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Műszaki újítás – 
napenergiából szélenergia 

Tárgyszavak: napenergia; turbina; napkollektor; torony; 
erőmű; élettartam. 

Nap- és szélenergiával működő erőmű 

Mindenki számára ismertek már az alternatív energiatermelés leg-
gyakrabban alkalmazott módszerei, melyeken belül a nap, a szél és a 
víz energiájának hasznosítása terjedt el leginkább. Az újítás, amelyről e 
cikkben szó esik, a nap és a szél energiáját ötvözve állít elő hasznosít-
ható elektromos áramot és főleg a világ elmaradottabb, ám napsütésben 
bővelkedő országai számára nyújthat felemelkedési lehetőséget, hisz a 
drága fosszilis tüzelőanyagok helyett olcsó energia előállítását teszi le-
hetővé. 

Az újítás lényege 

Ezek az erőművek egy nagyon egyszerű fizikai elvet alkalmaznak: 
egy kör alakú napkollektor-felület hővé alakítja a napenergiát, és az 
üvegházhatás következtében felmelegíti az alatta található levegőt, mely 
a keletkező nyomáskülönbség (a kollektor alatti meleg és a külső hideg 
levegő között) hatására elkezd sugárirányban a kollektor közepén talál-
ható kéménybe áramlani. A kémény alján található turbinát, amely egy 
generátorhoz csatlakozik, ez a felszálló meleg légáramlat hozza moz-
gásba. A kollektor alatt felszerelt vízvezeték-hálózat biztosítja az erőmű 
folyamatos működését, mivel napközben eltárolja az összegyűjtött hőt, 
és éjszaka leadja. Mivel ezeket a csöveket csak egyszer kell feltölteni 
vízzel, az erőmű vízigénye sem jelentős. Továbbá szórt fény mellett is 
termelnek hőt a napkollektorok, mivel nem a fókuszált fény energiáját, 
hanem a nap hőenergiáját hasznosítják, azaz felhős idő esetén sem áll 
le a termelés. 

 

 



Az első kísérletek 

A stuttgarti (németországi) Schlaich Bergermann és Társa (SBP) 
mérnöki iroda 1981-ben építette meg az első ilyen elven működő kísérle-
ti erőművet a spanyolországi Manzanaresben. Itt a kollektorfelület 
250 m2 volt, melynek közepén egy 200 m magas kémény tornyosult. Ez 
az erőmű elegendő felszálló légáramlatot biztosított egy 50 kW-os szél-
turbina hajtásához. 

Eredetileg csak 3 évre tervezték az erőmű működését, végül azon-
ban 8 évig termelt „tiszta” energiát, míg az átrozsdásodott kémény egy 
vihar áldozatául nem esett. Ezután hosszú ideig nem esett szó erről a 
technológiáról, amiért sokan a 80-as években tapasztalható, alacsony 
olajárakat okolják. 
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1. ábra Az újfajta „naperőmű” vázlata 

Ár/teljesítmény viszony 

Egy ilyen erőmű teljesítményét 3 fő tényező befolyásolja: a napsu-
gárzás (a napsütéses órák száma és a napsugárzás intenzitása), a 
kollektorfelület mérete és a kémény magassága. Egy erőmű megfelelő 
nagyságú kollektorfelülettel és kéménnyel akár 100–200 MW áramot is 
termelhet, ám az erőmű felépítésének költsége függ a helyben besze-
rezhető alkatrészek árától, ami országonként nagyon változó. Figyelem-
be kell azonban venni, hogy csupán néhány ilyen erőmű pótolhat akár 
egy egész atomerőművet. Egy 200 MW-os erőmű üzemeltetéséhez több 
(kb. 7) kilométeres átmérőjű kollektorfelület és egy 1000 m magas ké-

 



mény szükséges, hogy 2300 kWh/m2 évi napsugárzás mellett kb. 
1500 GWh áramot lehessen termelni évenként. 

Mivel az ilyen erőművek építéséhez csupán betonra, acélra és 
üvegre van szükség, iparilag fejletlenebb országok is megengedhetik 
maguknak, már csak azért is, mert minden összetevő saját erőből előte-
remthető. 

