések átlagos élettartama legalább 20 
év, akkor nyilvánvaló, hogy milyen jelentős a hasznosítási potenciál. Sok más 
energiatakarékossági és energiafelhasználási módszerrel szemben tehát a 
napenergia termikus hasznosítása révén jelentős mértékben elősegíthetjük 
energiaforrásaink takarékos igénybevételét és az üvegházhatást kiváltó szén-
dioxid termelésének csökkentését. Ehhez még hozzájárul az is, hogy Földün-
kön mindenütt, bár különböző intenzitással, de ingyen rendelkezésünkre áll a 
kimeríthetetlen természetes napenergia. 

(Dr. Barna Györgyné) 
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