Az összköltségek kb. 60%-át kitevő kollektortető egyszerűen négy-
zet alakú elemekből áll össze. Ezt a konstrukciót sikeresen alkalmazták 
a spanyol kísérleti erőműnél is. A kollektorok anyagát még mindig kutat-
ják. Jelenleg üveggel és speciális fóliákkal kísérleteznek, bár az üveg 
tűnik előnyösebbnek, mivel hosszabb élettartamú és kevesebb 
hőveszteséggel jár az alkalmazása. Azonban a fólia alkalmazása költ-
ségkímélőbb. 

A turbina, bár széllel hajtott, mégis jobban hasonlít a vízerőművek-
nél alkalmazott, nyomásszabályozott turbinákra, mint a szélerőműveknél 
alkalmazott, sebességszabályozott turbinákra. Lehetőség van több, víz-
szintes tengelyű turbina, vagy egy, függőleges tengelyű (200 MW-os) 
turbina alkalmazására, bár ez utóbbi olcsóbban kivitelezhető. 

A kémény építéséhez leginkább a sivatagi országokban már bevált 
vasbetoncsöveket ajánlatos használni, mivel alacsony költségek és 
hosszú élettartam jellemzi ezeket. A kémény gyakorlatilag egy hagyo-
mányos hengeres hűtőtorony, melyet 1000 m-s magasság, 170 m-es 
átmérő és 0,99 m-ről felfelé 0,25 m-re csökkenő favastagság jellemez. 
Ezen paraméterek lehetővé teszik, hogy a kémény akár egy 200 km/h-s 
vihart is kiálljon. 

Elgondolkodtató, hogy miért telt el olyan sok idő az első kísérleti be-
rendezés építése óta anélkül, hogy további fejlesztések követték volna. 

 
Összeállította: Wünsch Ferenc 

 
Aufwindkraftwerke – zukunftsorientierte Technik. = EW Das Magazin für die Energie 
Wirtschaft, 102. k. 17/18. sz. 2003. aug. 25. p. 36–38. 
 
Kistermann, R.: Aufwindkraftwerke lösen Energieprobleme. = VDI Bulletin, 94. k. 18. 
sz. 2003. szept. 5. p. 21. 
 
Energie aus heißer Luft. = Sonne Wind und Wärme, 2003. 2. sz. p. 38–41. 

 
 
 
 

 



FELHÍVÁS 
 
 

ENERGIATAKARÉKOSSÁGI 
SZAKMAI  NAPRA 

és 
AUSZTRIAI  ENERGIATAKARÉKOSSÁGI 

SZAKVÁSÁR  MEGTEKINTÉSÉRE 
 

Sopron – Wels (Ausztria) 
2004. március 4- 5 

 
 
A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) Veszp-
rém Megyei Szervezete idén is megszervezi hagyományos energiatakarékossági 
konferenciáját Sopronban és a hozzá kapcsolódó ausztriai szakvásár látogatást 
Wels-ben. A konferencia szervezésében szakmai támogatást nyújtanak a Magyar 
Elektrotechnikai Egyesület Veszprém Megyei csoportjai. 
 
A szakvásár Európa egyik legszínvonalasabb energiatakarékossági szakmai 
eseménye. A vásáron 1600 kiállító cég vesz részt. A látogatók száma 2003-ban 
130.000 volt. 
 
A Wels-i Energiatakarékossági Szakvásár  részletes programja az alábbi web-
címen tekinthető meg:    

www.energiesparmesse.at 
 
A vásár kiemelt szakterületei:  Napkollektorok, hőszivattyúk, 
       biomassza hasznosítás, 
       energiatakarékos építészeti megoldások 
 
Rendezvényünk helye:   Sopron, Hotel Szieszta, Lővér krt. 37.  
       illetve Wels (Ausztria) 
 
Időpont: 2004. március 4 – 5. 
A konferenciára jelentkezni lehet:   MTESZ Veszprém Megyei Szervezete, 

 



        8200. Veszprém, Bajcsy Zs.u.3. Pf. 185. 
        Telefon:  88- 429 200, 425 120 
        Fax:  88- 328 056 
 
 
A jelentkezési lapok faxon is megküldhetők (06 88 328 056) 
 
Részletes felvilágosítást ad a fenti telefonszámokon:  Vécsi Barnabás,  
Áldott Zoltánné, Dr. Gaál Zoltánné. 
 
 
Jelentkezési határidő:   2004.  február 25. 
 
Részvételi díj: 50.000 Ft/fő + ÁFA, amely  összeg magában foglalja a szállást (2 
éjszaka 2 fős elhelyezéssel) és teljes ellátást, valamint  az  ezeket terhelő járulé-
kokat, illetve az Ausztria-i  vásárlátogatás (autóbusz + biztosítás +  vásári belépő 
+ úticsomag ) költségeit is. 
 
Elhelyezés 2 ágyas, fürdőszobás, erkélyes szobákban történik. Ha a 2 ágyas szo-
bát 1 fő kívánja igénybe venni, kérjük a jelentkezési lapon jelezni. 
 
Egyedüli elhelyezés felárral lehetséges, ami 4000Ft + ÁFA / éjszaka plusz költ-
séget jelent.  
 
Tekintettel arra, hogy a felhívás tartalmazza a részletes programot és tudniva-
lókat, külön meghívót nem küldünk. A jelentkezéseket a számla megküldésével 
igazoljuk vissza. 
 
A Hotel Szieszta Sopron legszebb részén erdős hegyes környezetben fekszik, 
őrzött parkolóval rendelkezik. 
 
A szálloda megközelítése:  Vasúti pályaudvartól 1. sz. autóbusszal. 
Gépkocsival érkezők a „Centrum”  irányt  követve – Vasúti átjáró – Uszoda 
– Hotel Szieszta útvonalon juthatnak el a szállodához. 
 
A részvételi díj átutalásáról szóló igazolást kérjük regisztráláskor bemutatni. 
 
Útleveleket kérjük szíveskedjenek magukkal hozni. 

 



Energiatakarékossági szakmai nap és Ausztriai 
Energiatakarékossági Szakvásár megtekintése 

 
Sopron – Wels 

2004. március 4 – 5. 
 
 

PROGRAM 
 
 
 
2004. március 4. (csütörtök) 
 
1030 Megnyitó, résztvevők köszöntése 

Kurali Lajos               MTESZ Veszprém Megyei Szervezete  
 

1040 Energiapolitika, energetikai jogszabályok, pályázatok 
Dr. Szerdahelyi György    Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 

 
1120 

 
A megújuló energiaforrások magyarországi felhasználásának 
jelenlegi helyzete 
Bohoczky Ferenc               Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 
 

1150 Konzultáció 
 

1205 Energetikai átvilágítások  és megvalósíthatósági tanulmányok 
a UNDP projekt keretében 
Mezei Károly                      Energia Központ Kht. 
 

1230 Ebéd 
 

1345 Kapcsolt hő-  és villamosenergia-termelés városi közmű-
rendszerekben:  
– Hőszolgáltatás               Göttlinger László  HŐFORG Rt Veszprém 
                                           Papp László  ÉDÁSZ Rt Győr 
 
– Szennyvíztelep biogáz-hasznosítással 
                                          Radács Attila BAKONYKARSZT Rt 
 

1435 Az E-on Csoport felkészülése a piacnyitás következő lépésére 

 



 

Pál Norbert E-on Rt 
 

1455 Fogyasztói villamosteljesítmény-igények kiígérése és kielégítése 
2004-ben 
Lóderer Albert ÉDÁSZ Rt 
 

1515 Energiatakarékossággal kapcsolatos ötletek megvalósításának 
buktatói 
Kádár Csaba ÉDÁSZ Rt 
 

1535 Az Ajkai Erőmű átalakítása - biomassza és gázturbinás rendszer 
megvalósítása 
Németh Frigyes  vezérigazgató 
 

1600 Épületek hőenergetikája 
Dr.Csoknyai István       BME Épületenergetikai és Épületgépészeti   
                                      Tanszék 
 

1630 Konferencia értékelése, zárása 
 

1800 Vacsora, szakember-találkozó 
 
 
2004. március 5. (péntek) 
 
630 Reggeli 

 
700 Indulás Ausztriába a Wels-i vásárra 

Az útra úticsomagot és üdítőket biztosítunk 
A részvételi díj tartalmazza a vásári belépőket 
 

2000 Vacsora a Hotel Sziesztában 
 

 
 
2004. március 6. (szombat) 
 
700 Reggeli, elutazás 

 
 
 


